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El Govern aprova el Pla català de mitigació del canvi 
climàtic 2008-2012 per al compliment del Protocol de 
Kyoto  
 
 

• Té per missió la coordinació i concertació amb la societat civil i 
amb l’empresariat català per tal d’impulsar accions de reducció 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya 

 
• És el primer que tracta el canvi climàtic d’una manera coordinada i 

integrada dins el conjunt de l’acció de govern 
 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a 
Catalunya 2008-2012, per al compliment del Protocol de Kyoto. L’objectiu del 
Pla és contribuir en la part proporcional al compliment del compromís a l’Estat 
espanyol, però a la vegada està preparat per incorporar els acords que s’estan 
negociant a Europa per a la reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) per al període 2013-2020.  
 
L’objectiu de l’Estat espanyol és estabilitzar les emissions anomenades 
difuses (les no cobertes per la Directiva de comerç de drets d’emissions), que 
corresponen  al transport, l’agricultura, el sector domèstic, de serveis i la 
indústria no inclosa en la Directiva, els residus i els dissolvents, en un 
increment no superior al 37% respecte a l’any base. Aquesta xifra prové del 
15% acordat segons el compromís de Kyoto, el 2% a compensar pel 
creixement d’embornals i el 20% de drets d’emissió que l’Estat comprarà per 
compensar l’excés d’emissions difuses a través dels mecanismes de 
flexibilitat. 
 
Catalunya té un gran espai competencial per mitigar les emissions de GEH en 
els sectors difusos. Per això s’ha marcat l’objectiu de no superar les emissions 
dels sectors difusos el 37% d’increment respecte l’any base. En valors 
absoluts, aquesta xifra s’estima en 36,55 milions de tones de CO2 equivalent. 
 
Segons les projeccions de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, basades en la taxa de creixement 
històrica de les emissions difuses a Catalunya, la incorporació de noves 
polítiques els últims anys i els canvis de comportament més favorable, així 
com en el creixement demogràfic i econòmic, es considera que per estabilitzar 
les emissions difuses a Catalunya caldrà aplicar accions que redueixin i evitin 
els increments d’emissions per un total de 5,33 milions de tones de CO2 
equivalent anuals durant el període 2008-2012.  
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El Pla marc català de mitigació del canvi climàtic quantifica els esforços a fer 
per cada sector i identifica les accions que cal dur a terme per a la mitigació 
de les seves emissions. Els esforços de reducció es concreten en:  
 
Sector agrícola: 0,259 Mt CO2 eq/any 
Construcció i ús d’habitatges: 0,447 Mt CO2 eq/any 
Sector dels serveis: 0,314 Mt CO2 eq/any 
Indústria no sotmesa a la Directiva: 1,159 Mt CO2 eq/any 
Prevenció i tractament de residus 0,325 Mt CO2 eq/any 
Transport i mobilitat: 1,86 Mt CO2 eq/any 
Domestic Offset Projects (mecanisme dissenyat per estimular econòmicament 
la reducció interna de les emissions de GEH dels sectors no coberts per la 
Directiva de comerç de drets d’emissions): 0,966 Mt CO2 eq/any 
 
El desplegament d’aquest Pla es durà a terme a través de dos programes 
d’actuacions específiques per als períodes 2008-2010 i 2011-2012, que 
concretaran les accions a desplegar, detallant el departament responsable, el 
pressupost, el termini d’execució i la previsió de reducció d’emissions. 
 
El Pla català de mitigació ha estat elaborat per l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, d’acord amb el gairebé un miler de propostes rebudes de la societat 
catalana durant el procés participatiu de la Convenció Catalana del Canvi 
Climàtic, i acordat en la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, 
formada per tots aquells departaments de la Generalitat implicats: Medi 
Ambient i Habitatge; Economia i Finances; Política Territorial i Obres 
Públiques; Agricultura, Alimentació i Acció Rural; Salut; Interior, Relacions 
Institucionals i Participació; Innovació, Universitats i Empresa; i Educació. 
 
El cost global de la implementació del Pla s’estima en 196,1 milions d’euros a 
l’any (0,1% del PIB, calculat a respecte al PIB a preus de mercat del 2006), 
sufragats per l’Administració pública i amb la col·laboració de les empreses i 
d’altres institucions de la societat civil. A escala global, es pot considerar que 
el cost per habitant/any és de 27,48 euros. 
 
Cal recordar que, segons l’informe Stern, en un horitzó del 2050 els costos de 
mitigació de les emissions seran aproximadament de l’1% del PIB, però el cost 
de no actuar pot arribar a ser del 5% del PIB i, en un escenari pitjor, de fins al 
20%. 
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El Govern destina 107 milions d’euros a finançar 
projectes de recerca i innovació de les empreses a 
Catalunya  
 
 

• Les línies de crèdit les atorgarà ACC1Ó, l’agència de suport a 
l’empresa del Govern, i seran gestionades per l’Institut Català de 
Finances (ICF) i altres entitats financeres 

 
• Els 107 milions d’euros es dividiran en tres línies de finançament: 

una per a projectes conjunts i una altra per a projectes individuals, 
gestionades per l’ICF, i una tercera que atorgaran altres entitats 
financeres  

 
El Govern ha acordat avui destinar 107 milions d’euros al finançament de 
projectes d’R+D+i realitzats per empreses a Catalunya a través de tres noves 
modalitats de préstec. Aquestes línies de crèdit les atorgarà l’agència ACC1Ó, 
de suport a l’empresa, i seran gestionades per l’Institut Català de Finances 
(ICF) i altres entitats financeres.  

