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El compromís de Mataró amb la sostenibilitat ve de fa dècades. Ja l’any 1996 ens vam adherir
a la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat i vam concretar aquesta acció en l’Agenda 21,
per incorporar criteris ambientals a les diferents actuacions municipals.
Durant tots aquests anys hem renovat els diferents plans que hi estan relacionats i hem treballat per
l’estalvi energètic, la mobilitat sostenible, la millora de la qualitat de l’aire... En definitiva, per assolir un
Mataró més saludable i sostenible.
Ara hem de fer un esforç en un context d’emergència climàtica, disminuint les nostres emissions per
minimitzar l’escalfament del planeta i les seves conseqüències, així com per adaptar-nos-hi. Es tracta de
reduir en més d’un 40 % les emissions de CO2 en un context europeu comú, des del qual s’han impulsat
els plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC).
Necessitem la complicitat de tothom, perquè les conseqüències del canvi climàtic afecten la salut i el
benestar de totes les persones. Per això, a partir del nostre PAESC, hem preparat aquest document,
Mataró pel Clima, on es poden trobar les principals actuacions i indicadors d’aquest àmbit de manera
fàcil i entenedora.
Només la implicació de tota la ciutadania farà possible el canvi de model que necessitem. Hem de
prendre consciència del gran repte a què ens enfrontem i apostar decididament per la transició
energètica, per un consum més responsable i per un territori més adaptat a un model més sostenible i
just, en el qual les persones estiguin al centre.
La crisi de la COVID-19 ha sacsejat tot el món, també el nostre municipi, i ens ha posat a prova.
Ara tenim l’oportunitat de fer front a una altra emergència, la climàtica. Si no actuem decididament
contra aquesta greu situació ambiental en els propers anys, els costos sanitaris, socials, econòmics i
ambientals seran molt grans. Cal avançar-se als canvis, seguir minimitzant les emissions que generem
i estar preparats per als efectes que ja estem patint. I hem de fer-ho tant econòmicament, generant
llocs de treball i promovent l’economia local i el consum pròxim, com socialment, fent especial atenció
als col·lectius més vulnerables. En definitiva, empoderant la ciutadania i enfortint la societat. Enfortint
Mataró.
DAVID BOTE PAZ
Alcalde de Mataró
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MATARÓ PROJECTA EN CLAU
SOSTENIBLE I CLIMÀTICA
1.1.1 El PAESC, un compromís per a la mitigació
i adaptació als efectes del canvi climàtic
El Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (en endavant,
PAESC) de Mataró va ser aprovat per la Junta de Govern Local
el 2 de juliol de 2018, a proposta del Consell Municipal de Medi
Ambient, i esdevé un nou instrument de planificació energètica
i climàtica de la ciutat fins a l’any 2030.
Substitueix al Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) i el
Pla de lluita contra el canvi climàtic, aprovats l’any 2009, i
inclou actuacions que van més enllà de les causes del canvi
climàtic (mitigació) i que tenen a veure amb l’adaptació i la
resiliència davant de les seves conseqüències, amb l’objectiu
de disminuir-ne l’impacte a la ciutat.
El PAESC té com a principals objectius reduir la contribució de
Mataró al canvi climàtic, anticipar-se als seus riscos millorant
la capacitat de resposta de la ciutat, i reduir la vulnerabilitat
de les persones per garantir-ne la salut i el benestar.

La seva elaboració i aprovació constitueix una aposta decidida
per disminuir en un 42,7 % les emissions de CO2 (respecte
a les registrades l’any 2005) l’any 2030 i per adaptar-se
als efectes ja visibles del canvi climàtic, materialitzant el
compromís adquirit per la ciutat l’any 2016 en l’adhesió al Pacte
dels alcaldes i alcaldesses per al clima i l’energia promogut per
la Comissió Europea.
En aquest sentit, el PAESC suposa un pas significatiu en el
llarg camí que Mataró ha recorregut en els darrers 20 anys
en l’impuls i desenvolupament de polítiques i actuacions
orientades a la sostenibilitat, essent un dels municipis de
Catalunya precursors en l’elaboració d’una auditoria ambiental
municipal (1996) i en la redacció i posada en marxa de la seva
Agenda 21 local (1998).
Una aposta per la sostenibilitat que, durant aquestes dues
dècades, s’ha materialitzat en un nombre creixent d’instruments
de planificació per assolir una gestió municipal més sostenible
i en l’adhesió de la ciutat als principals compromisos i
agendes internacionals, de manera compartida amb la resta
d’institucions d’àmbit local.

Redacció i aprovació del Pla de lluita
contra el canvi climàtic - Agenda 21
Mataró (PLCC-Ag21M), on s’inclou un
PAES (1 d’octubre)

Implantació i
seguiment del
PLCC-Ag21M
/ PAES

Adhesió al nou Pacte dels
alcaldes i alcaldesses per
al clima i l’energia (1 de
desembre). Compromís de
reduir les emissions de CO2
en més d’un 40 % fins a
l’any 2030 i d’elaborar un pla
d’acció per l’energia sostenible
i el clima (PAESC)

Redacció i aprovació
del PAESC de Mataró
(2 de juliol de 2018)

Implantació i seguiment
del PAESC

2008
2020

Adhesió
a la Xarxa
Espanyola
de Ciutats
pel Clima
(5 de maig
de 2005)

Adhesió al Pacte
d’alcaldes per l’energia
sostenible local (3 de
juliol). Compromís de
reduir en més d’un 20 %
les emissions l’any 2020 i
d’elaborar un pla d’acció
per l’energia sostenible
(PAES)

2019

Adhesió als
Compromisos
d’Aalborg
(7 d’abril
de 2005)

2018

Adhesió a
la Crida de
Hannover
(8 de juny
de 2000)

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000
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Implantació i seguiment de
l’Agenda 21 local de Mataró

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Elaboració de l’Auditoria ambiental
municipal de Mataró (primer pas per
redactar l’Agenda 21 local)

Revisió de l’Agenda 21 local i
inventari de GEH. Elaboració d’una
proposta de pla d’acció i pla de
seguiment en aquest àmbit

1999

1997

Redacció i aprovació de
l’Agenda 21 local de Mataró
(2 d’abril). Incorporació
d’un conjunt de programes
econòmics i socials promoguts
pels diferents serveis de
l’Ajuntament i ratificats pel
Consell Municipal de Medi
Ambient (17 de desembre)

Adhesió a la
Xarxa de Ciutats
i Pobles cap a la
Sostenibilitat
(18 de setembre)

2015

Adhesió a la Carta d’Aalborg
(18 de juliol). Compromís de participar
en les iniciatives locals de l’Agenda
21 i de desenvolupar programes que
permetin avançar cap a la sostenibilitat
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Mitjançant el PAESC, Mataró no tan sols referma la seva aposta
per la sostenibilitat, sinó que es dota d’un nou instrument
de planificació basat en l’anàlisi de les seves vulnerabilitats
climàtiques que incorpora un pla d’acció específic i proactiu
de 100 accions de mitigació i d’adaptació a desenvolupar fins
a l’any 2030 per esdevenir un municipi compromès i resilient.
En aquest sentit, la lluita contra el canvi climàtic i l’adaptació
als seus efectes esdevenen un deure i una responsabilitat
compartida per tota la ciutat, que únicament es pot afrontar
des d’una actuació integral i col·laborativa entre l’Ajuntament,
els agents econòmics i socials i la ciutadania.
Així mateix, l’elaboració del PAESC també dona resposta a
dues necessitats complementàries. D’una banda, la d’endreçar
i sistematitzar la informació climàtica del municipi,
especialment la referent a l’estalvi i l’eficiència energètics, però
també altra informació més lligada al territori, el benestar social,
la salut o la manera de consumir recursos i generar residus.

8

Un procés realitzat seguint la metodologia establerta des de
l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona.
I de l’altra, la d’estructurar no només un pla d’acció específic
adaptat a les vulnerabilitats i necessitats de la ciutat, sinó
també un sistema d’implementació, seguiment i avaluació
(indicadors, agents responsables i implicats i calendari) que
n’asseguri la transparència, vigència, adaptabilitat i millora
contínua fins a l’any 2030.
El PAESC esdevé, doncs, una eina ja en marxa que des del
compromís polític impulsa accions monitorables i, per tant,
ambientalment avaluables. Es tracta de disposar d’informació
de base i de gestionar-la transversalment mitjançant la
implicació de molts serveis de l’Ajuntament, no només en la
seva elaboració sinó també, ara, en la seva implementació i
seguiment.
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Els compromisos d’actuació aprovats l’any 2018 (que no
s’han modificat) s’han reestructurat per facilitar-ne el seu
desplegament i difusió de manera més efectiva, transversal i
entenedora, com a instrument de caire estratègic a incorporar
en la visió general de la ciutat.
És per això que el PAESC, en aquest document, s’articula en
4 eixos sobre els quals es vol incidir d’una manera directa i
transversal: l’energia, el consum, el territori, i la governança
i la comunicació.
Així mateix, s’ha actualitzat la informació relativa a l’anàlisi
de vulnerabilitats de la ciutat i, en els casos en què ha estat
possible, s’hi han incorporat noves fonts i indicadors que
enriqueixen aquesta aproximació, de manera que es mostren
les darreres dades disponibles.

Transcorreguts més de dos anys des de la seva aprovació, i amb
la determinació que esdevingui una eina de ciutat generadora
de corresponsabilitat entre els agents, les entitats i la ciutadania,
aquest document presenta una nova organització dels
continguts del PAESC.

El resultat de tot aquest procés és el document que teniu a
les mans, el qual, a més d’aquest primer apartat introductori,
n’inclou tres més. Els dos primers són de caràcter analític i
parteixen de l’estudi de la situació del municipi: l’apartat 2,
titulat Mataró, ciutat sostenible, fa referència a les principals
característiques de la ciutat en relació amb la sostenibilitat. En
canvi, l’apartat 3 permet aproximar-se a la realitat i a l’impacte
del canvi climàtic a Mataró, a partir de les dades actuals i dels
escenaris de vulnerabilitat futura.

Un exercici d’acció compartida i decidida que la pandèmia de
la COVID-19 ha subratllat com a imprescindible per fer front a
les crisis sanitària, social i econòmica que se’n deriven. Però
també, i molt especialment, a la crisi climàtica i a la pèrdua de
biodiversitat, que n’ha estat un dels principals detonants.

Finalment, l’apartat 4 esdevé el full de ruta per a l’acció
climàtica del municipi, a partir de la determinació dels àmbits,
les línies d’actuació i les accions, tant de mitigació com
d’adaptació. Així mateix, incorpora una breu ressenya dels
mecanismes d’implementació i seguiment del Pla.

