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Expedient: EX084 / 2019 / 009162
Àrea: Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans
Assumpte:Declaració d'emergència climàtica

Servei: Medi Ambient

PROPOSTA DE L'ÀREA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS
Atès que a temps ja que el canvi climàtic ha deixat de ser un futurible i ha passat a ser una realitat. Els
efectes d’aquest fenomen es deixen notar a tot el planeta, i Menorca no n’és aliena. L’Observatori
Socioambiental de Menorca (OBSAM) ha descrit algunes de les evidències que situen la nostra illa com
una de les zones especialment vulnerables a aquesta realitat:
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- Durant els darrers 40 anys, la temperatura mitjana s’ha incrementat de l’ordre de 1,5 graus centígrads,
el doble de l’increment mitjà del planeta. Aquest escalfament ha estat mínim de novembre a març i
màxim a l’estiu i al voltant de l’estiu. Com a conseqüència d’això darrer, ha estat augmentant la
freqüència i intensitat de les ones de calor i s’ha incrementat el període de sequera estival per l’augment
de l’evapotranspiració, fet que propicia una situació de major dèficit d’aigua.
- El màxim anual de pluges s’ha desplaçat d’octubre a novembre, encara que les pluges fortes es poden
presentar irregularment.
Considerant que el canvi climàtic amenaça greument el nostre entorn, els recursos naturals, la nostra
activitat econòmica i fins i tot la nostra salut. A més de continuar l’escalfament, particularment l’estiu i
primavera i part de la tardor, els estudis científics apunten que a finals del segle XXI, el nivell de l’aigua
del mar haurà pujat a Menorca entre 50 i 80 centímetres, amenaçant el funcionament de paratges
singulars, com l’Albufera des Grau o Son Bou, així com moltes platges i instal·lacions portuàries i
costaneres, i contribuint també a la salinització de part dels aqüífers. Es preveu també una reducció de
la pluja d’entre un 10 i un 20 per cent, amb una major irregularitat de les precipitacions. Els territoris
ubicats al Mar Mediterrani són uns dels més sensibles als efectes del canvi climàtic, segons han
demostrat els científics.
Atès que la realitat del canvi climàtic s’imposa a tot el planeta, i així ho reconeixen diverses institucions i
ho ratifiquen acords internacionals. 195 països van signar el 2015 els Acords de París, que estableixen
mesures per a la reducció de l’emissió de gasos contaminants i per mantenir l’increment de la
temperatura mitjana per sota dels dos graus centígrads.
Atès que Menorca no pot ser aliena a aquest fet. La nostra illa és un espai ambientalment molt sensible i
delicat, i és ara mateix una zona altament vulnerable als efectes del canvi climàtic. Comptem amb una
societat molt conscienciada, i les administracions hem de donar exemple i emprendre mesures valentes i
decidides. Ho demana el carrer, com es pot veure en la iniciativa “Fridays for Future”, però ens ho
demana també el sentit comú i la responsabilitat que tenim com a gestors de l’interès general. Ara
mateix, poques actuacions responen tant bé a la preservació de l’interès general com garantir un futur
digne i sostenible a la nostra terra.
Considerant que els principis i línies d’actuació previstos en aquesta declaració tenen com a referents
diverses normatives i acords internacionals, com l’Estratègia de la Unió Europea d’adaptació al canvi
climàtic 2013-2020, el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020, o la Llei de
Canvi Climàtic i Transició Energètica aprovada pel Parlament balear el 22 de febrer d’aquest any.
A més, en la redacció d’aquesta declaració s’han tingut en compte normatives i recomanacions
relacionades no directament amb el canvi climàtic, sinó amb els residus i el seu tractament i amb la
contaminació de sòls i oceans, com la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i el Consell,
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denominada Directiva marc de Residus; la Llei 22/2011 de Residus i Sòls Contaminats de les Illes
Balears; el Pla d’Acció d’Economia Circular de la Unió Europea adoptat per la Comissió Europea el
2015; la Resolució del Parlament Europeu sobre la governança internacional dels oceans; les
recomanacions de l’Assemblea del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides (UNEP) sobre la
contaminació dels oceans i els plans d’acció per a la prevenció de residus marins i els microplàstics; el
Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022 (PEMAR) sobre la recollida selectiva, el tractament
diferenciat de la matèria orgànica i la recuperació imprescindible de sòl fèrtil; i la Llei 8/2019 de Residus i
Sols Contaminats de les Illes Balears.
Atès que el canvi climàtic, així com altres aspectes del deteriorament ambiental, avancen a un ritme
desconegut fins ara, i és necessari que les administracions ens posem al capdavant de les accions per
fer-hi front, per tal que les nostres actuacions arribin a temps i amb l’efectivitat que requereix aquest
moment.
PROPOSA:
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Primer.- Donar suport a totes les entitats i associacions ciutadanes del municipi que treballen per lluitar
contra el canvi climàtic.
Segon.- Declarar la situació d’emergència climàtica, per tal d’enfortir les polítiques de lluita contra el
canvi climàtic i alguns altres aspectes ambientals, i assumim els següents compromisos:
1. Incloure les mesures de lluita contra el canvi climàtic de manera transversal a totes les àrees
municipals, i fomentar la col·laboració entre els diferents departaments i administracions per implementar
actuacions sostenibles i respectuoses amb l’entorn.
2. Fomentar un nou model de mobilitat, potenciant el transport públic i els vehicles d’emissions zero. Les
reduïdes dimensions de Menorca permeten desplegar un model de mobilitat elèctrica i no contaminant, i
per açò ens comprometem també a substituir progressivament la flota de vehicles públics de combustió
per vehicles lliures d’emissions.
3. Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per facilitar la consecució dels
objectius de lluita contra el canvi climàtic.
4. Prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la transició cap a un model energètic net,
sostenible i sense emissions contaminants, tot recolzant aquells sectors més sensibles als impactes del
canvi climàtic i de la transició ecològica.
5. Promoure campanyes de sensibilització i educació ciutadana per tal d’informar i implicar a la
ciutadania en l’aplicació de bones pràctiques en matèria de lluita contra el canvi climàtic.
6. Promoure mesures d’eficiència energètica als edificis públics, per tal de reduir el consum energètic.
7. Avançar en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària i l’economia
circular, així com la creació de llocs de treball verd fent un acompanyament als diferents sectors durant
el temps de transició.
8. Fomentar polítiques per a reduir la generació de residus en les activitats municipals i també entre la
ciutadania.
9. Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i major contribució a
l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.
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10. Prioritzar l’ús d’energies renovables, i avançar cap a un model energètic lliure d’emissions, tot
facilitant la implantació d’instal·lacions generadores no contaminants d’acord amb la planificació
acordada i amb l’objectiu de que l’any 2030, el 85% de l’energia que es consumeixi a Menorca provingui
de fonts renovables.
No obstant el Plenari municipal amb el seu superior criteri resoldrà.
La regidora delegada
Ma. Jesús Bagur Benejam
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Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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