 
Les modalitats de préstec d’aquesta nova línia de finançament són les 
següents: 
 

1. Línia de finançament per a projectes estratègics conjunts de R+D: 
es tracta d'una línia de 10 milions d’euros de préstecs directes atorgats 
per ACC1Ó/CIDEM/COPCA i formalitzats i gestionats per l'Institut 
Català de Finances. Els crèdits no necessitaran de cap aval, però 
s’hauran de constituir garanties sobre els actius materials i immaterials 
de les empreses concessionàries, com ara llicències, patents i 
contractes amb tercers, que resultin del desenvolupament dels 
projectes finançats amb aquests préstecs.  

 
Els projectes s'hauran de presentar de manera conjunta per 
agrupacions d'empreses o agents de l'entorn. Dins de l'agrupació hi ha 
d'haver necessàriament dues empreses privades no vinculades que 
desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament.  

  
2. Línia de finançament per a projectes estratègics individuals de 

R+D: En aquest cas es tracta d'una línia de 40 milions d’euros de 
préstecs directes atorgats per ACC1Ó/CIDEM/COPCA i formalitzats i 
gestionats per l'ICF, que comptin amb garantia suficient a criteri de 
l'ICF.  
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3. Línia de finançament per a projectes de R+D+i: Consisteix en una 
línia de 57 milions d’euros de préstecs atorgats per entitats financeres 
en condicions preferents, que comportarà la signatura d’un conveni 
entre ACC1Ó CIDEM/COPCA, l’ICF i les entitats financeres 
col·laboradores per tal de definir la participació de cadascuna de les 
parts, el procediment per a l’atorgament dels préstecs i les condicions 
dels mateixos. 
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El Govern i el Consell General de Cambres de Comerç 
col·laboren en el foment de l’emprenedoria i la 
competitivitat de les empreses catalanes 
 
 

• El Govern ha aprovat avui el conveni marc que permetrà executar 
un conjunt de programes adreçats a fomentar l’economia i 
dinamitzar el teixit empresarial de Catalunya 

 
• L’acord constitueix un pas més en el reconeixement del paper de 

les Cambres en l’economia catalana i implementa la Llei de 
Cambres de 2002  

 
El Govern ha aprovat avui un conveni marc amb el Consell General de les 
Cambres de Comerç de Catalunya per impulsar actuacions conjuntes de 
foment de l’economia catalana i que reconeix les funcions específiques de les 
Cambres en la dinamització del teixit empresarial català, tal i com estableix la 
Llei de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del 
Consell General de les Cambres del juny del 2002  
 
L’acord, que s’articularà en diversos convenis específics, permetrà col·laborar 
en àmbits i matèries vinculades a les competències i funcions de les cambres: 
internacionalització, desenvolupament empresarial, simplificació 
administrativa, informació empresarial, innovació, competitivitat, comerç i 
turisme i infraestructures, territori i transport.  
 
Aquests convenis temàtics s’impulsaran en col·laboració amb els 
departaments competents en els diferents àmbits, i les actuacions objecte 
d’aquest acord marc es desenvoluparan mitjançant convenis específics.  
 
Pe tal de donar plena efectivitat al conveni marc es crearà una comissió Mixta 
que concretarà les mesures objecte de l’acord així com el seu calendari 
d’execució. Aquesta comissió mixta funcionarà en Ple i en Comitè Tècnic. El 
conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura fins a finals de l’any 
2010. 
 
L’acord aprovat avui constitueix un pas més en el reconeixement del rol i el 
paper d’aquests organismes en la nostra economia i en la dinamització del 
teixit empresarial català.  
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El Govern destina 10,65 milions d’euros a les obres de 
millora de la planta de compostatge de Santa Coloma 
de Farners 
 
 

• La planta dóna servei a tota la comarca de la Selva i quan acabin 
les obres tindrà una capacitat de tractament de 17.500 tones 
anuals 

 
El Govern concedirà una subvenció al Consell Comarcal de La Selva a través 
de l’Agència de Residus de Catalunya per al finançament de les obres de 
millora i adequació de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners. 
L’import total de la subvenció, acordada a la reunió de Govern d’aquest matí, 
és de 10.647.570 euros, que assumeix íntegrament l’Agència com a part del 
seu contracte programa 2006-2010 amb la Generalitat de Catalunya. 
 
La planta de compostatge de Santa Coloma de Farners dóna servei a la 
comarca de la Selva i, un cop reformada, la seva capacitat anual de 
tractament serà de 17.500 tones: 12.500 de restes de menjar i 5.000 de restes 
de poda i jardineria. L’any 2007, la planta va tractar 9.000 tones de restes de 
menjar. Aquesta instal·lació s’emmarca al Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió dels residus municipals de Catalunya 2005-2012.  
 
Aquest Pla preveu, des d’ara i fins al 2012, la construcció de noves plantes de 
tractament de residus, i la millora de les existents. A més de la millora de la 
planta de compostatge de Santa Coloma de Farners, el Pla preveu dues 
instal·lacions més a la comarca de la Selva, concretament, a Lloret de Mar. Es 
tracta de l’ampliació del dipòsit de residus municipal i de la construcció de la 
nova planta de tractament de resta.  
 
Aquestes infraestructures permetran recuperar i aprofitar al màxim els residus 
que no s’hagin separat prèviament. La implantació d’aquestes plantes de 
tractament té com a elements clau la prevenció, la recollida selectiva i el 
tractament de tots els residus.  