1.1.2 Una nova mirada al PAESC
amb voluntat compartida
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El PAESC,
l’impuls de
l’estratègia
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ciutat
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Mataró ha desenvolupat durant els darrers anys un procés
de reflexió estratègica que ha permès identificar de manera
consensuada els reptes de ciutat i impulsar projectes de
transformació.
No obstant, la situació d’emergència climàtica fa necessari
disposar d’una planificació específica que permeti fer-hi
front, tant per assolir els objectius del nou Pacte dels alcaldes
i alcaldesses per al clima i l’energia i la resta de marcs d’acció
climàtica europeus i internacionals, com per integrar-hi de
manera coordinada totes les accions i parts implicades.
En aquest sentit, i partint del model estratègic de ciutat i dels
instruments de planificació que el materialitzen, el PAESC
esdevé una eina clau per cohesionar les estratègies ja
existents a la ciutat en l’àmbit de la sostenibilitat i per
impulsar l’estratègia climàtica de Mataró.
1.2.1 El Pla Estratègic Mataró 2022 i els reptes de ciutat
L’estratègia Mataró 2022 és el resultat d’un procés de reflexió i
definició estratègica de ciutat impulsat de manera conjunta per
l’àmplia majoria dels grups del consistori l’any 2016 destinat a
la projecció d’una nova perspectiva de futur per a la ciutat, a
partir d’un desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent.
Aquest exercici s’emmarca en un context històric de canvis
substancials en la nostra societat i economia. No tan sols
es dissenya en clau de sortida de la crisi, sinó que la realitat
en la qual intenta impactar és significativament diferent a
la que hi havia abans d’entrar-hi. És per això que, fruit d’un
treball col·laboratiu amb la ciutadania i agents diversos, es van
identificar 3 reptes de ciutat:
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1. Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat.
Cal que Mataró fomenti les actuacions de generació
d’ocupació i de reducció de la precarietat laboral, per
disminuir la taxa d’atur municipal i afavorir els mecanismes
efectius d’integració social.
2. Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial.
Mataró ha de dirigir les seves accions a reduir les fortes
desigualtats existents entre la població, que condueixen a la
dualització i a la fragmentació social i territorial.
3. Imatge, promoció i reconeixement de la ciutat. Mataró ha
de promoure accions de millora de la seva marca per tal de
posicionar-se com a municipi, tant internament com de cara
a l’exterior.
Partint d’aquests tres reptes, l’Estratègia Mataró 2022 s’articula
en 7 eixos estratègics, a partir dels quals es va consensuar un
primer conjunt de 39 actuacions innovadores que actualment
s’estan implementant.
L’acció climàtica esdevé l’eix més destacat en relació amb el
desenvolupament sostenible, essent el PAESC l’instrument
d’actuació principal. En aquest sentit, l’Estratègia Mataró 2022
inclou una aposta per projectes i accions que permeten avançar
cap a un municipi sostenible, resilient i adaptat al canvi climàtic
(mobilitat elèctrica, eficiència i lluita contra la pobresa enèrgica,
Anella Verda, economia circular...). Per tot plegat, l’eix climàtic
té una incidència clara no tan sols en relació amb la dimensió
territorial del municipi, sinó que també esdevé una palanca de
canvi per assolir els tres reptes de ciutat.

1.2.2 Del Pacte per la mobilitat al nou Pla de mobilitat
urbana sostenible
La mobilitat constitueix un factor clau per al desenvolupament
urbà, però, al mateix temps, el transport i la mobilitat rodada
suposen una de les principals fonts d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle. Per tant, és un dels àmbits essencials on cal
actuar.
El Pacte per la mobilitat de Mataró, signat el juliol de 2016 per
tot el consistori, estableix les bases polítiques sobre com ha de
ser el sistema de mobilitat de Mataró en el futur amb l’objectiu
d’equilibrar i conciliar les necessitats de mobilitat amb un espai
urbà de qualitat i una ciutat saludable. El Pacte és el punt de
partida del nou Pla de mobilitat urbana i sostenible de Mataró
(PMUS) i s’emmarca en l’Estratègia Mataró 2022.
El PMUS es va aprovar definitivament el 4 de març de 2021 i
les seves accions van encaminades als següents objectius amb
vista a l’horitzó 2024:
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•

Aconseguir que el 50 % dels desplaçaments a la ciutat
es facin a peu o amb bicicleta (eren el 41 % el 2014)
i un 15 %, en transport públic (11 % el 2014).

•

Reduir fins al 35 % l’ús del vehicle privat (48 % el 2014).
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Per assolir aquests objectius, el pla proposa les mesures
següents:
•

Prioritzar els vianants i les bicicletes a la xarxa viària.

•

Generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient.

•

Fomentar hàbits i entorns més segurs i accessibles.

•

Gestionar i ordenar la distribució urbana de mercaderies.

•

Completar i millorar les infraestructures d’accés i mobilitat
de la ciutat.

•

Augmentar l’oferta d’informació i sensibilització a la
ciutadania sobre educació viària i promoció de la mobilitat
sostenible.

1.2.3 El Pla director de l’enllumenat públic
i l’avenç cap a l’eficiència energètica
L’enllumenat públic exterior és un servei obligatori per a
l’Ajuntament que té un paper social de vital importància, però
que també suposa una gran despesa energètica i de recursos.
En aquest sentit, per tal de continuar sent una ciutat pionera
en l’aplicació de noves tecnologies a l’enllumenat, i per
aconseguir instal·lacions més eficients pel que fa a aspectes
de lluminositat, econòmics i ambientals, la Junta de Govern
Local va aprovar, el 14 de maig de 2018, el Pla director de
l’enllumenat públic de Mataró.
Mitjançant aquest Pla, l’Ajuntament aposta per un model
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integral de gestió energètica, impulsant inversions de 7,3
milions d’euros fins a l’any 2025, amb l’objectiu de reinvertir
els estalvis generats (d’1,2 milions de kWh i 200.000 €
cada any, considerant els preus de referència de 2018) en
el manteniment i la millora de les pròpies instal·lacions i en
iniciatives de retorn social.
Entre d’altres objectius, el Pla director inclou mesures per
millorar l’eficiència energètica i lumínica i actuacions
encaminades a potenciar i preservar els valors ambientals
existents, utilitzant la llum que es necessita, on es necessita
i amb les característiques més adients. Així, de resultes de
l’estalvi energètic que s’aconseguirà amb l’aplicació de les
noves tecnologies, es deixaran d’emetre a l’atmosfera unes
572 t de CO2.

1.2.4 El Pla de mandat 2019-2023. L’impuls a la
materialització del PAESC en un context d’emergència
climàtica
L’emergència climàtica ha passat a marcar l’agenda política
i social d’àmbit global. Les evidències científiques irrefutables
i els efectes de la crisi climàtica global que ja s’estan fent
visibles a escala local fan necessari actuar de manera urgent i
contundent, en un context en què les ciutats han de fer front a
noves crisis i vulnerabilitats. La pandèmia de la COVID-19 n’és
un clar exemple, que ha posat a prova la nostra resiliència a
nivell global i local.
En aquest sentit, el 13 de gener de 2020 tots els grups del
consistori van aprovar de manera conjunta la Declaració

d’emergència climàtica de Mataró, que fa visible el
compromís per fer front al canvi climàtic des d’una
perspectiva municipal incloent la situació d’emergència
climàtica en totes les planificacions d’actuació presents i futures
com a consideració de fonament i criteri.
La Declaració també inclou, entre d’altres, els compromisos
d’aprofundir en l’adaptació del municipi als efectes del canvi
climàtic, la reducció de la generació de residus, el foment de
l’estalvi i l’eficiència energètics dels edificis municipals, l’aposta
per afavorir l’autoconsum domèstic i la preservació, protecció
i gestió del patrimoni biopaisatgístic de la ciutat, aspectes
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essencials que el PAESC incorpora i contribueix a desenvolupar.
El Pla de mandat 2019-2023 té en compte la situació
d’emergència climàtica i incorpora com a prioritats del Govern
la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, avançar en la
transició energètica, treballar per una mobilitat sostenible
i apostar per l’economia circular, entre d’altres.
En concret, entre els 12 compromisos d’actuació en l’àmbit
de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic, s’hi
inclouen fins a 24 accions estratègiques concretes
i planificades en matèria d’eficiència, autogeneració i justícia
energètiques; mobilitat; biodiversitat; infraestructura verda
urbana; optimització de recursos hídrics, i reducció de residus
i circularitat.
Així doncs, el Pla de mandat 2019-2023 suposa un impuls
a la materialització del PAESC i contribueix a fer de Mataró
una ciutat que es fa responsable de la seva contribució al canvi
climàtic, que es prepara per ser menys vulnerable als seus
efectes i més equitativa.
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1.2.5 Cap a una nova perspectiva estratègica de ciutat
d’acord amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i
les polítiques de recuperació i resiliència
Mataró, com a ciutat metropolitana en un context global, ha
de fer front a nous reptes urbans en un context de creixents
desigualtats i d’emergència sanitària i climàtica. El moment
actual ha de suposar un punt d’inflexió per a l’estratègia de
ciutat, en el qual resulta necessari ampliar l’exercici de reflexió
i definició del Mataró 2022 vers l’horitzó de l’Agenda 2030
de desenvolupament sostenible.
La pandèmia de la COVID-19 ha impactat de manera molt
significativa en les ciutats, posant de manifest les febleses
estructurals del model econòmic i de benestar de la nostra
societat. Als vells desafiaments per al desenvolupament
econòmic local, s’hi sumen noves necessitats derivades d’un
context d’emergència caracteritzat per la volatilitat, la incertesa,
la complexitat i l’ambigüitat.
S’acceleren, per tant, canvis que ja eren necessaris per a la
modernització del sistema productiu sobre la base d’un nou
contracte social dins dels límits ambientals. Així doncs, cal
orientar la ciutat cap a un model per a l’any 2030 tenint en
compte la crisi del model vigent, i aprofitant els fons europeus
de reconstrucció per assegurar una recuperació verda i
socialment justa.
Tant els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
com la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides incorporen
a l’agenda de les polítiques urbanes nous elements substantius
dels quals cal escollir el model per traslladar-los a escala
municipal, promovent les transformacions necessàries per al
desenvolupament sostenible de Mataró.

Mataró pel clima

El PAESC, l’impuls de l’estratègica climàtica de ciutat

1 MATARÓ PROJECTA EN CLAU SOSTENIBLE I CLIMÀTICA

Mataró 20/22.
Font: Ajuntament de Mataró.
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Mataró, el principal nucli de població de la comarca del
Maresme, situat entre la Serralada Litoral Catalana i el litoral
mediterrani barceloní, té una superfície de 2.251 hectàrees,
6,488 quilòmetres de línia de costa i una població estable que
s’ha incrementat un 22,7 % des de l’any 2000.

