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1.- INTRODUCCIÓ
La Comissió Europea va posar en marxa en 2008 el “Covenant of Mayors” o "Pacte dels
Alcaldes" (www.pactodelosalcaldes.eu), una iniciativa oberta a totes les ciutats i municipis
a Europa amb l'objectiu d'involucrar les autoritats locals i els ciutadans en el
desenvolupament i l'aplicació de la política energètica de la Unió Europea. El Pacte consistix
en el compromís de les ciutats signants, d'anar més enllà dels objectius adoptats per a l'any
2020 per la UE per a reduir les emissions de CO₂ a través de mesures d'eficiència energètica,
d'accions relacionades amb la promoció de les energies renovables i de la mobilitat urbana
sostenible. L'adhesió a esta iniciativa, suposava acollir-se al denominat objectiu 20/20/20,
la meta del qual era augmentar l'eficiència energètica un 20%, augmentar l'ús d'energia
procedent de fonts renovables un altre 20% i reduir les emissions de gasos d'efecte
d'hivernacle (GEI) un 20% per a l'any 2020.
Mutxamel es va adherir al Pacte dels Alcaldes, per acord del Ple de l'Ajuntament, de data
26 d'abril de 2010, i va elaborar el seu Pla d'Acció d'Energia Sostenible (d'ara en avant
PAES), document clau, en el qual es manifestava com complir l’objectiu de reducció de
CO2abans de l'any 2020. Es definien les activitats i les mesures establides per a complir els
objectius, els terminis i les responsabilitats assignades, i resumix les accions fonamentals
que es preveuen dur a terme. Amb l'aprovació d'este Pla d'Acció, l'Ajuntament es va
convertir en el principal promotor de la posada en marxa de polítiques energètiques
sostenibles i saludables, tant per al ciutadà com per al medi ambient, dins del seu terme
municipal.
A l'octubre de 2015, es va llançar per la Comissió Europea el “Pacte de les Alcaldies per al
Clima i l'Energia” que compromet als signants a actuar per a recolzar la implantació de
l'objectiu europeu de reducció de CO₂ en un 40% per a 2030. Este nou Pacte de les Alcaldies
pel Clima i l'Energia en l'horitzó de l'any 2030, suposa un repte de major exigència quant
als objectius i abast de l'anterior escenari temporal (2020), que planteja la Unió Europea
en el context global del Canvi Climàtic.
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Els objectius del nou Pacte són:
• L'atenuació de les emissions de carboni.
• L'adaptació al Canvi Climàtic com a realitat imminent.
• La millora de la seguretat, sostenibilitat i accés a l'energia per a tots i totes.
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Els municipis signants d'este nou document treballen per a reduir en un 40% els gasos
d'efecte d'hivernacle d'ací a 2030 i promouen l'adopció de mesures per a combatre el canvi
climàtic.
A més, es comprometen a:
–
–
–

Dur a terme un inventari d'emissions de referència i una avaluació de riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic.
Presentar un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (d'ara en avant PACES)
en un termini d'anys a partir de la data de la decisió de l'Ajuntament.
Elaborar un informe de situació almenys cada dos anys a partir de la presentació
del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible.

El Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) té com a objecte cooperar en
polítiques ambientals, augmentar la capacitat d'adaptació del municipi davant del canvi
climàtic, optimitzar les despeses en consum energètic i impulsar la gestió integral del
desenvolupament socioeconòmic amb una forta implicació dels diferents actors amb
competències o interessos en el municipi.
Mutxamel, com que és un municipi adherit al Pacte d'Alcaldes amb anterioritat al 2015,
data en la qual, com ja hem comentat, la Comissió Europea va llançar el Pacte de les
Alcaldies per al Clima i l'Energia, que fusiona el Pacte dels Alcaldes i el Mayors Adapts, ha
de renovar els compromisos adquirits prèviament i acollir-se’n als nous, i ha d'adaptar
l'anterior PAES al nou PACES, i elaborar els documents següents:




Document I: Inventari d'Emissions de Referència (IER) de CO₂.
Document II: Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats.
Document III: Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES).

L'inventari d'Emissions de Mutxamel es va realitzar l'any 2016. Partint de les dades d'este
inventari, es redacta l'Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats i el Pla d'Acció per al Clima i
l'Energia Sostenible, que ara es presenta per a la seua aprovació pel Ple de l'Ajuntament.
Els Documents I i II, es presenten per a la seua aprovació en volums independents.
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2. ESTRATÈGIA GLOBAL

2.1

. MARC ACTUAL: Caracterització del Municipi

El municipi de Mutxamel està situat a la província d'Alacant, concretament a la comarca de
l'Alacantí, que està formada també pels municipis d'Agost, Aigües, Alacant, Busot, el
Campello, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, la Torre de les Maçanes i Xixona.
Amb una població total de 25.645 habitants empadronats (INE, 01/01/2020), dels quals 12.822 són
hòmens i 12.823 dones, la localitat té un sistema d'assentaments dual entre el nucli urbà de
Mutxamel (14.566 hab., 56,8% del total) i 23 urbanitzacions distribuïdes per tot el terme, destacant
les de Bonalba (1.847 hab., 7,2%), l'Horta (1.307 hab., 5,1%) i Río Park (1.051 hab., 4,1%), al costat
de la qual es localitza un aeròdrom privat.

El terme municipal de Mutxamel té una superfície total de 47.67 km², amb una densitat de
població de 537,96 h/km² i limita al nord amb els municipis d'Alacant, el Campello i Sant
Vicent del Raspeig; al sud amb Alacant; a l'est amb el Campello i Sant Joan d'Alacant; a
l'Oest amb Alacant i Sant Vicent del Raspeig.
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Caracterització Climàtica

Les condicions atmosfèriques del terme municipal de Mutxamel venen determinades per
tres factors essencials, el relleu, la seua ubicació a l'est de la Península Ibèrica i la influència
de la mar Mediterrània.
El clima d'esta zona es caracteritza per presentar estius molt calorosos i hiverns suaus.
S'inclou, per la seua temperatura i règim pluviomètric dins del que es coneix com a clima
mediterrani, termoclima de tipus termomediterrani o mesomediterrani inferior associat a
un ombroclima de tipus sec tendent a semiàrid.
La temperatura mitjana anual constituïx una primera aproximació a l'estudi del clima, sent
esta de 18 °C, un alt valor anual. En la distribució de les temperatures al llarg de l'any no
existix una variació marcada d'estes, per la qual cosa pràcticament no existix un hivern
definit per unes temperatures baixes, la mitjana mensual dels mesos més freds supera els
10 °C, una de les raons per la qual es donen estes temperatures és la seua proximitat a la
mar Mediterrània, que actua com un important regulador tèrmic.
Esta moderació tèrmica imposada pel Mediterrani, definida per unes mitjanes anuals
elevades, a causa de la notable aridesa ambiental i la forta radiació estival. Les onades de
calor que es produïxen en estes zones es relacionen amb la invasió d'aire càlid a tots els
nivells, que unit amb un règim de vents de ponent eleva considerablement les
temperatures, amb màximes entorn dels 37 °C.
Mutxamel, des del punt de vista pluviomètric, es troba dins de la regió coneguda com a
Ibèria Seca, i és un dels trams costaners de major longitud exposat a l'est en tot el
Mediterrani, que porta com a conseqüència que siga un dels més secs ja que es troba a
sotavent del flux zonal de l'Oest. Les pluviometries anuals mitjanes que es registren en la
zona d'estudi (entorn dels 350 mm anuals) estan determinades per l'efecte barrera
ocasionat per l'elevada orografia dels relleus bètics. Quant a la distribució temporal de les
precipitacions es presenta una marcada irregularitat al llarg de l’ any, amb períodes humits
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i secs, de duració i intensitat variable. Una de les variables que afecta la pluja és la situació
geogràfica, és a dir, el règim de precipitacions està determinat pels vents marins de llevant,
sobretot en la zona costanera i prelitoral.
La principal característica relacionada amb el règim de precipitacions és la notable sequera estival,
centrada als mesos de juliol i agost. Les precipitacions tenen lloc preferentment a la tardor i a la
primavera. Se solen registrar les majors precipitacions al setembre i octubre, que donen els valors
més alts.
Concretament, en el Resum Anual Climatològic de 2019 realitzat per l'Agència Estatal de
Meteorologia (AEMET) es pot observar com la Província d'Alacant ha presentat un caràcter de la
temperatura Càlid-Molt Càlid (les temperatures es troben en l'interval corresponent al 20% dels
anys més càlids). Així mateix, el caràcter de la precipitació ha sigut Molt Humit – Humit (les
precipitacions es troben en l'interval corresponent al 20% dels anys més humits). Mutxamel, en
concret, presentaria segons les dades climatològiques aportades per l'AEMET per a l'any 2019, un
caràcter de la temperatura molt càlid i un caràcter de la precipitació molt humit.
Quant a la radiació solar amb les dades obtingudes a través del portal de dades ADRASE elaborat
pel CIEMAT, on es recullen les dades de radiació solar de tota Espanya, en el cas de Mutxamel, la
irradiació global és de 5.1 kWh/m2dia.

