
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT  

PLA D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 2023-2030 DE SANT JOAN 

DESPÍ 

En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Publiques i amb referència l’aprovació del Pla 
d’emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí per tal que la 
ciutadania de Sant Joan Despí i les organitzacions representatives de la mateixa, que es puguin 
veure afectats per l’aprovació del pla, puguin aportar la seva opinió. No obstant, ja s’ha realitzat 
un pla de participació consistent en diferents sessions participatives i s’ha recollir suggeriments 
i opinions a través de la plataforma “Sant Joan Despí Participa”.  
 
Enllaç de la plataforma Sant Joan Despí Participa: https://participa311-
sjdespi.diba.cat/processes/SJDXCLIMA  
 
Introducció  

El planeta està experimentant un canvi ambiental global a conseqüència de les activitats 
humanes. L’alteració més notable del canvi global és la transformació del clima del planeta, el 
canvi climàtic, però també n'hi ha d'altres de rellevants com són la pèrdua de biodiversitat, les 
alteracions dels cicles biogeoquímics del planeta, el canvi d'usos del sòl, la fragmentació i 
destrucció dels hàbitats i la sobreexplotació dels recursos naturals. 
 
La generació actual s’enfronta a una crisi ambiental que fa necessari adoptar noves estratègies 
de governança i de consum que concentrin els seus esforços en la mitigació i l’adaptació dels 
efectes del canvi climàtic augmentant la resiliència del territori. Per la situació exposada 
anteriorment s’ha redactat el Pla d’emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant 
Joan Despí.  
 
El Pla d’emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí, és un document 
que recull l’estratègia executiva del municipi que té com a finalitat la reducció dels consums 
energètics i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de les seves infraestructures i la 
seva activitat, incrementant la resiliència enfront de l’impacte del canvi climàtic, aplicant criteris 
de mitigació i adaptació. 
 
El Pla és un projecte orientat a l’acció, que es distribueix en sis eixos transversals, dins dels quals 
s’hi troben diferents actuacions descrites per cadascun d’aquests eixos.  
 
Els sis eixos en els que gira el pla són:  
 

- Eix 1. Transició energètica. 
- Eix 2. Qualitat de l’aire i mobilitat sostenible. 
- Eix 3. Economia circular i prevenció de residus. 
- Eix 4. Verd i biodiversitat. 
- Eix 5. Cicle de l’aigua. 
- Eix 6. Educació ambiental. 

 
 

https://participa311-sjdespi.diba.cat/processes/SJDXCLIMA
https://participa311-sjdespi.diba.cat/processes/SJDXCLIMA


Objectius 
 
L’objecte principal del Pla d’emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030, és la 

planificació de diferents accions per aconseguir, com a mínim, la reducció del 55% de les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle per l’any 2030 respecte a les emissions que es van 

realitzar a Sant Joan Despí durant l’any 2005 (127.687 t CO2).  

El Pla recull altres objectius com assolir la neutralitat en carboni del municipi per l’any 2050 , 

transitar cap a un model d’economia circular i augmentar al 55% de la recollida selectiva dels 

residus municipals, entre d’altres. 

Per assolir aquest objectiu s’han descrit diferents accions relacionades i emmarcades dins de 

cadascun dels eixos anteriorment mencionats (Transició energètica, Qualitat de l’aire i mobilitat 

sostenible, Economia circular i prevenció de residus, Verd i biodiversitat, Cicle de l’aigua i 

Educació ambiental) analitzant l’escenari actual de Sant Joan Despí i planificant les accions que 

es duran a terme en un futur.  

Continguts del Pla 

El contingut del Pla d’emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí 
està format pels següents apartats: 
 

- Introducció. 

- Objectius del Pla. 

- Metodologia. 

- Resultats esperats. 

- Fitxes d’actuació per eix. 

- Seguiment del pla. 

- Comunicació del pla. 

- Annexos. 
 

L’apartat Annexos recopila els següents documents:  
 

- Pla de mitigació de Sant Joan Despí, Diputació de Barcelona 2021. 

- Pla local d’adaptació al canvi climàtic de Sant Joan Despí, AMB 2019. 

- Document del procés de participació, Ajuntament de Sant Joan Despí 2021. 

- Resum del pla. 
 

Les fitxes d’actuacions descriuen: 

- Objectiu 

- Objectiu ODS 

- Agent responsable 

- Tones de CO2 estalviades: si s’escau 

- Receptor 

- Antecedents i descripció 

- Recursos necessaris 

- Calendari 

- Relació amb altres actuacions 

- Indicadors de seguiment 

- Cost econòmic 

 



Conclusions  

El Pla consisteix en 85 actuacions, dins de les quals s’hi troben altres accions més concretes, 

encaminades a assolir els objectius plantejats i corresponen a la implementació d’accions i 

millores relacionades amb els sis eixos temàtics. El conjunt d’actuacions establertes ajudaran a 

reduir, com a mínim, el 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per l’any 2030 

(emissions 2030 tones CO2, reducció %). 

Sant Joan Despí, 25 de gener de 2023 

Departament de Medi Ambient 

 

 

 

Daniel Muñoz Garcia     Judit Julià Nicolás 

Tècnic de Medi Ambient    Tècnica de Medi Ambient 
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