Els assentaments urbans es concentren a l’àmbit sud-occidental
del terme, de manera que la població difusa residencial i
desconnectada del nucli és relativament petita quant a extensió
i població present. Les urbanitzacions en sòl urbà residencial
representen el 2 % aproximadament del cens total del municipi.

Nombre d’habitants
(2020)
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Les fonts d’energia emprades a Mataró són l’electricitat,
el gas natural, els combustibles líquids (gasolina, gasoil
d’automoció i gasoil de calefacció), el Tub Verd i l’energia
solar tèrmica i fotovoltaica.
El Tub Verd, en funcionament des de l’any 2003, consisteix
en una xarxa de calor/fred que ha aprofitat, entre d’altres
energies, la sobrant d’infraestructures supramunicipals:
l’Estació depuradora d’aigües residuals de Mataró i el Centre de
tractament i valorització de residus sòlids urbans (CTVRSU). La
connexió de vapor amb el CTVRSU, amb una potència de 6,5
MW, es va inaugurar l’any 2012 i representava una contribució
del 9 % al mix de producció de calor. Actualment, hi contribueix
amb el 75 %, ja que l’any 2014 es va tancar la cogeneració.
La xarxa del Tub Verd va començar donant servei, només de
calor, a grans equipaments de la ciutat com el complex esportiu
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El Sorrall, l’Hospital de Mataró i la Piscina Municipal, i a un
total de 5 centres esportius, 8 escoles i 3 instituts en el circuit
nord. El 2010 es va posar en marxa un nou circuit de fred i
calor a la nova zona d’El Rengle. Aquesta xarxa es va dissenyar
per servir tots els equipaments i edificis d’habitatges del barri.
Actualment, aquest circuit té connectat, entre d’altres, l’edifici
del TecnoCampus, edificis de serveis i habitatges.
En el període 2005-2020, l’Ajuntament de Mataró ha
incrementat en un 55,8 % la generació d’energia a partir de
fonts renovables, concretament amb un augment del 42,2 %
de la solar tèrmica i del 79,5 % de la solar fotovoltaica.
A més, des de l’any 2015 l’Ajuntament compra energia
elèctrica 100 % renovable, tant per als serveis com per als
equipaments municipals.

Consum d’energia total
(municipi, 2019)

Consum d’energia per habitant
(municipi, 2019)

Emissions de CO2 eq totals
(municipi, 2019)

Emissions de CO2 eq per
habitant (municipi, 2019)

Producció de renovables
(municipi, 2019)

1.316.681

10,27

332.698

2,59

819,61

MWh

MWh/h.

CO2

CO2/h.

MWh
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Consum d’energia total
(Aj. de Mataró, 2020)

Consum d’energia per habitant
(Aj. de Mataró, 2020)

Emissions de CO2 eq totals
(Aj. de Mataró, 2020)

Emissions de CO2 eq per
habitant (Aj. de Mataró, 2020)

Producció de renovables
(Aj. de Mataró, 2020)

26.776

0,207

6.841

0,053

592,02

Grau d’abastament energètic
municipal amb fonts pròpies
(Aj. de Mataró, 2020)

Grau d’abastament energètic
municipal amb fonts d’energies
renovables (Aj. de Mataró, 2020)

Generació solar total
(Aj. de Mataró, 2020)

Generació solar tèrmica
(Aj. de Mataró, 2020)

Generació solar fotovoltaica
(Aj. de Mataró, 2020)

2,21 %

40,9 %

592,02 MWh

343,14 MWh

248,88 MWh

MWh

MWh/h.

CO2

En l’àmbit del municipi (que inclou serveis municipals,
ciutadania i activitats econòmiques), el consum d’energia
s’incrementa lentament des de l’any 2014 —moment en el
qual va patir la davallada més gran—, tot i que es va situar un
15,5 % per sota dels valors de l’any 2005. Des de l’any 2014
fins l’any 2019 el consum d’energia ha augmentat un 15,6%

CO2/h.

MWh

però les emissions per habitant, en el mateix període, només
han augmentat un 2,8%. Tanmateix, tant el consum (global i per
habitant) com les emissions (totals i per habitant) se situen en
valors inferiors als de l’any 2005, amb disminucions del 2,29 % i
del 11,10 %, i del 27,55 % i del 34,08 %, respectivament.
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Quant a les emissions, la reducció en el mateix període
ha estat del 36,95 %, essent del 58,13 % en el cas de
l’electricitat i del 38,50 % en el cas del gas natural.
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Pel que fa al consum d’energia relacionat amb l’activitat
de l’Ajuntament, és a dir, dels seus edificis i equipaments,
Ajuntament
Mataró
de l’enllumenat públic i dels semàfors
i de la flotade
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ha disminuït un 15,16 % en el període 2005-2020.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2007

4,00

0,00

MWh

t CO2/h.

2,00

1.000.000

30.000

400.000

6,00

2,00

40.000

3,50

2,50

1.050.000

45.000

450.000

8,00

2006

1.100.000

4,00

3,00

1.200.000
1.150.000

50.0000

Emissions de
CO2 eq per habitant

1.250.000

10,00

4,50

t CO2

14,00

19

Emissions de CO2 eq
per habitant

Municipi

1.400.000

1.300.000

2 MATARÓ APOSTA PER SER UNA CIUTAT SOSTENIBLE

MWh/h.

Consum d'energia
per habitant

MWh

Consum
d'energia total

El PAESC, l’impuls de l’estratègica climàtica de ciutat

Consum
d'energia total

Mataró pel clima

0,05

6.000
4.000

40.000

50.000

0,00

0

0,35

12.000

0,09

0,30

0,08
0,25

0,07

0,20

20.000

0,15

0,04

0,10

0,03

0,05

Consum
0,01
d'energia total
(Ajuntament)
0,00

0,05

10.000

Consum d'energia
per habitant
(Ajuntament)

Consum
d'energia total
(Ajuntament)

Consum d'energia
per habitant
(Ajuntament)

Emissions de

8.000

2005
31.561 MWh

2005
0,270 MWh/h.

2005

-15,16 %

-23,33 %

-36,95 %

2020
26.776 MWh

2020
0,207 MWh/h.

2020

6.000
4.000
2.000 2005

31.561 MWh

-15,16 %

2020
26.776 MWh

0

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0,00
2005

0

0,02

2006

5.000

10.000

0,06

25.000

15.000

20

t CO2

0,10

t CO2/h.

Emissions de
CO2 eq totals

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008

2007

2006

Ajuntament de Mataró

35.000
30.000

0,50

Emissions de
CO2 eq per habitant

45.000

2 MATARÓ APOSTA PER SER UNA CIUTAT SOSTENIBLE

MWh/h.

Consum d'energia
per habitant

MWh

2005

El PAESC, l’impuls de l’estratègica climàtica de ciutat

2011

0,00

2010

1.000.000

2009

2,00

Consum
d'energia total

Mataró pel clima

1.050.000

Emissions de
CO2 eq totals
(Ajuntament)

Emissions de
CO2 eq per habitant
(Ajuntament)

2005
0,270 MWh/h.

2005
10.850 t CO2

2005
0,09 t CO2/h.

-23,33 %

-36,95 %

-44,44 %

2020
0,207 MWh/h.

2020
6.841 t CO2

2020
0,05 t CO2/h.

Mataró pel clima

2.3
Mataró,
ciutat verda

El PAESC, l’impuls de l’estratègica climàtica de ciutat

2 MATARÓ APOSTA PER SER UNA CIUTAT SOSTENIBLE

La superfície forestal (boscos, matollars, conreus abandonats,
erms, etc.) i agrícola (fruiterars, vinyers, oliverars, etc.) de
Mataró suposa el 50 % de la superfície total del municipi i les
seves zones verdes, el 6,5 %.
La coberta de sòl forestal es localitza principalment al nord del
terme municipal, per damunt de la carretera C-32 (ocupant
les extensions de les serres del Montnegre i el Corredor) i, en
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menor mesura, amb distribució irregular cap al sud d’aquesta
carretera, al voltant de les superfícies ocupades per conreus.
Mataró disposa d’una elevada oferta de parcs i jardins repartits
per tota la zona urbana —entre els quals destaquen el Parc
Central i les zones verdes associades a la zona litoral— amb un
total de 25.000 arbres plantats, tant a les zones verdes com als
carrers.

Zones verdes
(2020)

Superfície de verd per habitant (2020)

Sòl no urbanitzable
agrícola (2020)

Sòl no urbanitzable
forestal (2020)

147,06 ha

11,34 m2/h.

4,98 km2

6,09 km2
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La qualitat de l’aire d’un municipi esdevé una variable clau per
avaluar la qualitat de vida i la salut de la seva ciutadania. L’Índex
Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) permet avaluar la qualitat
de l’aire dels municipis amb estacions de control automàtiques
a partir de diversos contaminants i atorga un nivell de qualitat
bona, regular o pobra en funció dels resultats diaris. A Mataró,
l’any 2020 es van enregistrar 6 dies amb qualitat de l’aire
pobra. Tanmateix, les mitjanes anuals de PM10 i de NOx no
van superar els màxims admesos per la legislació (20 i 40
micrograms/m3, respectivament).

Dies amb qualitat de l’aire pobra
(ICQA, 2020)

6

Mitjana anual de PM10
(2020)

17,45
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El canvi climàtic modifica les condicions ambientals del territori
(augment de la temperatura i de la humitat, etc.), fet que
comporta l’alteració del cicle de vida dels organismes de les
plagues existents (increment del temps de cria, augment de la
proliferació, etc.) i plagues més freqüents (tant les ocasionals
com les habituals) i possibilita que n’apareguin de noves.
L’any 2020, a Mataró no es va declarar cap cas d’arbovirosis
(malalties transmeses per mosquits, com és el cas del Zika, el
dengue o el chikungunya). També es disposa d’altres indicadors
ambientals, com el nombre d’actuacions relacionades amb la
vespa asiàtica realitzades al municipi o bé el nombre d’avisos de
plagues rebuts.