8

Pla d'Acció Local per al Clima i l'Energia Sostenible

• Mitjana mensual dels valors diaris d'un mes i any específic (entre el percentil 25 i el 75):
o Si en una localització es disposa d'un valor diari mitjà d'un mes concret superior al
P75, podrà considerar-se un mes ALT respecte a la mitjana;
o Si en una localització es disposa d'un valor diari mitjà d'un mes concret inferior al
P25, podrà considerar-se un mes BAIX respecte a la mitjana;


Qualitat de l'aire

La qualitat de l'aire es mesura per la quantitat d'immissions a l'atmosfera i les
concentracions en determinats contaminants durant un període de temps determinat. La
Generalitat Valenciana, en l'exercici de les seues competències establides en la normativa
autonòmica i estatal, compta amb un instrument eficaç que li permet realitzar un
seguiment dels nivells dels contaminants atmosfèrics més importants en les principals
àrees urbanes i industrials, i estén este control a la totalitat de la Comunitat Valenciana: la
Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. La Xarxa
Valenciana de Vigilància i Control està formada per 65 punts de mesurament, repartits en
les tres províncies de la Comunitat Valenciana. A través de les diferents estacions que la
componen, realitza mesuraments en continu de diferents paràmetres contaminants com
el diòxid de sofre (SO2), partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10, 2.5 i 1 micres
(PM10, PM2.5, PM1), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO) i ozó (O3). També
es du a terme l'anàlisi de metalls com l'Arsènic, Níquel, Cadmi i Plom en la fracció PM10,
així com del benzopiré i altres hidrocarburs aromàtics policíclics. Mutxamel es localitza dins
de la Zona ES1013: SEGURA -VINALOPÓ (A. COSTANERA): el Baix Segura, el Baix Vinalopó,
l'Alacantí, i la Marina Baixa. Mutxamel estè inclosa dins de la comarca de l’Alacantí.
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L'avaluació de la qualitat de l'aire es realitzarà a partir dels nivells de diferents
contaminants registrats en les estacions existents dins de la zona d'estudi. S'analitzen els
paràmetres següents:
• SO2 Diòxid de sofre
• NO2 Diòxid de nitrogen
• CO Monòxid de carboni
• PM10 Partícules en suspensió inferiors a 10 micres
• PM2.5 Partícules en suspensió inferiors a 2.5 micres
• O3 Ozó
• As Arsènic
• Cd Cadmi
• Ni Níquel
• B(a)P Benzo(a)Piré
• Pb Plom
Les estacions utilitzades per a l'avaluació de la qualitat de l'aire d'esta zona i els seus
emplaçaments es presenten en la taula següent:

L'estació més pròxima a Mutxamel és la d'Agost. I les dades obtingudes són les següents:
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Canvi climàtic

Respecte a les perspectives futures en relació amb el canvi climàtic, ha d'indicar-se que,
segons es reflectix en els treballs de l'Observatori Regional del Canvi Climàtic, a Espanya la
temperatura mitjana anual entre 1961 i 1990 es va incrementar 1,4°C en tota la conca
mediterrània. En els últims trenta anys l'augment ha sigut de 1,5°C.
En concret, a la Comunitat Valenciana, segons la informació obtinguda per l'Agència Estatal
de Meteorologia, té un comportament semblant a la resta del país, amb un increment de
1,5 graus en la temperatura mitjana dels últims 35 anys.
Segons els escenaris regionalitzats aportats per la Unió Europea (Centre Comú
d'Investigació d’ISPRA) per al conjunt d'Europa i els generats pel Ministeri de Medi Ambient
i l'Agència Estatal de Meteorologia en 2009 (Generació d'Escenaris Regionalitzats de Canvi
Climàtic per a Espanya), per a Espanya, reflectixen un increment d'entre 3 i 5 graus en la
temperatura màxima a final de segle. L'elevació serà major com més al centre de la
Península a causa d’este efecte d'amortiment de la mar. Durant 2007 i 2008, de manera
complementària a l'anterior, s'ha anat generant informació sobre prediccions futures del
clima regional mitjançant la realització d'investigacions amb malla de 10 per 10 km, sent
els resultats coherents amb els models anteriors.

Escenaris regionalitzats del canvi de la temperatura màxima a Espanya peninsular (esquerra) i a la Comunitat Valenciana
(dreta).
Font: Guia d'escenaris regionalitzats de canvi climàtic sobre Espanya a partir dels resultats de l'IPCC-AR4 (Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient & AEMET, 2014).
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Població

Quant a l'evolució de la població, a causa de la construcció d'habitatges residencials en
els últims anys en diferents urbanitzacions, la població s'ha duplicat en els últims 20 anys.
Si consultem la sèrie històrica, en 1986 (fa 30 anys) la població era de 8.466 habitants, per
tant, en este període s'ha triplicat, i com observem en la taula següent amb dades dels
últims 20 anys tant d'homes com de dones la població ha continuat creixent.
Evolució de la població per sexe
2010-2020
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Hòmens
Dones

7.320
7.373

7.623
7.652

8.108
8.090

8.435
8.536

8.784
8.815

9.287
9.165

9.706 10.254 10.801 11.290
9.558 10.110 10.680 11.220

Total

16.693

17.276

18.200

18.974

Hòmens
Dones

2010

2011

2012

2013

11.597

11.827

11.935

11.829

12.107 12.072 12.203 12.352 12.458 12.662

11.469
25.076

11.695
25.533

11.899
25.846

11.878
25.720

12.125 12.184 12.284 12.426 12.551 12.690
26.246 26.271 26.503 26.795 27.027 27.371

Total



2007

2008

2009

19.603 20.457 21.270 22.371 23.489 24.519

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Usos del sòl

El poble i la major part de les urbanitzacions (l’Almaixada, Paulines, Casa Fus, Ravel, Gialma,
l'Horta) es localitzen en el sector meridional del territori, que s'integra en l'antiga Horta
d'Alacant, al costat del municipi de Sant Joan d'Alacant i les partides alacantines de Santa
Faç i la Condomina. Al nord-est arriben els contraforts de la Serra de Bonalba on, en la
primera dècada del segle XXI, es va construir la urbanització del mateix nom, al costat d'un
important camp de golf i part dels hivernacles de la mercantil Bonny, SA, que va ser el
principal motor de l'economia local durant la segona meitat del segle XX. Els hivernacles
d'esta mateixa mercantil també dominen els paisatges del sector occidental en les partides
de la Baiona Alta i la Baiona Baixa, que actuen com a zona agrària de transició entre les
parcel·lacions residencials de la Torreta, la Marseta i el Tossal Redó, i els contraforts de les
serres del Bec de l’Àguila i el Savinar, ja en terme de Sant Vicent del Raspeig. Al nord de
l'autopista AP-7 queden les urbanitzacions de Río Park, Molí Nou, Pla de Rocar, l’Almaina,
el Portell, la Vall del Sol i El Boter, que s'endinsen en l'enclavament del terme municipal
d'Alacant en el curs mitjà del riu Montnegre, que s'encaixa en un extens diapir triàsic des
de la partida alacantina del Vergeret fins a les elevacions del Cabeçó Negre, ja en terme de
Xixona.
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Activitats Econòmiques

