
ESBORRANY PER DESENVOLUPAR EL PLA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC MUNICIPAL

Generar un pla d'actuació ha de ser prioritari per assolir els objectius en la nostra 
ciutat. El pla municipal recaurà sobre les àrees estratègiques en matèria de mitigació 
d'emissions i adaptació i han de tenir com a mínim el següent contingut:

 Anàlisi i avaluació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle del municipi i, 
en particular, de les infraestructures, equipaments i serveis municipals.

 Identificació i caracterització dels elements vulnerables i dels impactes del canvi
climàtic sobre el territori municipal, basat en l'anàlisi dels Escenaris Climàtics 
regionals, incloent-hi l'anàlisi d'esdeveniments meteorològics extrems.

 Objectius i estratègies per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i impuls de 
la transició energètica.

 Actuacions per a la reducció d'emissions, considerant particularment les de 
major potencial de millora de la qualitat de l'aire en el medi urbà.

 Actuacions que permeten incorporar les mesures d'adaptació al canvi climàtic i 
impuls de la transició energètica en els instruments de planificació i 
programació municipal, especialment en el planejament urbanístic general.

 Actuacions per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació 
(I+D+I) per a l'aplicació de mesures de mitigació, adaptació i transició energètica
en l'àmbit de la seua competència.

 Actuacions per a la sensibilització i formació en matèria de canvi climàtic i 
transició energètica en l'àmbit local, amb incorporació dels principis d'igualtat 
de gènere.

 Actuacions per a la substitució progressiva del consum municipal d'energies 
d'origen fòssil per energies renovables produïdes in situ.

 Actuacions en matèria de construcció i rehabilitació energètica de les 
edificacions municipals a fi d'aconseguir els objectius d'eficiència i estalvi 
energètic establerts en el pla municipal.

 Mesures per impulsar la transició energètica en el si dels plans de mobilitat 
urbana.

 Actuacions per optimitzar l'enllumenat públic, de tal manera que, d'acord amb 
la legislació aplicable, es minimitze el consum elèctric, es garantisca la màxima 
eficiència energètica i es reduïsca la contaminació lumínica en funció de la 
millor tecnologia disponible.

 Mesures per fomentar la participació ciutadana en la lluita contra el canvi 
climàtic, així com la valoració i publicitat dels resultats del procés de 
participació pública en l'elaboració del Pla.

 Estratègies en matèria de mitigació i d'adaptació per a la lluita contra el canvi 
climàtic.



 Accions de comunicació, participació, formació i educació ambiental.
 Sistema de seguiment i avaluació del Pla.
 Marc estratègic de transició cap a un nou model energètic.

Es consideren àrees estratègiques per a la mitigació d'emissions les següents: 
Indústria, agricultura, edificació i habitatge, energia, residus, transport i mobilitat, usos
de la terra i canvis d'ús de la terra, turisme, comerç, i per suposat, qualsevol activitat 
relacionada amb l'Administració Pública.

El Programa de mitigació d'Emissions per a la Transició Energètica hauria d'incloure 
almenys:

 L'estratègia de mitigació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i de transició 
energètica de la Ciutat.

 L'anàlisi econòmica, social i ambiental dels impactes de la transició energètica 
per àrees estratègiques.

 La planificació energètica d'Alcoi per a almenys els pròxims deu anys.
 L'estratègia de millora d'eficiència energètica.
 Les estratègies de mobilitat neta i sostenible.
 Les mesures generals i específiques de mitigació d'emissions per a la transició 

energètica per a cadascuna de les àrees estratègiques.
 Els resultats esperats de l'aplicació dels instruments de mitigació d'emissions i 

transició energètica establerts per aquest pla.
 Les línies de recerca i innovació prioritàries per a la mitigació d'emissions i la 

transició energètica.
 La previsió financera i la programació temporal de les mesures de mitigació 

d'emissions i de transició energètica.
 Els instruments per al seguiment del programa i el compliment dels objectius 

de reducció d'emissions i de la planificació energètica, així com els mecanismes 
de correcció previstos en el cas de desviament d'aquests objectius.

Generar un programa de Comunicació i Participació, amb l'objecte de fomentar les 
accions d'informació, formació i corresponsabilització per a la participació activa de la 
societat en la lluita contra el canvi climàtic, i promoure i impulsar la participació 
ciutadana en el desenvolupament de les polítiques en aquesta matèria. El Programa 
de Comunicació i Participació inclourà almenys:

 Accions de comunicació per a la sensibilització i millora del coneixement sobre 
canvi climàtic.

 Accions d'educació ambiental, formació i transferència de coneixement en 
matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

 Accions de voluntariat ambiental en matèria de canvi climàtic.



 Eines i procediments per a l'accés públic a la informació sobre el canvi climàtic i 
els seus efectes.

 Línies de col·laboració de la societat civil en la lluita contra el canvi climàtic.
 La previsió financera i la programació temporal de les mesures de comunicació 

i participació.
 Els instruments per al seguiment i avaluació del programa, incloent-hi els de la 

incorporació dels principis d'igualtat de gènere.


