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Tercera sessió, 2 de desembre

09,00 h.

09,40 h.

10,00 h.

11,00 h.

11,30 h.

13,30 h.

13,45 h.

Oportunitats de comerç d’emissions
Josep Lluís Salazar i Jordi Ortega

Experiències. Financiació de projectes
Financiació a energies renovables i
projectes Nets
Estephanie Capdeville, Triodos Bank
Ús dels fons de pensió, en mercat i
subproductes
Josep Lluís Salazar i Jordi Ortega

Mecanisme de desenvolupament net
(CDM). Mecanismes flexibles
Josep Lluís Salazar i Jordi Ortega

Pausa

Oportunitats pels ajuntaments
Fundació Natura i Fundación Ecología y
Desarrollo

Conclusions
Josep Lluís Salazar, Jordi Ortega i
Domènec Martínez

Cloenda
Núria Buenaventura, Presidenta-delegada
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona

Lloc:
Edifici del Vagó, Aula 2B, Diputació de Barcelona
c/ Comte Urgell, 187, Barcelona

Organitza:
Servei del Medi Ambient, Diputació de Barcelona i
J. Ortega (Assessor en comerç d’emissions
d’AMEYA, S.L. i J.L. Salazar (Consultor)

El paper dels ajuntaments en la
protecció del clima i l’ús dels
mecanismes flexibles per les

entitats locals

La Planificació Energètica
Jordi Ortega

Experiències:
Planificació Energètica Local
Ajuntament de Granollers, del Grup
d’Energia de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat
Plans Generals, plans parcials i
desenvolupament sostenible
Servei del Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona
Exemple de venda de calor i fred en el
port de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona

12,30 h.

12,45 h.

Objectius

El comerç d’emissions té molts interrogants. Alguns
que s’han de respondre des dels municipis. Cal la
reducció d’emissions, però també l’adaptació als
canvis climàtics, que caldrà preveure.

- Quin paper han de jugar els sectors difosos en el
comerç d’emissions?

- Quins són els objectius quantitatius que han de
tenir els sectors difosos?

- Dins dels sectors difosos, sobre quins tenen
competència els municipis?

- Es pot des del món local generar, o ajudar a
generar, certificats de reducció? Com?

- Els projectes per reduir emissions, poden trobar
crèdits amb facilitat? Com?



PROGRAMA

Inauguració
Núria Buenaventura
Presidenta - delegada de l’Àrea de Medi
Ambient, Diputació de Barcelona.

Canvi climàtic: mitigació, adaptació i
vulnerabilitat
Josep Lluís Salazar i Jordi Ortega

Instruments de Kyoto
Jordi Ortega i Josep Lluís Salazar

Pausa

Instruments del món local en la reducció
de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI)
Jordi Ortega i Josep Lluís Salazar

Experiències:
El Pacte Local per a la Qualitat de l’Aire.
Ajuntament de Montmeló
Les llicències com a possible eina de con-
trol de les emissions
Servei del Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona

Els compromisos i la participació des del
món local
Carta d’Aalborg i la participació de les
ciutats

Panell de xarxes
Agenda 21, Consell de Sostenibilitat
Ajuntament de St. Boi de Llobregat
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat
Comissió de Seguiment de la Xarxa
Red de ciudades por el Clima
Federación Española de Municipios y
Províncias
ICLEI
Ajuntament de Barcelona

09,00 h.

09,15 h.

10,00 h.

11,00 h.

11,30 h.

11,45 h.

12,00 h.

12,15 h.

12,30 h.

Un dels objectius de la Unió Europea és estabilitzar
les emissions de gasos d’efecte hivernacle, una
mitigació necessària perquè l’increment actual de
temperatures no tingui conseqüències catastròfiques.
Això representa reduir les emissions un 80% durant
el segle XXI.

El compromís del govern espanyol per el 2008-2012
és reduir les actuals emissions per no sobrepassar
el 24% respecte del 1990, mentre que per el 2005-
2007 s’han d’estabilitzar les emissions. Un gran repte.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
amb la Declaració de Vilafranca, va fer un primer pas
per concretar els objectius fixats. De la mateixa ma-
nera que la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias i el Ministerio de Medio Ambiente, ho han fet
amb la creació de la «Red de Ciudades por el Cli-
ma».

Això ha de ser un repte, però també una oportunitat
per als municipis: incentivar la innovació i reduir
externalitats negatives sobre el medi ambient, la qual
cosa comporta invertir perilloses tendències
insostenibles. El consum energètic creix cada vegada
més; per generar riquesa consumim molta més
energia.

El paper dels ajuntaments, la seva capacitat per fer
del repte una oportunitat, serà clau per assolir els
objectius. Ara no produir emissions passa a ser un
valor afegit en temes econòmics. L’externalitat passa
a formar part de l’economia, esdevenint un títol de
propietat negociable. És per aquest motiu que cal
l’organització d’un seminari de treball per establir el
paper que ha de tenir el món local.

Primera sessió, 15 de novembre
09,00 h.

09,30 h.

10,30 h.

10,45 h.

11,15 h.

11,45 h.

12,00 h.

Sectors difosos i competència municipal
Jordi Ortega

Habitatges i edificis
Directiva Europea de Certificació
Energètica dels Edificis, Nova Norma
Tècnica d’Edificació i el Decret
d’Ecoeficiència
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge
Model d’Ordenança d’Eficiència
Energètica en la Construcció
Servei del Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona
Les Ordenances Solars, el model de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Les Auditories Energètiques com a eina
de gestió
Servei del Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona

El transport
Jordi Ortega

Experiències:
Eines municipals per a una mobilitat sos-
tenible
Servei del Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona
L’Àrea Verda
Ajuntament de Barcelona

Pausa

Els residus
Jordi Ortega

Experiències:
Separació de la matèria orgànica d’orígen.
Experiència de compostatge domèstic
Mancomunitat de la Plana
Taxes de tractament, cànon i retorn del
cànon. Sistemes de dipòsit, devolució i
retorn
Agència Catalana de Residus

Segona sessió, 22 de novembre