Mutxamel s'enquadra a la comarca de l’Alacantí, en el prelitoral central de la província
d'Alacant i en plena Àrea Metropolitana d'Alacant-Elx, una de les deu zones més importants
del conjunt d'Espanya, amb uns 800.000 habitants. Així doncs, presenta una clara vinculació
funcional, econòmica, ambiental i social amb la mateixa i no s'entendria correctament la
realitat de Mutxamel sense aquesta variable territorial. Està localitzada en les proximitats
del riu Sec, en un espai pràcticament pla i sense espais muntanyencs més enllà dels últims
contraforts del glacis de l’Alacantí on abunden els terrenys artificialitzats i antics espais
d'horta i de terrenys de secà. D'ací la seua potencialitat comparativa perquè compta amb
una estructura territorial equilibrada entre un espai agrari de qualitat i la seua posició
estratègica entre les zones industrials de l'interior d'Alacant (Foia de Castella i l’Alcoià) i el
mercat de l'Àrea Metropolitana pròpiament dita. Presenta així mateix unes immillorables
comunicacions a través de l'Autovia del Mediterrani, l'AP-7, la N-340 i els transports
metropolitans al costat d'un rellevant aeròdrom.
El recent desenvolupament com a ciutat “dormitori” dona lloc a un teixit empresarial on
predomina el sector terciari, les micropimes i les activitats professionals de serveis. Es
troben principalment situades en el nucli urbà, sense acabar de configura aliances
estratègiques ni eixos específics d'atracció (eix comercial, zona d'oferta turística i
hostalera,…).
Els sectors del terciari més ocupats a Mutxamel són els vinculats al comerç, el transport i
l'hostaleria, que juntament amb la construcció no exigixen una alta qualificació. Entre les
empreses del sector serveis trobem perfils més qualificats, amb activitats professionals i
tècniques, que entenem que no produïxen un alt impacte en el creixement de l'ocupació.

Font: Tresoreria de la Seguretat Social
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Ocupació per sector d'activitat
Tercer trimestre 2020
0,8
0,02
0,13

0,05
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Com observem en els gràfics anteriors, l'activitat econòmica desglossada en diferents
sectors es caracteritza per un protagonisme notori del sector serveis. La resta de sectors es
troben en una posició marginal i d'estancament dins de l'activitat econòmica. Per tant,
estem davant una economia totalment terciaritzada.
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3. OBJECTIUS I METES
El present Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) té com a objecte cooperar
en polítiques ambientals, augmentar la resistència del municipi davant del canvi climàtic,
optimitzar despeses en consum energètic i impulsar la gestió integral del desenvolupament
econòmic, social i cultural, de la mà d'una "cooperació sostenible".
En concret es planteja aconseguir per a l'any 2030 els objectius bàsics següents:


Reduir en, almenys, un 40% les emissions de CO₂. Tenint en compte les emissions
estimades per a l'any de referència (any 2016), este objectiu es concreta a adoptar
mesures que eviten l'emissió d’almenys xxxxxx tones de CO₂ per habitant.



Minimitzar el consum energètic en el municipi. Amb especial incidència en el
consum elèctric i de combustibles fòssils, especialment el gasoil A.



Incrementar el nivell d'implantació de les energies renovables. Existint un ampli
marge de millora i oportunitat considerant el context ambiental i socioeconòmic.

L'Ajuntament de Mutxamel vol establir, a partir de l'elaboració del seu Pla d'Acció per al
Clima i l'Energia Sostenible, un full de ruta contra el canvi climàtic que fomente el
desenvolupament sostenible del municipi.
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4. MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
4.1 RESULTAT DE L'INVENTARI D'EMISSIONS DE CO2
L'any 2016 la mercantil ECOTERRE va elaborar una revisió de l'inventari d'emissions, on es
reflectix la totalitat d'emissions de GEI emeses durant l'any d'estudi pels consums
energètics del municipi.
En 2016 Mutxamel va consumir 131.810 MWh d'energia. D'esta quantitat, el 39,08%
correspon al consum energètic en edificis del sector residencial, ja siga per consum elèctric,
combustibles fòssils o energies renovables.

El transport resulta significatiu amb un 23,03% de participació, engloba els consums
energètics en transport municipal, públic i privat i comercial, just per davall del sector
terciari, que representa el 35,1% del consum total del municipi, pels consums energètics
en les oficines, comerços, instal·lacions, etc. que tenen activitat a Mutxamel.
A partir d'estes dades, s'obtenen els resultats mesurats en tones de CO2 equivalents, de la
totalitat d'emissions generades pel consum energètic en cadascuna de les fonts d'emissió
dels sectors estudiats. Les taules següents recullen tant els consums energètics del municipi
com l'inventari d'emissions municipal de Mutxamel per a l'any 2016.
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S'obté, per tant, que en 2016 el 38% dels consums energètics del municipi es localitzen
en els edificis, equipaments i instal·lacions residencials de Mutxamel i tan sols el 17%
van ser conseqüència del trànsit rodat.
Dels consums s'obté que les emissions de GEI emeses durant l'any d'estudi són de 48.137
tCO2e. de les quals el 38% correspon al sector residencial, el 42% al sector terciari i el
17% al trànsit rodat, com es representa en la gràfica següent.
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4.2. PLA D'ACCIÓ DE MITIGACIÓ.
El Ple de l'Ajuntament de Mutxamel va aprovar el 28 de setembre de l'any 2012 el “Pla
d'Acció d'Energia Sostenible (PAES)”.
Com que Mutxamel compta amb un document previ aprovat i enviat per a la seua
avaluació a la Comissió Europea, en este apartat es revisaran i actualitzaran les línies
estratègiques i llistat d'accions del PAES per a poder aconseguir els nous objectius
marcats pel PACES.
Les línies estratègiques i d'acció s'estructuren conforme els àmbits i sectors PACES tenint
en compte:


El major volum d'emissions a escala local es deriva de l'àmbit privat (transport
privat i comercial i edificacions residencials i terciàries) per la qual cosa la
capacitat d'intervenció directa per part de l'administració local ha de centrar-se
en mesures orientades a la informació, conscienciació i sensibilització ciutadana
així com el desenvolupament de normes i actuacions que faciliten i incentiven
hàbits de vida sota un model energètic sostenible. Aspectes com la mobilitat
sostenible, l'estalvi energètic o el consum d'energia verda resulten fonamentals.



Àmbit Ajuntament. Encara que la contribució al volum global d'emissions és, en
general, menys rellevant resulta fonamental desenvolupar actuacions de
sostenibilitat energètica tenint en compte la capacitat d'intervenció directa de
l'administració local, la necessitat de donar exemple i posar de manifest davant
els ciutadans el compromís amb l'energia sostenible, la possibilitat de sol·licitar
ajudes i subvencions o els avantatges d'obtindre un estalvi econòmic a mitjà
termini.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
A continuació, es definiran les quatre línies estratègiques dels diferents àmbits als que
es proposaran les actuacions a realitzar amb la finalitat de reduir les emissions de CO₂
en el municipi:
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 | GESTIÓ MUNICIPAL
El sector de la Gestió Municipal implica les àrees que són de competència de
l'administració local i tenen una despesa sobre pressupost municipal de Mutxamel.
Estes àrees són: l'enllumenat públic, les dependències municipals, els col·legis i les
zones verdes.
Cas a part, són els vehicles de titularitat municipal, ja que , encara que són de
propietat municipal, les accions sobre estos s'inclouen en la Línia Estratègica del
Sector Transports, ja que les seues emissions són quantificades dins d’este sector.
Tots els edificis i instal·lacions analitzats es troben
d'Emissions..

detallats en l'Inventari

El consum energètic total del sector municipal l'any 2016 va ser de
3 .669,66 MWh, que es traduïx en unes emissions d'1.598 tones de CO2 a
l'atmosfera, les quals suposen el 3% de total d'emissions.
LÍNIA ESTRATÈGICA 2 | SECTOR RESIDENCIAL
S'ha comprovat que el Sector Residencial emet una mitjana al voltant del 40% de
les emissions del total de la Unió Europea. Estos gasos tendixen a concentrar-se en
espais urbans, per això, les polítiques aplicades a este sector són crucials per a
reduir el consum global.
A Mutxamel, el Sector Residencial va emetre 18.418 tones de CO2 l'any 2016, la qual
cosa va suposar un 38,% de les emissions totals de municipi, les majors emissions
juntament amb el sector dels transports.
L'energia que es consumix en els habitatges procedix principalment de: el
manteniment de la climatització interior (aire condicionat, gas calefacció, etc.),la
il·luminació, la producció d'aigua calenta sanitària, la cuina (butà o elèctrica),
aparells elèctrics i electrodomèstics (TV, frigorífic, ordinador, etc.) i els ascensors de
l'edifici.
A continuació , s'enumeren una sèrie de factors clau que afecten directament el
consum d'un edifici residencial:
 Aïllament: estructura interna, teulada, tipus de materials, distribució, etc.
 Orientació: hores d'insolació
ventilació, etc.

