
 

Adhesió als compromisos d'Acció Climàtica 

A continuació es mostren els compromisos d'Acció Climàtica, tant generals, com sectorials, 

en els quals l’Ajuntament de Manlleu s’hi adhereix. 

 

COMPROMISOS GENERALS 

M'adhereixo a l'objectiu que Catalunya assoleixi la neutralitat de carboni el 2050 

− Fixaré una data anterior al 2050 per assolir la neutralitat de carboni de la meva 

organització 

− Presentaré públicament, en el termini màxim d'un any a partir de la signatura 

d'aquest compromís, un full de ruta per assolir la neutralitat de carboni de la meva 

organització amb objectius quantitatius i amb calendari de reducció d'emissions 

M'adhereixo a l'objectiu que aprofundiré en el coneixement de l'impacte climàtic de la 

meva activitat. 

− Publicaré anualment el valor de les inversions efectuades que disminueixen la meva 

petjada de carboni 

M'adhereixo a l'objectiu que divulgaré i fomentaré el compromís climàtic en la meva 

organització. 

− Incorporaré el compromís climàtic als codis ètics o altres declaracions corporatives 

− Inclouré els aspectes climàtics en la formació del personal 

M'adhereixo a l'objectiu que impulsaré la transició energètica de la meva activitat. 

− Aplicaré un pla per augmentar l'eficiència energètica, amb objectius quantitatius, en 

la il·luminació 

− Aplicaré un pla per augmentar l'eficiència energètica, amb objectius quantitatius, en 

la climatització 

− Contractaré el subministrament elèctric amb certificació d'origen renovable en un 

termini màxim de 5 anys 

− Assoliré un autoconsum de fonts renovables d'almenys un 35% en un termini màxim 

de 10 anys 

− Exploraré les oportunitats de recuperar, emmagatzemar i aprofitar l'energia residual 

de l'activitat 

M'adhereixo a l'objectiu que reduiré l'impacte climàtic de la mobilitat que genero. 

− Renovaré la flota de vehicles substituint-la per vehicles d'emissió zero en un termini 

màxim de 10 anys 

− Redactaré en un termini màxim de 2 anys un pla de desplaçament del personal que 

afavoreixi l'ús del transport públic, vehicles compartits o ginys de micromobilitat 

urbana 

− Establiré els mitjans per a reunions telemàtiques que evitin desplaçaments 

− Elaboraré un pla de teletreball per al personal 

− Implantaré els mitjans necessaris per fer tràmits electrònics (factures, contractes, 

pagaments, notificacions, impostos, correspondència, convocatòries i actes de 

reunions...) 

− Implantaré o facilitaré la implantació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics 



 

M'adhereixo a l'objectiu que adoptaré progressivament els principis de l'economia 

circular 

− Prioritzaré la compra de productes amb certificacions ambientals i, quan no sigui 

possible, informaré prèviament de les emissions associades als diferents productes 

− Vetllaré per a que els proveïdors tinguin un compromís verificable amb la mitigació 

d'emissions 

− Dissenyaré la digitalització de la meva activitat com a mitjà útil per reduri-ne l'impacte 

climàtic 

 

COMPROMISOS SECTORIALS 

− Declararé l'emergència climàtica 

− Endegaré mesures de resiliència davant el canvi climàtic al meu àmbit territorial 

− Incorporaré els aspectes climàtics en la planificació urbanística 

− Revisaré les ordenances municipals adaptant-les a la situació d'emergència 

climàtica 

− Regularé la mobilitat urbana amb criteris de minimització d'emissions 

− Adequaré els pressupostos públics a les prioritats de l'emergència climàtica 

− Vetllaré per les situacions de vulnerabilitat personal vinculades a la pobresa 

energètica 

− Contribuiré a l'empoderament dels ciutadans i associacions per fer front al canvi 

climàtic 


