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2. CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA SOSTENIBLE

ODS:

Funció de la Reserva

Conservació

de la Biosfera:

Desenvolupament sostenible

PRINCIPALS MANCANCES DE LA COSTA BRAVA en:

GESTIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES: Manca d’indicadors i dades compartides respecte el canvi climàtic

-

FORTALESES:
o

Hi ha algunes dades ja recollides per entitats locals/administracions/ privats que ja estan
recollides

o

informació dispersa

Hi ha “conscienciació” /coneixement sobre les conseqüències del canvi climàtic entre la
població general (divulgació constant en mitjans de comunicació)

o

Ciència ciutadana per recollir dades, caldria potenciar-lo més

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

_

ÚS DE RECURSOS NATURALS PER A LA GENERACIÓ D’ENERGIA:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Posar d’acord molts propietaris forestals per treballar amb la biomassa

o

Traves legals i falta d’incentius econòmics, p.ex. Plantes de biogàs per tractar els purins

FORTALESES:
o

Existència de territori amb potencial de biomassa p.ex. Gavarres

o

La Diputació té una línia de treball per impulsar els plans territorials de gestió forestal per
potenciar biomassa i el seu cicle integral, o es pot impulsar els treballs amb agrupacions de
propietaris

o

El sol, el vent , la biomassa, mar

o

Potencial

estudiar potencialitat energia mareomotriu a la zona

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

_

1

Candidatura Costa Brava Reserva de la Biosfera
Resum 1eres Sessions de participació, novembre 2018
CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA SOSTENIBLE

GENERACIÓ I CONSUM D’ENERGIES RENOVABLES:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Restriccions en la instal·lació (eòlica) per protecció del territori (normatives)

o

Limitacions a nivell normatiu per la instal·lació d’autoconsum o venda d’energia a nivell local

FORTALESES:
o

Potencialitat en el territori per instal·lar energia eòlica/ minieòlica

o

Potencialitat per instal·lar energies renovables a nivell local: energia solar, biomassa,

o

Suport de les administracions en la implantació de les energies renovables per exemple de
la Diputació de Girona

o

Models com ara “Som Energia”

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

_

TRANSPORT I MOBILITAT:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES:
o

Preus molt cars de transport públic. Sembla que hi ha un greuge comparatiu amb altres
territoris per la implicació de la Generalitat.

-

FORTALESES:
o

Promoció de la targeta T mobilitat, el mateix total et pot servir per transport intermodal, en
breu resulta que serà una realitat a nivell de Catalunya. Anirà domiciliat i serà via transacció
bancària.

o

S’ha treballat el “transport a demanda” per anar a buscar les persones el més a prop de
casa seva, més enllà de la parada “oficial”

o

Plataformes digitals per compartir cotxe, tipus UBER

o

Potencial

transport públic gratuït, facilitar T10 als ciutadans per part de les

administracions.
o

Canvi de combustibles més eficients

o

Canvi de flota de transport públic

-

Transport gratuït

-

Accessibilitat en els busos

-

2021aprox. Moventis Fugitsu la Caixa

-

ACCIÓ: T mobilitat per tot Catalunya

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

_
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Poca implantació de les certificacions

o

Poc autoconeixement de la despesa dels consums energètics dels habitatges

FORTALESES:
o

Potencial

certificacions ambientals als establiments

o

Els edificis municipals són poc eficients (escoles,...)

o

Potencial

apostar perquè les ordenances bonifiquin la implantació de les energies

renovables, vehicles elèctrics,...
o

Ser més conscients dels consums/ costos energia a nivell de casa

o

Certificats energètics en les noves construccions

per poder actuar

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

_

POLÍTIQUES EN ENERGIA:
RESULTATS FIGUERES:

-

_

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES:
o

Marc normatiu molt desfavorable, poc “confiable” sobretot per les renovables Espanya.

o

Falta de coneixement/ consciència sobre el canvi climàtic definició de polítiques locals per
impulsar PROACTIVAMENT aquestes polítiques

o
-

Diversitat de models en els municipis / + o – receptius a instal·lacions d’energies renovables

FORTALESES:
o

Potencial

o

Potencial

fomentar energies renovables al sector terciari també les implementi
formació dels tècnics municipals continuada p.ex. obligatori, p.ex. en residus,

en energia,...
o

Convenis voluntaris (PAES) al que s’han adherit els municipis

o

Marc normatiu català i europeu molt ambiciós

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

_
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