segons l'estació

 Eficiència tècnica de les instal·lacions emprades.
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 Qualitat del manteniment de les instal·lacions. S'han de gestionar amb la
major eficiència possible i optimitzar els consums que puga tindre.
 Eficiència en l'aplicació d'equips elèctrics i d'il·luminació..
Cal tindre en compte que la implantació d'energies renovables en un edifici no
reduïx els consums, però assegura un menor impacte al medi ambient en reduir
l'emissió de gasos emesos a l’atmosfera.
La legislació nacional regula específicament les condicions tècniques edificatòries
que els edificis han d'implantar per a mantindre un consum eficient d'energia, este
instrument és el Codi Tècnic d'Edificació aprovat pel Reial decret 314/2006. Si bé,
el major desenvolupament constructiu és anterior a este Codi Tècnic, per la qual
cosa caldrà centrar els esforços en una rehabilitació tant interior com exterior dels
edificis antics, atés que són els menys eficients energèticament parlant.
D'altra banda, és fonamental la conscienciació ciutadana per a obtindre una
reducció de consums en el sector residencial.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3 | SECTOR TRANSPORTS
El Sector Transport representa aproximadament un 30% del consum final d'energia
de la Unió Europea i d'eixe consum el 80% procedix del consum dels cotxes, camions
i vehicles lleugers. A escala nacional i autonòmica estos percentatges arriben al
27,90% en l’àmbit estatal i 39,80% en el de la Comunitat Valenciana, a causa de l'alt
desenvolupament logístic associat a la indústria i el turisme. A Mutxamel el
transport emet 7973 tones de CO2, la qual cosa representa el 17%.
La Comissió Europea recentment ha proposat el “Pla d'Acció de Mobilitat Urbana”
en 2009, instrument que proposa 20 mesures per a donar suport a l'acció de les
autoritats locals, regionals i nacionals, per a aconseguir els objectius per una
mobilitat sostenible.
Les claus per a desenvolupar un Pla de Mobilitat de Transport Sostenible són:
 Reduir la necessitat del transport privat. Model urbanístic de “ciutat
compacta”.
 Incrementar maneres de transport alternatius més sostenibles.
 Incrementar els viàries per a vianants i semivianants i carrils bici.
 Conscienciació ciutadana i promoció de transport alternatiu i/o sostenible
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amb el medi ambient .
 Optimització de la flota de vehicles municipal. Ús del vehicle híbrid o elèctric.
LÍNIA ESTRATÈGICA 4 | SECTOR SERVEIS
Les dades del Sector Serveis inclouen tots aquells edificis i instal·lacions del sector
terciari que no siguen propietat de l'entitat local ni siguen gestionats per ella. En
este grup s'inclouen les oficines d'empreses privades, bancs, Pimes, activitats
comercials i venda al detall, restaurants, etc.
Conclòs l'Inventari d'Emissions, el Sector Serveis emet 20.148 tones de CO2, això és
el 42% del total d'emissions de Mutxamel..

4.2.1. ACCIONS DE MITIGACIÓ (M)
Seguint la metodologia per al desenvolupament dels documents del Pacte d'alcaldes
per al clima i l'energia, desenvolupada per la Diputació de València definirem dins
d'estes línies estratègiques uns àmbits d'actuació i dins de cadascun d'aquests àmbits es
definiran unes accions l'objectiu de les quals és aconseguir les reduccions d'emissions
de CO₂.
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S'han plantejat una sèrie de mesures d'acció i que constituïxen el full de ruta per al
compliment dels objectius adquirits. Estes mesures partixen de les necessitats i
requeriments dels responsables municipals, de la mateixa ciutadania i de les dades
reflectides en l'inventari d'emissions.

Resum de les Accions propostes 2020-2030
ÀMBITS D'ACTUACIÓ QUE DEPENEN DIRECTAMENT DE L'AJUNTAMENT
M.a. Equipament i instal·lacions municipals
M.a.1. Pla d'eficiència energètica de les instal·lacions públiques. Petjada de carboni.
M.a.2. Instal·lació d'energies renovables en edificis públics.
M.a.3 Exigències de criteris d'estalvi d'energia a les empreses adjudicatàries de serveis
municipals.
M.a.4 Campanyes de conscienciació en oficines municipals i col·legis sobre l'adequat ús de
l'energia
M.a.5 Exigència de criteris d'estalvi d'energia als usuaris que demanen l'ús de dependències
municipals.
M.b. Enllumenat públic municipal
M.b.1. Instal·lació de llums led en edificis i espais públics.
ÀMBITS D'ACTUACIÓ QUE NO DEPENEN DIRECTAMENT DE L'AJUNTAMENT
M.d. Sector domèstic
M.d.1. Campanya de conscienciació al ciutadà sobre l'adequat ús de l'energia
M.e . Sector Terciari
M.e.1. Campanyes de conscienciació al sector terciari sobre l'adequat ús de l'energia

M.e.2. Logo comerç verd
M.f. Transport privat i comercial
M.f.1. Foment del consum de productes de Km 0
M.f.2. Programa Intergeneracional d'acompanyament a escolars. Itineraris Segurs
M.f.3 Celebració de la volta amb bici
M.f.4 Potenciació de l'ús de la bicicleta en els centres escolars
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LÍNIA ESTRATÈGICA

GESTIÓ MUNICIPAL

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.a. EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

ACCIÓ

M.a.1 Pla d'eficiència energètica de les instal·lacions
públiques de Mutxamel. Petjada de carboni
Disminuir el consum energètic de les instal·lacions públiques del
municipi.
Realització de la certificació energètica dels edificis públics.
Elaboració d'un Pla d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament.
Realització un diagnòstic inicial i proposta i execució d'actuacions
de millora de l'eficiència energètica.
Actualització periòdica del càlcul de la Petjada de Carboni de
l'Ajuntament.
Inscripció en el registre d'actuacions del Ministeri les dades i
accions realitzades per projectes d'adaptació i mitigació del canvi
climàtic.

OBJECTIU
DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MANTENIMENT / MEDI AMBIENT

Pressup. Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT
Data de les certificacions energètiques
Data d'aprovació del Pla d'Eficiència Energètica
Data d'actualització de la Petjada de Carboni
Nombre d'accions/projectes executats de millora
de l'eficiència energètica
Nombre de projectes inscrits en el registre del
Ministeri

80.000€

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS

€

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

---

8.000

18.000

----

18.000

----

18.000

---

18.000

PRIORITAT

ALTA

MITJANA

BAIXA

X

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

1.426.761,00

597,86 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

GESTIÓ MUNICIPAL

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.a. EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

ACCIÓ

M.a.2 Instal·lació d'energies renovables en edificis
públics
Disminuir el consum d'energia procedent de la xarxa
elèctrica convencional i substituir-la per fonts d'energia
renovable.

OBJECTIU

DESCRIPCIÓ



Estudi de viabilitat de la instal·lació d'energia solar
fotovoltaica en edificis públics.



Redacció de projectes d'obra.



Execució d'obres d'instal·lació
funcionament de les instal·lacions.

i

posada

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT/OBRA PÚBLICA

Pressup. Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

451.652,29€

Data de lliurament de l'estudi de viabilitat
Data de lliurament dels projectes d'obra
Nombre d'instal·lacions executades
Potència generada/potència consumida

en

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS
€

2021

2022

2023

2024

123.590,29 109.354 109.354 109.354

PRIORITAT

ALTA

2025

2026

2027

2028

2029

---

---

---

---

---

MITJANA

X

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

6.000.000 kWh

2.640 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

GESTIÓ MUNICIPAL

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.a. EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

ACCIÓ

M.a.3 Exigències de criteris d'estalvi d'energia a les
empreses adjudicatàries de serveis municipals.