Mitjana anual de NOx
(2020)

17,00

micrograms/m3

micrograms/m3

Nre. d’actuacions relacionades
amb la vespa asiàtica
realitzades al municipi (2020)

Nre. d’arbovirosis declarades
al municipi (2020)

Nre. d’avisos de plagues rebuts
(2020)
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Segons dades de l’any 2014, a Mataró es realitzen 397.284
desplaçaments diaris, el 60 % dels quals són interns, és a dir,
que es fan dins del municipi.
Més de dos terços d’aquests desplaçaments interns es realitzen
a peu o en bici; una quarta part, en vehicle privat i només el
7,1
%, en transport
públic. Segons
l’any 2016, el
Desplaçaments
diaris i distribució
modal adades
Mataróde
(2014)
23,7 % de la xarxa viària està pacificada (carrers
de vianants,
Desplaçament extern:
Desplaçament interns:
carrers residencials i zones
30).
158.824
238,460
En el cas dels viatges externs, el mode a peu és insignificant
(0,1 %), mentre que el vehicle privat representa el 82,6 % del
24,7 %
total i el transport públic, el 17,3 % restant (gairebé82,6
dos%terços
d’aquests darrers viatges es fan en tren).
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Xarxa de carrils bici (2020)

10,6 km
Eficiència climàtica del transport públic municipal (2020)

68,2 dels
% 82.389 vehicles que17,3 %
En relació amb7,1la%mobilitat elèctrica,
formaven part del parc mòbil de Mataró el 2020, 292 eren elèctrics
(segons la Direcció General de Trànsit). Pel que fa a l’Ajuntament,
0,1 %
disposa d’una flota municipal amb 33 vehicles elèctrics i 1
d’híbrid (sobre un total de 162). A més, es disposa de 14 vehicles
elèctrics i 1 d’híbrid per als serveis de recollida de residus i de
neteja viària. Finalment, el servei de Mataró Bus disposa d’11
autobusos híbrids en la seva flota. 41,0 %

TOTAL

11,2 %

7,1

47,8 %g CO eq/km i passatger*
2

* Font:

Informe emisión gases efecto invernadero transporte urbano público
Mataró 2018-2019. Grupo Avanza.

Desplaçaments diaris i distribució modal a Mataró (2014)
Desplaçaments diaris
i distribució modal
a Mataró (2014)

17,3 %
24,7 %

0,1 %

+

7,1 %

41,0 %

82,6 %

=

TOTAL

68,2 %
Desplaçaments interns:
238.460

41,0 %

Desplaçaments externs:
158.824

47,8 %

11,2 %
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l’any 2020 (mentre que la mitjana a Catalunya i a Espanya no
superaven el 80 %).

L’economia circular és un model econòmic orientat a assolir
sistemes de producció i consum més eficients i resilients que
preservin els recursos dins d’un cicle continu i n’optimitzin el
valor. En aquest nou marc econòmic, més sostenible i eficient,
Mataró hi pot jugar un paper important amb la seva aposta
decidida per l’economia circular, esdevenint alhora una
oportunitat per a la seva promoció econòmica, per al foment
de l’ocupació i per al finançament de nous models de negoci.

Des de l’entrada en vigor del primer decret de sequera de la
Generalitat de Catalunya l’any 2002, l’Ajuntament va iniciar
un canvi en la concepció, el disseny i el manteniment del
verd urbà. A banda d’aplicar noves tecnologies en l’àmbit del
reg automàtic com la telegestió, es va fer un canvi en la selecció
d’espècies arbustives i entapissants. La selecció d’aquestes
espècies es fa en funció de l’espai, però sobretot es prioritzen
les que tinguin baixos requeriments hídrics i alta capacitat
d’adaptació al nostre clima.

Al llarg de l’any 2018, l’Ajuntament de Mataró va iniciar un
procés per explorar com l’economia circular podia contribuir
a assolir els reptes estratègics municipals aportant més
valor social, econòmic i ambiental. Els resultats obtinguts en
finalitzar l’anàlisi van ser un conjunt de projectes a impulsar que
configuren el full de ruta de Mataró per implementar l’economia
circular a la ciutat.

Aquest canvi en el model de verd urbà ha suposat un estalvi
econòmic i, sobretot, de consum hídric, passant d’1,80 m3/m2 i
any el 2001 a 0,27 m3/m2 i any el 2020.
Així mateix, Mataró disposa d’una xarxa d’aigua específica per
a reg, provinent del propi aqüífer, de més de 24 km. La mitjana
anual d’aigua de pous i mines aportada per aquesta xarxa els
últims deu anys ha estat de 141.831 m3/any. L’objectiu és reduir
el consum d’aigua potable i aprofitar els recursos hídrics del
municipi per regar el màxim d’espais verds.

Pel que fa al consum de recursos, Mataró mostra un
consum d’aigua d’ús domèstic per sota de la mitjana
catalana. L’eficiència del sistema, és a dir, el rendiment
de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi,
resulta molt elevada, ja que es trobava en valors del 89,9 %

Consum d’aigua
d’ús domèstic (2020)

Aigua subterrània destinada
al reg municipal (2020)

Consum d’aigua
a Mataró (2020)

Rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua potable (2020)

Aigua de la xarxa provinent de
recursos propis (2020)

106,41

85.710

6.524.141

89,9 %

20 %

l/h. i dia

m

3

m

3
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En relació amb els residus, tot i que se’n generen més,
també augmenta el percentatge dels que es recullen
Consum d’aiguaselectivament
a Mataró
respecte al total de residus recollits.

Generació total de residus
(2020)

Emissions de CO2 del servei
de recollida de residus (2019)

Recollida selectiva sobre el total
de la recollida de residus (2020)
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Tanmateix, les emissions associades a aquesta recollida també
s’han incrementat els darrers anys.
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1

410

0

En relació amb el benestar de
la ciutadania i l’equitat, l’any
2020 Mataró va comptabilitzar
en 1.157 els informes d’exclusió
residencial favorables per evitar
talls de subministrament.

2015

2016

2017

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

2018

Nombre d’informes d’exclusió residencial favorables
per evitar talls de subministrament (2020)

Consum d’aigua a Mataró

m3

3

415
2014

2.7
Mataró,
ciutat justa

32 %

31 %

33 %

35 %

38 %

35 %

1.157

2019

2020

t CO2/1.000 h.

460

Emissions de CO2 del servei
de recollida de residus

%

Recollida selectiva sobre
el total de la recollida
de residus

kg/h. i any

Generació total
de residus

Evolució del servei de recollida de residus (2014-2020)

30,0
25,0

Les sèries de dades de clima de Mataró provenen d’una estació
meteorològica situada al Barri de Vista Alegre, a una altitud de
80 metres sobre el nivell del mar. Segons aquesta estació, el
mes d’agost és el més calorós de l’any, amb una temperatura
mitjana de 24,2 ºC, mentre que el febrer és el més fred,
amb una temperatura mitjana de 9,8 ºC. L’oscil·lació tèrmica
—diferència de temperatura entre el valor més càlid i el més
fred— mitjana anual és de 14,3 ºC. En el cas de la pluja, la
diferència entre el mes més sec i el més plujós és de 75,8 mm.

Precipitació (mm)

Mataró gaudeix d’un clima càlid i suau. Es tracta d’un clima
temperat i típicament mediterrani, amb temperatures
moderades i precipitacions escasses. La temperatura mitjana
anual és de 16,4 ºC i la precipitació, de 550 mm. El mes de juny
esdevé el més sec, amb una precipitació mitjana de 21,7 mm.
En canvi, l’octubre és el mes més plujós, amb una precipitació
mitjana de 97,5 mm.
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60,0
15,0
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40,0
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0,0

desembre

novembre

octubre

setembre
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maig

abril

5,0

30,0
març

Climograma de la ciutat
de Mataró del període
2003-2020
Font: elaboració pròpia
a partir de les dades
obtingudes de l’estació
meteorològica de Vista
Alegre de Mataró.
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3.1
Un clima
temperat cada
cop més extrem
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3.1.1 Més calor
A Mataró es comença a observar un dels efectes del canvi
climàtic: l’augment de la temperatura mitjana (des de l’any
1973 fins a l’actualitat ha pujat més d’1,5 ºC).
Les precipitacions, en canvi, estan relativament estancades,
tot i les oscil·lacions anuals.

Evolució de la temperatura
mitjana del període
2003-2020
Font: elaboració pròpia
a partir de les dades
obtingudes de l’estació
meteorològica de Vista
Alegre de Mataró.
.

ºC
17,2
17,0
16,8
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16,4
16,2
16,0
15,8
15,6
15,4
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2004

2006

2008

Temperatura mitjana

2010

2012

2014

2016

2018

Tendència lineal de la temperatura mitjana

2020

Mataró pel clima

Evolució de la precipitació
total del període
2003-2020
Font: elaboració pròpia
a partir de les dades
obtingudes de l’estació
meteorològica de Vista
Alegre de Mataró.
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Temp. mitjana anual
(2020)

Temp. màx. anual
(2020)

Temp. mín. anual
(2020)

Activacions del protocol
d’onada de calor (2020)

16,5 ºC

33,4 ºC

3,1 ºC

2

Dies càlids (> 30 ºC)
(2020)

Dies tòrrids (> 34,3 ºC)
(2020)

Nits tropicals (> 20 ºC)
(2020)

Nits tòrrides (> 25 ºC)
(2020)

15

0

66

0

Font: Servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme (METEOMAR)

3.1.2 Menys aigua disponible
Les sequeres són fenòmens habituals a la conca del
Mediterrani. Un episodi de sequera s’esdevé quan, en un
període determinat de temps, l’evapotranspiració potencial

(entesa com la quantitat d’humitat que es perd a través de
l’evaporació directa de l’aigua i la transpiració, sobretot de la
vegetació) és superior a la quantitat d’humitat acumulada a
causa de les precipitacions. En aquest context es determina el
grau d’aridesa (a través de la fórmula 2t (ºC) > P (mm) o índex
de Gaussen), el qual relaciona directament la temperatura

Mataró pel clima

Registre de mesos de
sequera a Mataró en el
període 2002-2019
Font: elaboració pròpia
a partir de les dades
obtingudes de l’estació
meteorològica de Vista
Alegre de Mataró.
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mitjana i les precipitacions enregistrades en un període
determinat, identificant els anomenats episodis de sequera.
En el cas de Mataró, la majoria de mesos secs s’identifiquen
durant l’estiu (juny, juliol i agost), coincidint amb el període
de l’any amb temperatures mitjanes més elevades i menys
precipitacions acumulades.

Precipitació acumulada
anual (2020)

Nre. de dies de pluja
torrencial (2020)

685,7 mm

10

Font: Servei de meteorologia del Consell Comarcal del Maresme
(METEOMAR)
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3.1.3 Més pluges torrencials, més ventades i més inundacions
A la conca mediterrània les riuades són habituals, i Mataró,
com d’altres poblacions catalanes, n’ha patides al llarg dels
anys. El nombre d’episodis que produeixen inundacions locals
augmenta des de la segona meitat del segle XIX. Es detecta un
creixement recent del nombre d’episodis a l’estiu, la qual cosa
podria estar relacionada amb unes pluges més torrencials, tot i
que encara no hi ha prou evidències sobre això.
Registre de valors màxims
extrems a Mataró
Font: elaboració pròpia
a partir de les dades
obtingudes de l’estació
meteorològica de Vista
Alegre de Mataró.

En relació amb les grans ventades, els màxims que se situen al
voltant dels 100 km/h s’han donat els anys 2003, 2004, 2007 i
2010.
En el cas de les precipitacions mensuals la variable és més
irregular, malgrat que l’any 2002, per exemple, la màxima
quantitat de pluja que va caure en un mes va ser de 217 mm o,
el que és el mateix, 217 litres/m2.