OBJECTIU

Optimitzar l'ús de l'energia en els edificis municipals
Requerir a les empreses de serveis municipals la presa en
consideració de criteris d'estalvi energètic:
-Manteniment d'instal·lacions de climatització: prestar especial
atenció a mesures d'estalvi energètic, com a aïllaments…
-Neteja d'edificis: reorganització del servei de manera que es
mantinga encesa la il·luminació únicament de la zona que s'estiga
utilitzant.
S'estima que l'estalvi d'energia serà de l'1% de les dependències
municipals

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MANTENIMENT / SERVEIS

Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

Sense cost

Consum d'energia en dependències municipals.

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS

€

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

---

---

---

---

---

---

---

---

---

PRIORITAT

ALTA

X

MITJANA

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

14.088 kWh/any

6,199 tCO2/any
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LÍNIA ESTRATÈGICA

GESTIÓ MUNICIPAL

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.a. EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

ACCIÓ

M.a.4 Campanyes de conscienciació en oficinal i col·legis
sobre l'adequat ús de l'energia

OBJECTIU

Conscienciar sobre l'adequat ús de l'energia en llocs de
treball públics
Recordatori periòdic de Bones Pràctiques en l'Estalvi
Energètic per a oficines municipals i col·legis. Dirigit a
treballadors d'instal·lacions municipals i regidors i
professorat dels col·legis.
S'estima que participe el 80% del total de treballadors i
professors, per la qual cosa suposarà una reducció del 16 %
del consum en dependències municipals i col·legis.

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT

Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

5.480 €

Nombre de participants

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS

€

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

440

630

630

630

630

630

630

630

630

PRIORITAT

ALTA

X

MITJANA

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

37.892,00 kWh col·legis
187.514,88 kWh en oficines

16,67 tCO2 en col·legis
82,51 tCO2 en oficines
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LÍNIA ESTRATÈGICA

GESTIÓ MUNICIPAL

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.a. EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

ACCIÓ

M.a. 5 Exigència de criteris d'estalvi d'energia als usuaris
que demanen l'ús de dependències municipals

OBJECTIU

Conscienciació del ciutadà i associacions de l'ús eficient
de les instal·lacions, per a fer un ús racional de l'energia.

DESCRIPCIÓ

Remetre a les associacions la nova ordenança i una normativa
d'ús per al bon ús de l'energia.
Associacions que utilitzen les instal·lacions municipals: AMPA,
culturals, socials, esportives…
Les instal·lacions són utilitzades per usuaris del municipi i
usuaris externs

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

PARTICIPACIÓ I CULTURAL

Pressupost Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT
Nombre anual de peticions

40.500 €

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

PRIORITAT

ALTA

X

MITJANA

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

117.196,80 kWh

51,567 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

GESTIÓ MUNICIPAL

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.b. ENLLUMENAT PÚBLIC

ACCIÓ

M.b.1 Instal·lació de llums LED en edificis i espais públics

OBJECTIU

Disminució del consum elèctric associat a la il·luminació
d'edificis i espais públics.

DESCRIPCIÓ

Substitució de llums d'enllumenat públic per tecnologia LED o
qualsevol altra desenvolupada posteriorment a l'aprovació
d'estE pla que supose un descens en el consum elèctric.

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MANTENIMENT

Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

316.051,3€

Nombre de carrers amb enllumenat substituït
Nombre d’edificis públics amb enllumenat substituït.

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

€

76.051,3

30.000

30.000

PRIORITAT

ALTA

2025

2024

2026

2027

30.000 30.000

30.000

MITJANA

X

2028

2029

30.000 30.000 30.000

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

430.000 kWh/any

189.200 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

SECTOR RESIDENCIAL

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.d. SECTOR DOMÈSTIC

ACCIÓ

M.d.1. Campanya de conscienciació al ciutadà sobre
l'adequat ús de l'energia

OBJECTIU

Disminució del consum energètic dels habitants de
Mutxamel
Recordatori periòdic de Bones Pràctiques en l'Estalvi Energètic
per a la ciutadania, on s'inclouen campanyes en les quals es
repartixen fullets divulgatius o activitats puntuals com a tallers,
exposicions, etc., dirigits a ciutadans en general o a
associacions o col·lectius com a AMPA, mestresses de casa, etc.
Així mateix, es pretén incloure temes d'estalvi energètic en el
temari de la programació anual de formació d'adults.
S'estima una participació d'uns 6.000 participants fins a 2029.

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT

Pressupost. Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

6.400 € (gestió administrativa i tècnica Nombre participants
interna)
800 € (despesa externa)

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

400

850

850

850

850

850

850

850

850

PRIORITAT

ALTA

X

MITJANA

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

1.077.831,26 kWh

451,28 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

SECTOR SERVEIS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.e . SECTOR TERCIARI

ACCIÓ

M.e .1. Campanya de conscienciació al sector terciari
sobre l'adequat ús de l'energia

OBJECTIU

Conscienciar sobre l'adequat ús de l'energia en els
comerços
Recordatori periòdic de Bones Pràctiques en l'Estalvi Energètic
per als comerços, on s'inclouen campanyes en les quals es
reparteixen fullets divulgatius o activitats puntuals com a
tallers, exposicions, etc., dirigits als comerços locals i
associacions de comerciants. Es realitzarà una d'estes activitats
a l'any

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT I COMERÇ

Pressupost Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

6.570 € (gestió administrativa i tècnica Nombre comerç participants
interna)

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

730

730

730

730

730

730

730

730

730

PRIORITAT

ALTA

MITJANA

X

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

172.744,46 kWh

72,741 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

SECTOR SERVEIS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.e . SECTOR TERCIARI

ACCIÓ

M.e.2. Logo comerc verd

OBJECTIU

Identificar als comerços més sostenibles del municipi
amb un distintiu local.
Creació d'un distintiu que identifique Els comerços i empreses
que adopten mesures d'estalvi i eficiència energètica per a
reduir el seu consum.
Amb això es pretén reduir un 3% l'energia total dels comerços

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT I COMERÇ

Pressupost Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

12.852 € (gestió administrativa i tècnica Nombre logos acreditats
interna)

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

1.428

1.428

1.428

1.428

1.428

1.428

1.428

1.428

1.428

PRIORITAT

ALTA

MITJANA

X

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

518.233,38 kWh

218,222 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

SECTOR TRANSPORTS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.f. TRANSPORT PRIVAT I COMERCIAL

ACCIÓ

M.f.1. Foment del consum de productes de Km 0

OBJECTIU

Conscienciar sobre la idoneïtat de consumir productes
locals per a reduir emissions en el transport.
Incentivar la creació d'horts escolars i continuació del taller
d'agricultura municipal.
Els participants seran, d'una banda, els que acudixen al taller
d'agricultura i d'altra banda, els escolars que treballen els seus
horts. Així mateix, també es continuarà amb els horts
municipals i la inclusió en l'actual mercat ambulant de llocs
identificats com a km 0.

DESCRIPCIÓ

S'estima que en el 2029 arriben a participar 5.000 persones.
transports.

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

Pressupost. Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

36.400 € (gestió administrativa i tècnica Nombre participants
interna)
13.500 € (despesa externa)

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

4.620

5.660

5.660

5.660

5.660

5.660

5.660

5.660

5.660

PRIORITAT

ALTA

MITJANA

X

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

3.331.120,40 kWh

862,132 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

SECTOR TRANSPORTS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.f. TRANSPORT PRIVAT I COMERCIAL

ACCIÓ

M.f.2.Programa Intergeneracional d'acompanyament a
escolars. Itineraris Segurs

OBJECTIU

Evitar l'ús del vehicle privat a l'hora d'entrada i eixida dels
centres escolars.
Els membres voluntaris pertanyents a associacions de jubilats,
dins del programa de Foment d'Educació Intergeneracional,
ajudaran a regular el trànsit per a permetre un accés ordenat a
peu als col·legis, als carrers més conflictius. Els voluntaris
rebran una formació prèvia sobre ajuda per a regulació del
trànsit dels vianants i seguretat viària per part de la Policia
Local.

DESCRIPCIÓ

S'estima una participació de 150 alumnes a l'any, la qual cosa
suposaria una reducció del 1,75% de les emissions produïdes
pel transport privat.

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

EDUCACIÓ, MAJORS
CIUTADANA.

Pressupost. Municipal.

I

SEGURETAT

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

Assessorament Tècnic Municipal

Nombre alumnat vianant
Nombre afluència de cotxes als centres escolars
Nombre de voluntaris participants

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

----

---

---

---

---

---

---

---

---

PRIORITAT

ALTA

X

MITJANA

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

3.139.942,13 kWh

812,514 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

SECTOR TRANSPORTS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.f. TRANSPORT PRIVAT I COMERCIAL

ACCIÓ

M.f.3. Celebració de la Volta amb bici
Fomentar l'ús de la bicicleta.

OBJECTIU

Recorregut pel nucli urbà de Mutxamel per a celebrar la
Setmana Europea de l'Energia Sostenible (juny) i com a
compliment del compromís de la celebració d'un Dia de
l'Energia adquirit en signar el Pacte dels Alcaldes.
S'estima un total de 2.200 participants, que suposarà una
reducció en les emissions de CO₂ del 1,1%.

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT

Pressupost. Municipal i patrocinadors

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

9.756 € (gestió tècnica interna)
9.999 € (despesa externa)

Nombre participants

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

2.195

2.195

2.195

2.195

2.195

2.195

2.195

2.195

2.195

PRIORITAT

ALTA

X

MITJANA

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

1.980.666,18 kWh

512,62 tCO2
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LÍNIA ESTRATÈGICA

SECTOR TRANSPORTS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

M.f. TRANSPORT PRIVAT I COMERCIAL

ACCIÓ

M.f.4 Potenciació de l'ús de la bicicleta en els centres
escolars

OBJECTIU

Sensibilització de l'ús de la bicicleta com a mitjà de
transport alternatiu i sostenible.
Mitjançant la incorporació al patrimoni municipal de les
bicicletes abandonades o requisades per la Policia Local sense
que siguen reclamades, es formalitzarà un conveni amb els
centres escolars per a la seua donació als mateixos a fi que
siguen utilitzades per l'alumnat en activitats de promoció del
mitjà de transport saludable i educació viària

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

EDUCACIÓ

Pressupost Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

Cost de l'assessorament Tècnic
Municipal
en Educació Viària.
Arranjaments i adequació de les
bicicletes per part de l'àrea de
manteniment

Nombre alumnat beneficiari de campanya
sensibilització
Nombre de bicicletes donades
Nombre sessions de conscienciació

de

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

---

---

---

---

---

---

---

---

---

PRIORITAT

ALTA

X

MITJANA

BAIXA

Estalvi energètic previst (kWh)

Estalvi d'emissions previstes tCO2

1.521.301,96 kWh

393,663 tCO2
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RESUM
A continuació , es recull el total de reducció de tones de CO 2, de totes les accions
de mitigació proposades

LÍNIA ESTRATÈGICA: GESTIÓ MUNICIPAL

REDUCCIÓ t de
CO 2

M.a EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
M.a.1. Pla d'eficiència energètica de les instal·lacions públiques. Petjada
de carboni.
M.a.2. Instal·lació d'energies renovables en edificis públics.
M.a.3 Exigències de criteris d'estalvi d'energia a les empreses
adjudicatàries de serveis municipals.
M.a.4 Campanyes de conscienciació en oficines municipals i col·legis
sobre l'adequat ús de l'energia.
M.a.5 Exigència de criteris d'estalvi d'energia als usuaris que demanen
l'ús de dependències municipals.

M.b ENLLUMENAT PÚBLIC
M.b.1 Instal·lació de llums LED en edificis i espais públics

597,86
2.640
61,15
99,18
51,567
1.701,200

REDUCCIÓ TOTAL DE T DE CO 2

5.150,97

LÍNIA ESTRATÈGICA: SECTOR RESIDENCIAL

REDUCCIÓ t de
CO₂

M.d. SECTOR DOMÈSTIC
M.d.1. Campanya de conscienciació al ciutadà sobre l'adequat ús de
l'energia.

451,28

REDUCCIÓ TOTAL DE T DE CO₂

451,28

LÍNIA ESTRATÈGICA: SECTOR SERVEIS

REDUCCIÓ t de
CO₂

M.e. SECTOR TERCIARI
M.e.1. Campanyes de conscienciació al sector terciari sobre l'adequat
ús de l'energia.

72,741

M.e.2. Logo comerç verd
REDUCCIÓ TOTAL DE T DE CO₂

218,222

290,96

LÍNIA ESTRATÈGICA: TRANSPORTS

REDUCCIÓ t de
CO₂

M.f. TRANSPORT PRIVAT I COMERCIAL
M.f.1. Foment del consum de productes de Km 0
M.f.2. Programa Intergeneracional d'acompanyament a escolars.
Itineraris Segurs.
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M.f.3 Celebració de la volta amb bici.
M.f.4 Potenciació de l'ús de la bicicleta en els centres escolars.

REDUCCIÓ TOTAL DE T DE CO₂
ACTUACIONS PREVISTES

PER LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Gestió Municipal
Sector Residencial
Sector Serveis
Sector Transports

512,620
392,663

2.579,929
REDUCCIÓ
t de CO 2

5.150,97
451,28
290,96
2.579,92

REDUCCIÓ TOTAL

8.473,13
REDUCCIÓ PERCENTUAL DE CO 2 EN 2030

CO2 emés en 2016

48.137,00

Reducció de CO 2 prevista per a 2030.

8.473,13

REDUCCIÓ PERCENTUAL DE T DE CO 2
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5. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
5.1 RISCOS I VULNERABILITATS DEL CANVI CLIMÀTIC
Per a l'elaboració del risc i les vulnerabilitats generades pel Canvi Climàtic en el municipi
de Mutxamel s'ha optat per la base metodològica establida per la Diputació de València,
tenint consonància amb el 5é informe de l'IPCC, sent: RISC=Probabilitat d'impacte X
magnitud de conseqüència.
Per a la realització del risc és necessari determinar les principals amenaces climàtiques,
extretes en l'estudi de les tendències climàtiques de Mutxamel (2021-2100), i estes són
les principals amenaces:


Increment de les temperatures mitjanes, tant les mínimes com les màximes,
augmentant amb això el nombre de nits tropicals, i generant un considerable
augment de l'estrés hídric de la vegetació.



Les precipitacions no mostren una tendència clara, fins i tot amb un lleuger
augment en el període (2021-2040), però sí que es veurà reduït el nombre de
precipitacions, augmentarà la intensitat d'estes (torrencialitat), i es concentrarà
en pocs episodis.



Augment del nombre de sequeres i la intensitat d'estes. El que comporta n
augment de l'estrés hídric de la vegetació, augmentant el risc d'ignició d'incendi
forestal, l'augment de l'erosió i desertificació, i amb això la pèrdua de formacions
vegetals.



Estacionalitats menys marcades, augmentant els estius en detriment de les
estacions de primavera i tardor, augmentant els extrems tant en temperatures
rècord positives, com negatives.



Augment dels extrems meteorològics, episodis de pluges torrencials, grans
sequeres, onades de calor, ones de fred, augment dels temporals marítims, etc.

Per a l'elaboració final de la matriu de risc, s'ha realitzat una anàlisi inicial del risc
climàtic, que determina quins són els impactes que ocasionaran un major risc, i per tant
una major atenció. Per a la matriu de risc s'aplicarà l'esquema tradicional d'avaluació
de risc, que relaciona la freqüència de l'amenaça, associat a la probabilitat d'esta, i
finalment la conseqüència. Generant valors semiqualitatius per a valorar les
conseqüències que tindrà l'impacte, i la probabilitat d'impacte existent. Adquirint un
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valor de risc per a cadascun de les cel·les dels impactes generats.
Amb l'elaboració de la matriu de risc, i l'anàlisi dels regs climàtics, faciliten les eines per
a aconseguir una gestió futura d'actuacions a nivell sectorial. La metodologia que
s'aplica per a la identificació dels impactes generats pel Canvi Climàtic està basada en un
model conceptual que relaciona els factors d'estos dels impactes, i els sectors
caracteritzats i potencialment afectats, a una forma similar que els models utilitzats en
l'avaluació de risc i impacte ambiental.
Les matrius que s'han elaborat estan desenvolupades amb l'única finalitat d'aportar
suport i solucions en les preses de decisions, en les dos etapes del Canvi Climàtic:


Prioritzar els riscos climàtics més destacables.



Adoptar les mesures de mitigació i adaptació al Canvi Climàtic.