Any

Mitjana de Temp.
(°C)

Temp. màx.
(°C)

Temp. mín.
(°C)

Precip. mensual màx.
(mm)

Velocitat vent màx.
(km/h)

2002
2003
2004

18,6
16,7
16,0

30,0
36,6
34,0

5,0
0,8
0,5

217,9
134,9
114,4

62,6
99,7
95,0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

15,5
16,8
16,3
15,9
16,5
15,6
16,8
16,4
16,0
16,8
16,8
16,8
16,8
17,0
16,8

34,3
31,9
31,0
30,2
37,4
31,2
31,2
33,2
30,9
31,7
34,4
34,9
32,5
34,2
34,0

-2,2
2,5
0,7
1,0
0,4
-1,4
-0,1
2,7
0,5
2,8
1,6
2,3
0,2
-0,4
1,7

96,2
121,0
134,4
99,0
74,2
168,8
180,6
138,6
106,8
151,6
79,0
176,4
107,8
222,8
118,6

86,8
74,2
98,3
70,9
90,0
107,6
61,2
69,1
80,3
70,9
67,7
80,3
75,6
80,3
82,1

Mitjana

16,6

33,0

1,0

135,7

80,7

Mataró pel clima

3.2
Principals riscos
de Mataró en
relació amb el
canvi climàtic

El PAESC, l’impuls de l’estratègica climàtica de ciutat

3 MATARÓ, UN MUNICIPI VULNERABLE AL CANVI CLIMÀTIC

El canvi climàtic és una realitat que ja està afectant gran part
de la ciutadania: increment de la temperatura i, per tant,
pèrdua del confort tèrmic; pluges més escasses però també
més torrencials que cada cop dificultaran més la disponibilitat
d’aigua i incrementaran el risc d’inundacions; previsible pujada
del nivell del mar que afectarà directament els espais litorals,
etc. Per tant, cal assumir aquest fenomen i promoure totes
aquelles accions, projectes i iniciatives que facilitin l’adaptació
als seus efectes principals, especialment dels col·lectius més
vulnerables. En aquest context d’emergència climàtica, Mataró
ha de ser proactiva i resilient.
Segons l’Avaluació simplificada de la vulnerabilitat als impactes
del canvi climàtic (ASVICC), eina facilitada per la Diputació
de Barcelona, a Mataró totes les vulnerabilitats relacionades
amb els fenòmens climàtics són de tipus mitjà, menys la
vulnerabilitat per pujada del nivell del mar, que es considera
alta; i també s’han detallat com a risc alt:
•

l’increment de la demanda energètica,

•

l’abastament d’aigua potable,

•

els efectes sobre l’erosió (a causa dels pendents existents a
la part nord i el desnivell marcat de nord-oest a sud-est) i

•

l’empitjorament del confort climàtic (efectes illa de calor),
associat directament amb l’elevada densitat del municipi.

De manera global, però, la vulnerabilitat del municipi pel que
fa al canvi climàtic es considera mitjana.

33

A partir del antecedents anteriors, de les casuístiques i
especificitats pròpies de Mataró i d’altres fonts com les
provinents de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de
la Generalitat de Catalunya (que relaciona l’anàlisi de
vulnerabilitats per municipis, també incorporada a l’ASVICC)
o del resum del Tercer informe sobre el canvi climàtic a
Catalunya (gener de 2017), s’ha obtingut una valoració acurada
i específica de les vulnerabilitats del municipi als impactes del
canvi climàtic que inclou l’avaluació dels riscos dels impactes
potencials més freqüents i la seva vulnerabilitat. De resultes
d’aquesta anàlisi, s’han definit tres nivells de vulnerabilitat
(baixa, mitjana i alta) associats als riscos, impactes i efectes
associats.

Mataró pel clima
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Vulnerabilitats a Mataró
en relació amb el canvi
climàtic
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Afectacions a les vies
de comunicació i a
la seguretat viària i
ferroviària
Risc d’inundació i efectes
secundaris de la xarxa
ferroviària com a conseqüència
del temporal i en la resta de
vies en els punts d’intersecció
entre tren i carreteres i
als punts inundables que
fixa l’INUNCAT / Talls en el
subministrament elèctric amb
afectació a la línia ferroviària,
tant per les inundacions com
per les elevades temperatures
/ Afectació directa sobra la
mobilitat de la població.

Desaparició de platges
i dunes i pèrdua de
l’interès turístic i costaner
Augment del nivell del mar de
0,1 a 0,9 metres l’any 2100.
Les variables que tindran més
incidència en el cas de Mataró
són les següents: increment
de l’onatge, ultrapassaments,
inundacions, transport de
sediments, erosió costanera,
canvis en el nivell freàtic de
l’àmbit litoral i pressions sobre
les estructures (edificacions i
instal·lacions) i el medi biòtic.

Increment de l’erosió i
l’aridesa
Augment de l’aridesa i, en
conseqüència, de l’erosió, pel
que fa a l’afectació dels sòls
com a resultat de la combinació
dels factors climàtics i de la
vegetació i l’evolució causada
pel canvi climàtic / Pèrdua
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lenta de la matèria orgànica
per mineralització durant els
decennis vinents.

climàtic, accentuant el fenomen
d’illa de calor associat a les
zones més urbanitzades.

Efectes negatius en la
biodiversitat marina
d’interès

Efectes perjudicials sobre
el model turístic actual o
projectat

Afectació dels ecosistemes
marins en general i reducció
de la praderia de posidònia.
L’extensió dels alguers de
Posidònia són sensible a la
temperatura i a les variacions
del nivell del mar.

Pèrdua de potencialitat d’usuaris
i visitants en l’àmbit de l’Anella
Verda - Blava i sobretot en el
nou model previst de turisme
relacionat amb els serveis
aquàtics i amb el sector serveis
(impuls del comerç).

Més plagues forestals
i pèrdua de la
biodiversitat forestal
Plagues de fongs i insectes en
el sòl no urbanitzable i en tot el
verd urbà / Mort i/o desplaçament de les espècies autòctones / Clar risc d’incendi forestal
/ Increment de l’estrès hídric.

Menys disponibilitat
d’abastament d’aigua
potable
Reducció de la recàrrega dels
aqüífers i augment de la seva
salinització / Disminució en
les aportacions a les rieres
que drenen el municipi i que
suposen un augment de la
recàrrega de l’aqüífer.

Empitjorament del
confort climàtic
Increment de la temperatura
pot produir efectes sobre
el confort de l’habitatge i
les zones urbanes degut a
l’empitjorament del confort

Més incendis forestals

Augment del nombre d’incendis
forestals per les condicions
més extremes de temperatura,
humitat i precipitació previstes
pels escenaris climàtics.

Augment de les
inundacions i les riuades
Augment del nombre d’episodis
que produeixen inundacions
locals des de mitjan del segle
XIX, probablement a causa
d’una major exposició i
vulnerabilitat. Si es produís un
augment de les precipitacions
torrencials, juntament
amb un augment de la
vulnerabilitat i l’exposició i els
canvis d’usos del sòl, el risc
d’inundacions s’incrementaria
significativament.

Pèrdua de la
biodiversitat del verd
urbà i del sòl no
urbanitzable
Avançament de la floració i
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fructificació de moltes plantes
tenint com a conseqüència
modificacions també
per d’altres organismes.
Aquest fenomen té unes
greus conseqüències en
el funcionament de molts
ecosistemes, causant fallides
en les interaccions entre les
espècies pol·linitzadores i les
plantes o entre aquestes i els
seus depredadors.

Disminució de la
disponibilitat de l’aqüífer
Pèrdua de capacitat de
recàrrega de l’aqüífer del
Baix Maresme i pèrdua
de capacitat per alimentar
zones de reg. La manca de
recàrrega suposa un augment
de la salinització.

Problemes
en el verd urbà
Possible mortalitat de part
del verd urbà en episodis
importants de sequera o per
aplicacions de Decret de
sequera.

Restriccions en el
funcionament dels
sectors serveis i indústria
i augment dels patrons
de demanda energètica
Impacte sobre els canvis en els
patrons de demanda d’aigua
i energia, afectant la indústria,
els serveis i el comerç;
així com infraestructures i
possibles talls en sistemes de
subministraments.

Increment de la població
de meduses
Alteracions de la utilització del
servei turístic per picades a la
població local i a la turística.
Problemàtiques relacionades
amb el desenvolupament de les
activitats de lleure previstes al
sector nàutic.

Augment de la mortalitat
de les persones
Increment de la mortalitat
associada a la calor, tant pel
seu increment com per una
major freqüència de d’onades
de calor, i de dies i nits càlides.

Problemes en
l’agricultura
Baixada de la recàrrega de
l’aqüífer que alimenta els
pous de reg que és el sistema
que utilitzen totes les petites
explotacions agrícoles, per
episodis de sequera / Reducció
de la qualitat de l’aigua, amb
augment dels nivells de nitrats.

Augment de les
patologies i les malalties
relacionades amb el
canvi climàtic
Risc de patir malalties
respiratòries / Augment en
la quantitat i gravetat de les
malalties al·lèrgiques / Major
incidència de la radiació
ultraviolada a la població /
Augment de les malalties
transmeses per vectors
i proliferació de malalties
infeccioses.
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MATARÓ TÉ UN PLA PER SEGUIR MITIGANT EL
CANVI CLIMÀTIC I PER ADAPTAR-S’HI: EL PAESC
El PAESC de Mataró inclou 100 accions: 69 de mitigació
(incorporades en un pla de mitigació) i 31 d’adaptació (que
disposen d’un pla d’adaptació específic). Malgrat que hi hagi
aquests dos plans, algunes accions afavoreixen ambdós aspectes
i, tot i estar incloses només en un dels plans, es considera que
afecten positivament els objectius de tots dos.

42,7 %

estalvi d’emissions de CO2
l’any 2030

Quant al Pla de mitigació, Mataró es fixa 7 objectius estratègics,
el compliment dels quals ha de suposar un estalvi d’emissions
de CO2 del 42,7 % l’any 2030 respecte a les generades l’any
2005:

1.

2. Dur a terme accions puntuals per a la millora de

l’eficiència energètica als equipaments municipals.

1.
7.

2.

3. Reduir el consum associat als sectors terciari i domèstic.
4. Disminuir un 40 % el consum de l’enllumenat públic.
5. Disminuir un 30 % les emissions associades a la flota
municipal millorant la conducció i fent-la més eficient,
substituint els vehicles actuals per d’altres amb baixes
emissions o elèctrics.

3.

6.
5.

Reduir com a mínim un 30 % les emissions generades en
els edificis i equipaments o instal·lacions municipals a
través d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i de
conscienciació dels usuaris.