Amb la metodologia aplicada, els índexs de risc són agrupats en quatre tipologies
diferenciades, com es pot apreciar en la taula següent:

Risc
Alt
Moderat
Baix
Menyspreable

Magnitud
>50-100
>25-50
0-25
0

Categoria
3
2
1
0

Tipologia
R3
R2
R1
R0

Taula 12. Índex de Riscos. Font Diputació de València.

Descripció:


R3: Risc alt, és necessari i prioritari avaluar accions.



R2: Risc moderat, per la qual cosa és recomanable avaluar accions.



R1: Risc baix, per la qual cosa és necessari el seguiment, però no tant avaluar
accions.



R0: Risc menyspreable.

S'ha estimat la probabilitat per a cadascun dels sectors selecciones en funció de la
freqüència amb la qual actualment es produïx cada esdeveniment, així com l'existència
o no del fet que este esdeveniment es produïsca en el futur. Esta anàlisi s'ha vist
secundada per dos fonts d'informació:


Estudi climàtic de Mutxamel, passat i present, realitzat també en este estudi.
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Aplicació d'escenaris d’AdaptatCCA, que facilita la consulta de projeccions
regionalitzats de Canvi Climàtic per a Espanya del que resta de S.XXI, i estes són
realitzades per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), on seguixen
tècniques de regionalització estadística.

En la matriu de resultats realitzats, s'exposen els sectors identificats com a rellevants
per al municipi.
En este estudi s'han creuat els sectors principals del municipi, juntament amb els riscos
climàtics, i estos se senyalitzen en la matriu dels resultats finals.
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Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme
Indústria
Agricultura

Calor
Extrema
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Sequeres
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Incendis

Inundacions

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Moderat
Moderat
Alt
Alt
Alt
Moderat
Moderat

Taula 14. Principals sectors afectats segons l'índex de risc molt probable. Font Elaboració pròpia.

Amb les dades obtingudes de la matriu de risc, s'extrauen les conclusions següents.
• Els principals factors climàtics causants d'un major risc per als diferents sectors econòmics
del municipi són la calor extrema, sequeres, incendis, tempestes elèctriques i precipitacions
extremes. A més, moltes d'estes produïxen sinergies entre elles per a potenciar més si
caben els riscos. Com els incendis forestals, que seran potenciats a causa de l'augment de
l'estrés hídric de les masses vegetals, per l'augment de les onades de calor, sequeres i la
torrencialitat de les precipitacions. A més, este augment de les temperatures mitjanes
també generarà augments de l’evaporització i evapotranspiració, augmentant les
condicions d'aridesa dels sòls, i l'augment de l'erosió d'estos.
• Els sectors més afectats pel canvi climàtic són: urbanisme, construcció i ordenació del
territori i infraestructures, turisme, sectors forestals, zones verdes i d'esbarjo i recursos
hídrics. Mostrant en estos uns índexs de risc elevats, on es presenten amb la màxima
probabilitat d'ocurrència, generant greus conseqüències. Sense deixar de costat la resta de
sectors que també reben grans impactes a causa de les noves condicions climàtiques.
• Amb l'estudi de tendències climàtiques del municipi s'aprecia amb claredat com en
l'actualitat ja s'estan generant estes afeccions climàtiques i meteorològiques que es veuran
potenciades amb el pas de les dècades, on l'augment dels extrems serà la principal afecció
sobre el territori, generant una sèrie de problemes, socials, econòmics i territorials, tant a
la societat, medi ambient, i els diferents sectors econòmics, sent d'especial atenció l'afecció
al sector turístic i de serveis, sent este el motor econòmic de Mutxamel.
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Finalment, les conclusions extretes dels riscos i vulnerabilitats que presenta el municipi de
Mutxamel, davant les afeccions del Canvi Climàtic, deixen en una clara evidència de la
necessitat de la instauració d'una bateria de propostes que ajuden a mitigar totes les
afeccions presents en tot el terme municipal, afectant el sector mediambiental i forestal,
als diferents sectors econòmics, a les infraestructures del municipi, i especialment a la
societat que l'habita.
Analitzant el sector forestal i mediambiental, es determina que l'afecció que el Canvi
Climàtic és important, i empitjora les ja difícils condicions amb les quals lluiten les espècies
vegetals, tenint serioses dificultats per al desenvolupament i propagació de determinades
espècies, sent potenciat per l'augment de les temperatures i la menor captació dels
recursos hídrics.
Pel que fa a la qualitat dels sòls estos cada vegada seran de pitjor qualitat, a causa de
l'augment del poder erosiu, i amb això l'augment de la desertificació dels sòls nus.
A causa d'estes condicions cada vegada més extremes d'aridesa, la vegetació serà més
vulnerable a poder patir un incendi forestal, afectant directament totes estes
conseqüències a la biodiversitat en el terme municipal de Mutxamel.
Per tot això serà necessari instaurar mesures mitigadores, que ajuden a la conservació dels
entorns forestals i naturals, protegint estos espais, fent-los més resilients davant els
incendis forestals, i l'erosió i pèrdua de sòl, aplicant la planificació territorial i les noves
tecnologies que ajuden a monitorar i veure l'estat de salut d'aquests espais naturals.
Els sectors econòmics també es veuran seriosament afectats, incidint directament les
afeccions del Canvi Climàtic a la productivitat i rendibilitat d'aquests, generant nombrosos
contratemps que afectaran tant la salut dels seus treballadors, com a l'estat de les seues
infraestructures, per la qual cosa serà necessari l'adaptació dels sectors, a les noves
condicions del Canvi Climàtic, aplicant l'eficiència energètica, l'eficiència hídrica, aplicant
l'economia circular en tots els sectors, a més de la necessitat d'adaptar totes les seues
infraestructures per a ser resilients davant els efectes del Canvi Climàtic.
Les infraestructures municipals com: edificis, carreteres, parcs, etc., també patiran les
conseqüències de les afeccions del Canvi Climàtic, produint un sobrecost, en el
manteniment i restauració d'estes, a més d'un augment dels consums tant hídrics com
energètics, per la qual cosa es fa de vital importància l'aplicació de mesures, que estiguen
enfocades en la investigació de nous materials més resistents i resilients a les afeccions del
Canvi Climàtic i mesures orientades a l'eficiència tant energètica, com a hídrica, a més d'una
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òptima planificació territorial.
Finalment, la societat serà el col·lectiu que es veurà més afectat pels efectes del Canvi
Climàtic, afectant amb més intensitat a aquells que tinguen menys recursos, o es troben en
risc d'exclusió social. A part d'estos, l'altre col·lectiu més afectat seran les persones amb
malalties cròniques i les persones de la tercera edat, que són més vulnerables a patir
afeccions per les noves condicions climàtiques.
Cal destacar que la societat és el principal agent actiu i peça clau perquè es duguen a terme
totes les propostes mitigadores d'impactes generats pel Canvi Climàtic, sent de vital
importància, la conscienciació i l'aportació de coneixements a tots els col·lectius
(estudiants, població activa, jubilats) sobre els conceptes d'adaptabilitat davant el Canvi
Climàtic, perquè des de ben xicotets siguen la punta de llança en la lluita davant el Canvi
Climàtic.

5.2 PLA D'ACCIÓ D'ADAPTACIÓ.
Una vegada identificats els riscos que planteja el canvi climàtic, es proposen una sèrie de
mesures d'adaptació, amb la finalitat de reduir els impactes negatius a un nivell
acceptable o evitar que s'incrementen amb els anys.