4.

6. Fomentar la millora de l’eficiència del parc de vehicles

del municipi i implantar mesures per reduir les emissions
vinculades a la mobilitat.

7.

Fomentar l’ús d’energia 100 % renovable en el 100 %
del consum elèctric de l’Ajuntament.
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Pel que fa al Pla d’adaptació, en lloc de parlar d’objectius es proposa enumerar els cobeneficis associats
a la correcta implementació de cadascuna de les accions. Aquests cobeneficis es poden organitzar en 6
grans àmbits:

A. Millora de la biodiversitat
del municipi, tant dels espais
lliures com de les zones més
urbanes
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Reforç i millora del projecte de l’Anella VerdaBlava.
  Millora de la connectivitat ecològica nord-sud
del terme municipal.
Augment de la biodiversitat forestal del sòl no
urbanitzable del municipi.
Conservació i millora de la comunitat de
posidònia del fons marí.
Millora de la connectivitat ecològica de la riera
d’Argentona.
Augment de la superfície de platja i de dunes.
Augment de la capacitat d’efecte embornal
dels prats de posidònia per reduir les
emissions de CO2 que produeix el municipi.
Millora de la biodiversitat de la ciutat a través
de la regulació del verd urbà.
Eliminació de les espècies al·lòctones.

B. Més capacitat de
resposta davant
d’esdeveniments
climàtics extrems
•

•

•

•

Disminució de les pèrdues
materials en episodis de risc per
inundació.
Adaptació a les llevantades per
l’augment de la vegetació al fons
marí.
  Reducció dels problemes
de salubritat en els episodis
d’inundacions.
Regulació de la velocitat de l’aigua
en cas d’inundacions.

C. Millora del sistema
hídric del propi
municipi
•
•
•
•

Millor funcionament de l’aqüífer.
Recàrrega de l’aqüífer.
Millora de la qualitat de l’aigua de
l’aqüífer.
Fre de la intrusió salina.
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D. Augment de la
conscienciació
ciutadana en relació
amb el canvi climàtic i
els seus efectes

E. Reducció de la despesa
municipal per...

F. Millora de la qualitat
de vida de la població

•
•

•

•

•

•
•

•

Impuls de la divulgació sobre la
gestió forestal sostenible i el paper
dels boscos en els serveis socials i
econòmics.
Explicació de la importància de la
sostenibilitat en el vector aigua.
Foment de la participació en el context
de l’estratègia de la ciutat per lluitar
contra el canvi climàtic i millorar
l’eficiència energètica i la reducció de
les emissions de CO2.
Potenciació de l’educació i
sensibilització ciutadanes vers el canvi
climàtic.

•

•

Una millor gestió municipal de l’aigua.
Més eficiència en la recollida de les
fraccions de residus que es generen en
les urbanitzacions.
Un consum eficient de l’energia i
aplicació de mesures sostenibles en
onades de calor —especialment— i
també de fred.
Un consum més racional de l’aigua i
millor adaptació a possibles restriccions
i situacions desfavorables causades pel
canvi climàtic.
Una millor gestió de la salut ambiental i
alimentària en les accions per fer front
al canvi climàtic.

•

•
•

•

Disminució de l’efecte illa de calor de la
zona urbana.
Reducció de la despesa de la gestió
de l’adaptació al canvi climàtic del
col·lectiu de la gent gran.
Reducció de les pèrdues personals i
materials en cas d’incendi forestal.
Elaboració de plans de salut en el
marc de l’adaptació al canvi climàtic
per millorar la prevenció i la gestió dels
seus efectes sobre la salut.
Reducció de problemes de salubritat
en episodis d’inundacions.
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En aquest document es reestructuren les 100 accions del PAESC en 4 àmbits i 12 línies d’acció
per facilitar-ne la implementació i comunicació, tant interna (serveis implicats de l’Ajuntament) com
externa (al conjunt de la ciutadania). La informació que s’especifica a continuació respon a la
situació existent en el moment d’aprovació del PAESC, tant pel que fa a les accions ja completades
com les que estan en curs o no iniciades; algunes de les quals provenen del PAES anterior.
Els 4 àmbits responen als grans eixos sobre els quals vol incidir el Pla d’una manera directa i
transversal:
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Energia

• Energia. Mataró per la transició energètica

i per una mobilitat més sostenible.
Assolir un municipi més autosuficient energèticament i més eficient.

• Consum. Mataró per un consum responsable.

Assolir un model econòmic basat en sistemes circulars que
consumeixin menys recursos i minimitzin la generació de
residus i les emissions.

• Territori. Mataró per un territori menys vulnerable
al canvi climàtic.
Assolir un territori preparat per als reptes climàtics
d’àmbit local, preservant i ordenant el seu entorn
natural i urbà.

• Governança i comunicació.

Mataró per les persones i per més
governança.
Assolir un municipi que situa les
persones al centre de la seva estratègia
climàtica.

Consum
Governança

Territori

4.2.1
Mataró per la transició
energètica i per una
mobilitat més sostenible
Assolir un municipi
més autosuﬁcient
energèticament
i més eﬁcient

44 accions

44

0

accions del Pla
de mitigació

Mataró
pel clima

6

accions no
iniciades

accions del Pla
d’adaptació

31

accions
en curs

7

accions
completades
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Mataró per la transició energètica i per una mobilitat més sostenible
Assolir un municipi més autosuﬁcient energèticament i més eﬁcient

Energia

1

Eﬁciència energètica en els serveis i equipaments municipals.
Reducció de consums energètics en les activitats i instal·lacions de l’Ajuntament.

1.1

Implantació d’un software de gestió energètica centralitzat que permeti el control de la comptabilitat energètica
Desenvolupament Sostenible

1.2

Equipaments Municipals

MESSA

PUMSA

Selecció d’un ediﬁci que es consideri emblemàtic i aplicar-hi criteris bioclimàtics i d’emissió zero,
com a exemple per a futurs equipaments

Transferència dels coneixements necessaris als usuaris dels equipaments municipals per a dur a terme una
correcta gestió energètica en el seu ús posterior
PUMSA

serveis municipals
implicats

1.6

Equipaments Municipals

Canvi de les calderes existents per calderes de condensació o altres sistemes més eﬁcients en els ediﬁcis
municipals que ho requereixen
Equipaments Municipals

agents externs
implicats

1.7

1.8

1.9
accions de
pobresa energètica

AMSA

MESSA

PUMSA

AMSA

Revisió i millora de l’eﬁciència energètica dels sistemes de distribució de climatització i aigua calenta sanitària
(ACS) que siguin deﬁcients
Equipaments Municipals

accions del Pla
d’adaptació

PUMSA

Canvi dels sistemes de regulació de calefacció i climatització manuals per altres amb programadors i sonda de
temperatura exterior
Equipaments Municipals

accions del Pla
de mitigació

MESSA

MESSA

PUMSA

AMSA

Augment dels aïllaments dels envolupants dels equipaments municipals que ho requereixin
Equipaments Municipals

PUMSA

AMSA

2030

2017

AMSA

2030

2009-2014

PUMSA

1.5

2018

2016

Equipaments Municipals

Instal·lació de sistemes de telegestió en determinats equipaments
Desenvolupament Sostenible

1.4

2009

Instal·lació de la telemesura en els 20 equipaments més consumidors
Desenvolupament Sostenible

1.3

Compres i Contractacions

2009

2030

2009

2030

2009

2025

2009

2030

2009

2030
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1.10

Canvi de sistemes de climatització existents per equips d’alta eﬁciència
Equipaments Municipals

1.11

MESSA

PUMSA

AMSA

MESSA

PUMSA

AMSA

Substitució de ﬂuorescents per sistemes d’enllumenat més eﬁcients en equipaments municipals
Equipaments Municipals

1.15

MESSA

Instal·lació progressiva de sensors de presència, temporitzadors i programadors en els WC, escales i passadissos
dels equipaments municipals
Equipaments Municipals

1.14

MESSA

PUMSA

AMSA

Implantació als equipaments municipals d’una prova pilot de substitució de ﬂuorescents convencionals per altres
d’alta eﬁciència o per leds i analitzar les possibilitats d’estendre-ho a la resta d’equipaments
Equipaments Municipals

1.16

Instal·lació de reguladors programables en els ediﬁcis que disposen d’enllumenat exterior amb regulació manual
Equipaments Municipals

1.17

MESSA

AMSA

Canvi de les làmpades exteriors de vapor de mercuri dels ediﬁcis per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió
o per leds
Equipaments Municipals

1.18

MESSA

AMSA

Redacció i execució d’un nou pla de millora de l’enllumenat per als anys 2017-2024 sota criteris d’alta eﬁciència
energètica
Espais Públics

1.19

2009

Continuar amb la instal·lació de sistemes de telegestió en l’enllumenat ﬁns a ﬁnalitzar la instal·lació en tots els quadres
Espais Públics

2030

2015

Equipaments Municipals

Zoniﬁcació i sectorització de la il·luminació en equipaments municipals per tal d’aproﬁtar millor la llum natural i
racionalitzar el consum elèctric
Equipaments Municipals

1.13

AMSA

Aplicació de plans de bones pràctiques energètiques en equipaments municipals, promocionant el projecte 3/33
Desenvolupament Sostenible

1.12

PUMSA

43

2009

2030

2025

2009

2030

2009

2030

2009-2010

2009

2020

2009

2025

2015

2009-2010

2024
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1.20

44

Selecció d’un o dos quadres d’enllumenat on es prevegi una actuació punt per punt o de nova instal·lació i procedir
a instal·lar-hi un sistema de telegestió punt per punt amb ona portant, per a avaluar la seva implantació futura en
altres quadres

2009

2017

2009

2017

Espais Públics

1.21

Implantar tecnologies innovadores d’il·luminació en l’enllumenat
Espais Públics

1.22

Finalització de la instal·lació dels sistemes de semàfors amb leds

2009-2010

Mobilitat

2

Eﬁciència energètica a les llars i a les activitats econòmiques.
Reducció de consums energètics en l’àmbit privat.

2.1

Realització d'auditories energètiques en els habitatges

2018

Desenvolupament Sostenible

2.2

Realització d'auditories i intervencions en llars vulnerables
Desenvolupament Sostenible

2.3

Renovació d'electrodomèstics i sistemes d'il·luminació per altres de més eﬁcients
Desenvolupament Sostenible

2.4

IDAE ICAEN Sector privat

Foment de la rehabilitació energètica dels habitatges
PUMSA

2.6

IDAE ICAEN Sector privat

Renovació del parc privat de calderes per altres de més eﬁcients
Desenvolupament Sostenible

2.5

2016

Benestar Social

Llicències d’Obres i Activitats

Habitatge ICAEN Sector privat

Suport a les activitats de promoció de l'estalvi, l'eﬁciència energètica i la implantació d’energies renovables
adreçades al sector industrial i al sector terciari
Desenvolupament Sostenible

TecnoCampus-Àrea Empresa

Promoció de Ciutat i Comerç

IDAE

ICAEN

Sector privat

2030

2025

2005

2030

2005

2030

2005

2030

2009

2030
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Energies renovables i eﬁciència en la producció energètica.
Augment de la generació d’energia provinent de fonts renovables i de processos eﬁcients.

3.1

Revisió de l’Ordenança solar per a augmentar les exigències per tal que inclogui garantia d’energia subministrada i
contractes de manteniment
Llicències d’Obres i Activitats

3.2

Desenvolupament dels mecanismes normatius i de control necessaris per tal d’establir uns requisits constructius,
d’eﬁciència d’instal·lacions i d’integració d’energies renovables, en els ediﬁcis nous i les noves rehabilitacions
Llicències d’Obres i Activitats

3.3

Implantació de sistemes fotovoltaics en espais i ediﬁcis públics
Desenvolupament Sostenible

3.4

MESSA

AMSA

Equipaments Municipals

2009

2020

2005

2030

2018

IDAE ICAEN

Implantació de sistemes solars tèrmics per a aigua calenta sanitària en ediﬁcis municipals
Desenvolupament Sostenible

3.6

PUMSA

2020

Foment de la implantació de fotovoltaica per a autoconsum en habitatges
Desenvolupament Sostenible

3.5

Habitatge

2009

2009

Equipaments Municipals

2030

Incorporació de les energies renovables com a criteris de puntuació en l'adjudicació de les guinguetes
i serveis de la platja

2021

Llicències d’Obres i Activitats

3.7

Anàlisi de les diferents possibilitats de generació d’energia renovable o de calor residual que permetin que la xarxa
de distribució de calor Tub verd consumeixi gas natural només com a font de garantia de subministrament

Extensió de la xarxa de Tub Verd i connexió d'equipaments i sector privat
MESSA

Equipaments Municipals

2030

2009-2014

MESSA

3.8

2030

2005

2030
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Mobilitat sostenible.
Promoció d’una mobilitat menys contaminant, en detriment de l’ús del vehicle privat motoritzat.

4.1

Redacció i execució del Pla de mobilitat urbana
Mobilitat

4.2

Redacció del Pla de desplaçaments d'empresa de l'Ajuntament i incentivar el desenvolupament de plans de
desplaçament en els principals centres generadors de mobilitat (equipaments, centres comercials, etc.) i centres de
treball

2009

2030

2009

2030

2009

2030

Mobilitat

4.3

Adquisició i ús de bicicletes pels serveis municipals
Mobilitat

Compres i Contractacions

4.4

Renovació dels vehicles de la ﬂota municipal per vehicles elèctrics

4.5

Renovació dels vehicles de la ﬂota municipal per vehicles més eﬁcients
Mobilitat

4.6

Compres i Contractacions

AMSA

PUMSA

Mobilitat

Mobilitat IDAE ICAEN Sector privat

Instal·lació de punts de recàrrega per al vehicle elèctric
Mobilitat

TecnoCampus-Àrea Empresa

PUMSA

MESSA

AMSA

2030

2005

2030

2016

TecnoCampus-Àrea Empresa IDAE ICAEN

Renovació de vehicles per d'altres de més eﬁcients (sector privat)
Desenvolupament Sostenible

4.8

Policia Local

Foment de l'ús del vehicle elèctric en el sector privat
Desenvolupament Sostenible

4.7

Espais Públics

2017

2030

2005

2030

2016

2025

4.2.2
Mataró per un consum
responsable
Assolir un model econòmic
basat en sistemes circulars
que consumeixin menys
recursos i minimitzin la
generació de residus i les
emissions

27 accions

18

Mataró
pel clima

accions del Pla
de mitigació

4

accions no
iniciades

9

accions del Pla
d’adaptació

22

accions
en curs

1

accions
completades
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Mataró per un consum responsable

Consum

Assolir un model econòmic basat en sistemes circulars que consumeixin menys recursos i minimitzin la generació de residus i les emissions

5

Compra verda i consum responsable.
Promoció de la compra d’energia verda i d’una nova cultura de la sostenibilitat en els consums.

5.1

Compra d’energia verda per als equipaments municipals
Desenvolupament Sostenible

5.2

Compra d’energia verda per a l’enllumenat públic
Desenvolupament Sostenible

5.3

Compres i Contractacions

Compres i Contractacions

Compra d’energia verda a les llars
Desenvolupament Sostenible ICAEN Sector privat

5.4

Compra d’energia verda al sector terciari
Desenvolupament Sostenible ICAEN Sector privat

5.5

Incorporació de criteris ambientals i socials en les compres i les adjudicacions de serveis
Tots els serveis

2015

2030

2015

2030

2012

2030

2012

2030

2009

2030

serveis municipals
implicats

6

Reducció de la vulnerabilitat del sistema hídric del municipi.

agents externs
implicats

6.1

accions de
pobresa energètica

Implantació del Pla director de l’aigua de Mataró, en els nous escenaris del canvi climàtic
AMSA

accions del Pla
de mitigació

accions del Pla
d’adaptació

Gestió de l’aigua per a un municipi més resilient.

Consell Comarcal del Maresme

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

Sector privat

2018 2025

Agència Catalana de l’Aigua

6.2

Modiﬁcació del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable
AMSA

6.3

Agència Catalana de l’Aigua

Implantació del Pla director de clavegueram
AMSA

Agència Catalana de l’Aigua

2018-2020

2018

2030
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6.4

Incorporació dels consums d’aigua municipals en el Sistema d’Informació Energètica
AMSA

6.5
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2018-2023

Desenvolupament Sostenible Consell Comarcal del Maresme

Realització d'una diagnosi energètica dels sistemes de distribució d’aigua per tal d’implantar-hi
mesures d’estalvi i eﬁciència energètica, incidint en els elevadors

2009

2020

AMSA

6.6

Implantació a tota la ciutat de la tecnologia necessària per optimitzar el reg de parcs i jardins
Espais Públics

6.7

Augment de l’eﬁciència en el consum d’aigua als ediﬁcis i equipaments municipals
Equipaments Municipals PUMSA MESSA

6.8

2009 2016

2009

Substitució dels comptadors dels consums d’aigua de xarxa mecànics per altres d’electrònics

2018 2025

AMSA

6.9

2030

Connexió a la xarxa de clavegueram municipal de les urbanitzacions no connectades
Espais Públics

AMSA

Sector privat

2019-2023

Agència Catalana de l’Aigua

Gestió de la conca de la riera d'Argentona
6.10

AMSA

Urbanisme i Patrimoni Consell Comarcal del Maresme

Altres municipis

6.11

2018

Deﬁnició i aplicació d'actuacions especíﬁques de conscienciació d'ús i consum responsable de l'aigua en
equipaments i instal·lacions municipals
Equipaments Municipals

2018- 2022

Sector privat (usuaris dels equipaments)

Menys residus, menys emissions.
Reducció de la generació de residus prioritzant estratègies de prevenció, reciclatge i reutilització.

7.1

Modiﬁcació de l’actual Ordenança de residus urbans i neteja viària del 2003 adaptant-la al nou model de recollida i
neteja i incorporant-hi criteris de prevenció de generació de residus
Espais Públics

2030

Agència Catalana de l’Aigua

Desenvolupament Sostenible

7

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

2009

2020
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7.2

Realització d'actuacions amb implicació del sector comercial que afavoreixin la prevenció de residus
Espais Públics

7.3

Reducció de la generació i millora de la gestió de residus en actes festius i esportius
Promoció de Ciutat i Comerç

7.4

Esport

Cultura

Espais Públics

Increment dels recursos materials per optimitzar el servei de recollida selectiva
Espais Públics

7.5

Ampliació de la recollida selectiva als ediﬁcis i instal·lacions municipals
Espais Públics

7.6

Aplicació d'un programa de recollida selectiva de residus a les platges
Espais Públics

7.7

50

2009

2030

2009

2030

2009

2025

2009

2025

2009

Millora de la recollida de residus porta a porta comercial

2017-2020

Espais Públics

7.8

Deﬁnició de mecanismes per a la gestió de la fracció verda en les urbanitzacions
Espais Públics Juntes de compensació

7.9

Espais Públics

7.10 Promoció de la reparació i la reutilització dels productes abans que esdevinguin residus
Espais Públics

7.11

Desenvolupament Sostenible

Foment de l'ús de les deixalleries
Espais Públics

2019

Associacions de propietaris forestals

Implantació de deixalleries integrades en el nucli urbà

TecnoCampus-Àrea Empresa

2020

2009

2030

2025

2009

2030

2017-2020

4.2.3
Mataró per un territori
menys vulnerable al
canvi climàtic
Assolir un territori
preparat per als reptes
climàtics d’àmbit local,
preservant i ordenant el
seu entorn natural i urbà

14 accions

Mataró
pel clima

1

13

accions del Pla
de mitigació

4

accions no
iniciades

accions del Pla
d’adaptació

10

accions
en curs

0

accions
completades
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Mataró per un territori menys vulnerable al canvi climàtic
Assolir un territori preparat per als reptes climàtics d’àmbit local, preservant i ordenant el seu entorn natural i urbà

Territori

8

Municipi resilient.
Millora de l’entorn natural i urbà per reduir-ne la seva vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

8.1

Inclusió de criteris de lluita contra el canvi climàtic a les ﬁgures de planejament
Desenvolupament Sostenible

8.2

2018

Generalitat de Catalunya

Desenvolupament i execució d’un planejament urbanístic energèticament sostenible
Urbanisme i Patrimoni

8.3

Urbanisme i Patrimoni Sector privat

2009

Llicència d’Obres i Activitats

Redacció del Pla director de zones verdes i espais verds

Desenvolupament de l'Anella Verda-Blava
Urbanisme i Patrimoni Port de Mataró
Direcció General de Costes

8.5

agents externs
implicats

Direcció General de Costes

8.6

Sector comercial

Entitats Sector hoteler

Sector agrícola

Generalitat de Catalunya

Parc del Montnegre i el Corredor

2018

2028

Agència Catalana de l’Aigua

Desenvolupament sostenible del Pla estratègic i director del Port de Mataró
Desenvolupament Sostenible

serveis municipals
implicats

2030

2018-2020

Espais públics Empreses concessionàries

8.4

2030

Urbanisme i Patrimoni
Sector nàutic

Promoció de Ciutat i Comerç Port de Mataró

Generalitat de Catalunya

2018

2030

2018

2030

Sector comercial

Seguiment d'actuacions i aplicació de mesures correctores al pont de la riera de Sant Simó
Espais públics

Servei de Protecció i Salut ADIF Generalitat de Catalunya

Agència Catalana de l’Aigua

Diputació de Barcelona
accions del Pla
de mitigació

8.7

Actuacions per millorar la seguretat de la línia de tren de Rodalies al seu pas per Mataró
Urbanisme i Patrimoni

Agència Catalana de l’Aigua

accions del Pla
d’adaptació

8.8
accions de
pobresa energètica

Espais públics

Servei de Protecció Civil i Salut ADIF Generalitat de Catalunya

2018-2020

Diputació de Barcelona

Redacció del Mapa de protecció contra incendis en urbanitzacions i masos aïllats
Servei de Protecció Civil i Salut Propietaris privats afectats

Generalitat de Catalunya

2018-2020
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9
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Conservació d’ecosistemes.
Gestió integral i sostenible dels entorns agrícoles, forestals i marins del municipi.

9.1

Elaboració d'un pla estratègic del sòl no urbanitzable en clau agrícola

2018

Urbanisme i Patrimoni Sector agrícola

9.2

Revisió dels instruments d'ordenació forestal actuals de les ﬁnques municipals
per adaptar-los als efectes del canvi climàtic
Urbanisme i Patrimoni Propietaris forestals

9.3

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

CPF

ADF Serra de Marina

Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal del Maresme

2018

2030

2018

2030

2018

2030

2018

2030

Conservació i gestió de l'alguer de posidònia
Desenvolupament Sostenible
ICHN

Urbanisme i Patrimoni

Promoció de Ciutat i Comerç

Escola del Mar. Centre d’Estudis Marins de Badalona

Confraria de Pescadors de Mataró

9.6

ADF Serra de Marina

Millora de les condicions de les rieres i els torrents
Espais públics Agència Catalana de l’Aigua

9.5

2018-2019

Generalitat de Catalunya

Foment de la gestió forestal sostenible en ﬁnques forestals privades
Urbanisme i Patrimoni Propietaris forestals

9.4

Diputació de Barcelona

2030

Port de Mataró

Cultura

Generalitat de Catalunya

Posidònia 2021

Sector nàutic

Universitat de Barcelona

Blaumar

SPAS

Xarxa de Custòdia del Territori

Preservació dels hàbitats litorals i marins
Urbanisme i Patrimoni
ICHN

Port de Mataró

Entitats de custòdia

Generalitat de Catalunya

Direcció General de Costes

Sector nàutic

Sector comercial

4.2.4
Mataró per les
persones i per més
governança
Assolir un municipi
que situa les
persones en el
centre de la seva
estratègia climàtica

15 accions

Mataró
pel clima

6

9

accions del Pla
de mitigació

4

accions no
iniciades

accions del Pla
d’adaptació

9

accions
en curs

2

accions
completades
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Mataró per les persones i per més governança
Assolir un municipi que situa les persones en el centre de la seva estratègia climàtica

Governança i
comunicació

10

Comunicació i sensibilització basades en el coneixement.
Sensibilització per assolir la implicació ciutadana en accions de mitigació i adaptació en el seu dia a dia.

10.1

Creació d'un apartat de canvi climàtic a la web municipal
Desenvolupament Sostenible

10.2

Mitjans de comunicació

Reforç de les activitats d’educació per la sostenibilitat en matèria de canvi climàtic a la Casa Capell
Desenvolupament Sostenible

Juntes de compensació

Associacions de propietaris forestals

10.3 Creació d'una app per gestionar els avisos d'emergències a la població per riscos
Servei de Protecció Civil i Salut

CECAT

10.4 Desenvolupament de campanyes sobre l’ús intel·ligent de l’energia a les llars i als centres d’ensenyament
Desenvolupament Sostenible

serveis municipals
implicats

agents externs
implicats

10.5 Instal·lació de panells informatius de la producció i estalvi energètics en els equipaments municipals que disposin
d'instal·lacions de fotovoltaiques
Equipaments Municipals

11

Desenvolupament Sostenible

2018

2030

2018

2030

2018

2030

2009

2030

2017

2030

Governança per a l’acció climàtica.
Gestió dels serveis del municipi i de la participació ciutadana per fer front a l‘emergència climàtica.

accions del Pla
de mitigació

11.1

Desenvolupament Sostenible

accions del Pla
d’adaptació

11.2
accions de
pobresa energètica

Validació pel Consell Municipal de Medi Ambient de l'elaboració del PAESC
i del seu seguiment i revisions posteriors
Agents socials i econòmics

Creació d'una oﬁcina local de l’eﬁciència energètica
Desenvolupament Sostenible

2018

2009-2015

2030
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11.3

Creació de la ﬁgura de gestor/a energètic/a, que permeti centralitzar la gestió energètica municipal en coordinació
amb els homòlegs dels organismes autònoms i les empreses públiques
Desenvolupament Sostenible

11.4

57

2009

Creació del Banc de l'energia

2014-2016

Desenvolupament Sostenible

11.5

2020

Establiment de mecanismes de coordinació interdepartamental per a l’optimització de la gestió energètica
Equipaments Municipals

Desenvolupament Sostenible

PUMSA

MESSA

AMSA

2009

2020

Seguiment de les actuacions i estudis relacionats amb el canvi climàtic que afecten el municipi
11.6

Desenvolupament Sostenible
Diputació de Barcelona

12

ADIF

Cultura

IC3

Consell Comarcal del Maresme

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

2018

2030

ICT

Ciutadania menys vulnerable.
Minimització dels efectes del canvi climàtic sobre la salut, especialment en les persones vulnerables.

12.1

12.2

12.3

12.4

Redacció i seguiment del Pla de salut (2017-2020) incorporant-hi les noves necessitats davant el canvi climàtic
Servei de Protecció Civil i Salut

Ciutadania

Serveis associats a la salut

2018-2020

Vigilància i seguiment dels indicadors de la salut i el canvi climàtic
Servei de Protecció Civil i Salut

Ciutadania

Modiﬁcació del Projecte Radars amb extensió de la divulgació del canvi climàtic
Benestar Social

Sector comercial

Entitats

Ciutadania

Col·lectiu de la gent gran

Millora de les condicions ambientals dels equipaments municipals amb usuaris sensibles a les condicions
atmosfèriques
Equipaments Municipals

Llars d’infants

2018-2021

Serveis associats a la salut

Centres de primària

Centres per a gent gran

2018

2018

2030

2028

Mataró pel clima

4.3
Implementació i
seguiment

El PAESC, l’impuls de l’estratègica climàtica de ciutat 4 MATARÓ TÉ UN PLA PER SEGUIR MITIGANT EL CANVI CLIMÀTIC I PER ADAPTAR-S’HI

El PAESC és un pla ‘viu’ per implementar amb vista a l’horitzó
2030, les accions i els indicadors de seguiment del qual
aniran evolucionant i s’aniran actualitzant. Per això, des
d’Europa es demana fer un seguiment constant de les accions
per valorar si s’implementen correctament, quin impacte real
tenen en el municipi i fins i tot si cal replantejar-ne algunes o
incloure’n de noves.
Els objectius del seguiment del PAESC són diversos i, per tant,
també els seus ritmes:
•

Reportar resultats a Europa. Amb l’adhesió al Pacte dels
alcaldes i alcaldesses per al clima i l’energia, promogut
per la Comissió Europea, Mataró es va comprometre a
fer seus els objectius europeus de reducció d’emissions
(més d’un 40 % el 2030, respecte a l’any base, el 2005),
a elaborar un PAESC i a emetre informes biennals per a
la Unió Europea. Aquests informes inclouran l’avaluació
de l’estat d’implantació de les accions i l’actualització dels
indicadors energètics i de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle.

•

Fer-ne un seguiment intern. L’Ajuntament ha d’estar
al corrent de com avança el Pla d’acció i, per fer-ho,
ha de fer-ne un seguiment acurat comptant amb la
participació de tots els serveis municipals implicats en
la seva implementació. A partir d’una base de dades
compartida s’actualitzarà la informació periòdicament; per
això es planteja la possibilitat de realitzar un breu informe
d’avaluació anual, tant per fer-ne un balanç intern com per
comunicar els avenços a la ciutadania.

•
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Actualitzar el PAESC. Atès que el Pla treballa pensant en
l’horitzó 2030, al llarg de la seva implantació és previsible
que apareguin noves necessitats i que calgui modificar-ne
algunes accions o replantejar-ne alguns indicadors; per això
caldrà preveure’n actualitzacions periòdiques.

Així, doncs, es preveu fer el seguiment acurat del PAESC no
únicament per vetllar-ne el compliment operatiu, sinó també
perquè esdevingui una eina de treball intern de l’Ajuntament
i de comunicació vers la ciutadania. Cal tenir present que
l’execució correcta de les accions plantejades depèn de la
coordinació dels diversos serveis municipals però també de la
seva capacitat de crear complicitats amb la ciutadania i els
agents externs.

Mataró pel clima		El PAESC, l’impuls de l’estratègica climàtica de ciutat

59

GLOSSARI
ADF:		

Agrupacions de Defensa Forestal

INUNCAT:

ADIF:		

Administrador d’infraestructures 		
ferroviàries

Pla especial d’emergències per 		
inundacions

MESSA:

Mataró Energia Sostenible, SA

AMSA:

Aigües de Mataró, SA

NOx:		

òxids de nitrogen

ASVICC:

Avaluació simplificada de la 		
vulnerabilitat als impactes del canvi
climàtic

ODS:		

Objectius de Desenvolupament 		
Sostenible

CECAT:

Centre de Coordinació Operativa		
de Catalunya
(Departament d’Interior de la 		
Generalitat de Catalunya)

PAES:		

Pla d’acció per l’energia sostenible

PAESC:

Pla d’acció per l’energia sostenible
i el clima

CPF:		

Centre de la Propietat Forestal

PLCC-Ag21M:

Pla de lluita contra el canvi climàtic –
Agenda 21 Mataró

CTVRSU:

Centre de tractament i valorització
de residus sòlids urbans

PM10:		

partícules en suspensió de menys
de 10 micres de diàmetre

GEH:		

gas amb efecte d’hivernacle

PMUS:

Pla de mobilitat urbana sostenible

IC3:		

Institut Català de Ciències del Clima

PUMSA:

ICAEN:

Institut Català de l’Energia

Promocions Urbanístiques		
de Mataró, SA

ICHN:

Institut Català d’Història Natural

SPAS:		

Societat de Pesca i Activitats 		
Subaquàtiques de Mataró

ICQA:		

Índex Català de Qualitat de l’Aire

TCM:		

TecnoCampus Mataró-Maresme

ICT:		

Institut Català de Tecnologia

UE:		

Unió Europea

IDAE:		

Instituto para la Diversificación y 		
ahorro de la Energía

ZQA: 		

zona de qualitat de l’aire

Mataró
pel clima
PAESC, nou impulsor de
Març de 2021
l’estratégia
climàtica

www.mataro.cat