5.2.1 ACCIONS D'ADAPTACIÓ. (A)
Les accions propostes són les següents:

ACCIONS D'ADAPTACIÓ DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC
A.1. Formació davant el canvi climàtic
A.2. Consell d'adaptació al canvi climàtic
A.3. Avaluació de la vegetació de ribera dels marges fluvials
A.4. Augment de zones d'arbratge i incorporació d’espècies adaptades al canvi climàtic
A.5. Augment dels espais verds dins del nucli urbà
A.6. Recuperació d'espais viaris com a adaptació per l'efecte illa de calor
A.7. Pla d'ombres de Mutxamel
A.8. Implantació d'un sistema urbà de drenatge sostenible
A.9. Recuperació i Manteniment de les infraestructures hidràuliques
A.10. Anàlisi de les temperatures urbanes- Illa de calor
A.11. Instal·lació d'una estació meteorològica
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ACCIÓ

A.1. FORMACIÓ DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC

OBJECTIU

Conscienciar la població sobre els impactes del canvi
climàtic i capacitar per a l'acció individual i col·lectiva per a
l'adopció de mesures d'adaptació i mitigació.
Realització de tallers, cursos de formatius i campanyes de
conscienciació dirigides a diferents sectors de la població,
(estudiants, associacions, empreses, administració…)

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT

Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

5.000 €

Nombre de tallers/ cursos/ sessions formatives

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

500

500

500

500

500

500

500

500

500

PRIORITAT

CURT

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme
Indústria
Agricultura

ACCIÓ

MITJÀ

LLARG

AMENAÇA CLIMÀTICA AFECTADA
Calor Extrema
Sequeres
Inundacions
Incendis

A.2. CONSELL D’ADAPTACIÓ Al CANVI CLIMÀTIC
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Dotar al municipi d'un òrgan participatiu de presa de decisions
respecte a les actuacions a realitzar per a l'adaptació al canvi
climàtic de Mutxamel.

OBJECTIU

-Participació activa de la ciutadania en la presa de decisions per a
aconseguir els objectius d'una forma real i més efectiva.
-Tindre informació de la ciutadania directa i vivencial de les
necessitats.
-Crear un equip estable de treball per a seguiment de les
actuacions.
-Dotar al Consell d'Adaptació al Canvi Climàtic de Mutxamel d'un
reglament de funcionament que determine les seues funcions i
composició
El Consell d'Adaptació al Canvi Climàtic de Mutxamel aglutinarà
als diferents sectors del municipi, tant administració, com a
empresa, associacions i ciutadans, per a elaborar de manera
participativa l'estratègia municipal davant del canvi climàtic.

DESCRIPCIÓ

Es podrà realitzar a través de taules de participació ciutadana,
enquestes en línia i fòrums participatius.

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT/ PARTICIPACIÓ

Pressupost Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT
Data de creació del Consell
Reunions realitzades pel consell.
Dades de les enquestes.
Avaluació de les taules de treball.

0 € (MITJANS PROPIS)

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

---

---

---

---

---

---

---

---

---

PRIORITAT

CURT

MITJÀ

LLARG
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IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme
Indústria
Agricultura

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Inundacions
Incendis
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A.3. AVALUACIÓ DE LA VEGETACIÓ DE RIBERA DELS
MARGES FLUVIALS

ACCIÓ

Avaluar l'estat de conservació de la vegetació de ribera associada
als marges fluvials del municipi.
Restaurar l'estat ecològic dels marges fluvials.
Eliminació de canyes i plantes invasores per a la preservació dels
assuts i llit del riu.
Estudi de la vegetació de ribera dels marges fluvials associats al riu
Sec i el Barranc del Juncaret, principalment.
Retirada d'espècies exòtiques invasores.
Restauració ecològica dels llits.

OBJECTIU

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT/ PARTICIPACIÓ
Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT
Nombre d’accions de retirada d'espècies invasores
Nombre de projectes de restauració executats
Superfície restaurada.
Nombre de plantació i espècies.

162.000 €

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

€

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

PRIORITAT

CURT

MITJÀ

2028

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Inundacions
Incendis
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2029

18.000 18.000 18.000
LLARG

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme

2027
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ACCIÓ
OBJECTIU

DESCRIPCIÓ

A.4. AUGMENT DE LES
INCORPORACIÓ D'ESPÈCIES
CLIMÀTIC

ZONES D'ARBRATGE I
ADAPTADES AL CANVI

Augmentar el nombre de zones d'arbratge de les zones urbanes
del municipi.
Incorporar en les noves zones verdes del municipi espècies amb
la major adaptabilitat al canvi climàtic.
Incorporació i substitució de vegetació en les zones verdes del
municipi, per espècies amb una millor adaptació al clima local,
l'estrés hídric i a les altes temperatures. És a dir, intentar usar en
la mesura que siga possible espècies autòctones i/o espècies amb
una alta adaptabilitat als factors exposats anteriorment, evitant
les espècies denominades “exòtiques”.
De la mateixa manera, s'han d'emprar espècies arbòries amb una
alta resistència a plagues i/o malalties, amb la finalitat de reduir i
fins i tot eliminar l'ús de productes fitosanitaris en la mesura que
siga possible, aconseguint per tant una millor sostenibilitat del
nostre entorn i del medi ambient.
En la mesura que siga possible i sempre del costat de la seguretat,
s'evitarà realitzar podes als arbres situats en les zones verdes del
municipi, únicament retallada de brancatge que puga ocasionar
alguna molèstia.
Per a tot això, seria recomanable la redacció per part de
l'Ajuntament d'un Pla Director d'Arbratge.
És a dir, aplicar tècniques, procediments i solucions cada vegada
més sostenibles i respectuoses amb l'entorn, aconseguirem
convertir les nostres zones verdes en una via per a la conservació
de la biodiversitat.

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

SERVEIS I MANTENIMENT - EMSUVIM

Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

80.000€
Es distribuïx el pressupost de manera Nombre de zones noves d'arbratge
uniforme per a tot el període, encara que Nombre d'espècies substituïdes
poden existir variacions segons els Nombre d'espècies de nova plantació
projectes que s'executen cada any.
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DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

€

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PRIORITAT

CURT

MITJANA

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme

2027

2028

10.000 10.000 10.000
LLARGA

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Inundacions
Incendis
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ACCIÓ

A.5. AUGMENT DELS ESPAIS VERDS DINS DEL NUCLI URBÀ
Augmentar els espais verds del nucli urbà.
Disminuir l'efecte “illa de calor”
Incrementar els espais d'ombra

OBJECTIU

Anàlisi de les parcel·les públiques en nucli urbà per a localitzar
zones viables per a la creació de nous espais verds, de manera
que es millore l'habitabilitat dels espais públics.
Redacció i execució de projectes d'obra

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

OBRES PÚBLIQUES

Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

241.611,34€

Nombre de zones verdes de nova creació

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS
€

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

241.611,34 €

PRIORITAT

CURT

MITJÀ

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme

LLARG

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Inundacions
Incendis
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A.6. RECUPERACIÓ D'ESPAIS VIARIS COM A ADAPTACIÓ
PER L'EFECTE ILLA DE CALOR

ACCIÓ

Augmentar els espais pública per als vianants en el cas urbà

OBJECTIU

Una vegada finalitzat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible,
s'analitzarà la viabilitat de les accions proposades en el pla
referents a la recuperació d'espais viaris per als vianants.
Per a aquelles accions que es consideren viables, s'elaboraran els
corresponents projectes d'obra.

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

OBRES PÚBLIQUES/URBANISME

Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT
Estudi de viabilitat de les propostes presentades en
el PMUS.
% d'augment de superfície total a la disposició del
vianant respecte a 2021

18.000 €

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

€

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

18.000

PRIORITAT

CURT

MITJÀ

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Salut
Turisme

LLARG

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Incendis
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ACCIÓ

A.7. PLA D'OMBRES DE MUTXAMEL
Identificar els espais públics més afectats per l'efecte Illa de calor
i aquells amb un major grau d'insolació, especialment en
èpoques estivals.
Elaborar un pla d'ombres del municipi.
El pla d'ombres permetrà incrementar els espais d'ombra de la
via pública, bé de manera natural (increment d'arbratge) o
mitjançant la instal·lació d'elements de protecció artificials.

OBJECTIU

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

URBANISME

Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT
Data d'aprovació del Pla d'Ombres.
Nombre d'actuacions realitzades
Km de via pública executats
Nombre d'arbres plantats.

18.000 €

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

€

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

18.000

PRIORITAT

CURT

MITJÀ

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Salut
Turisme

LLARG

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Incendis
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A.8. IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA URBÀ DE DRENATGE
SOSTENIBLE

ACCIÓ

Evitar els efectes negatius d'inundacions associades a fenòmens
meteorològics adversos (DANA).
Millorar la capacitat de les ciutats a l'adaptació al canvi climàtic i
promoure l'ús d'infraestructures verdes.
Gestionar una nova forma de gestió de les aigües pluvials en el
municipi.
Basant-nos en l'estudi d'inundabilitat del municipi, s'identificaran
les àrees susceptibles d'albergar infraestructures de contenció
d'avingudes.
En els projectes d'obra que s'impulsen des de l'Ajuntament, es
tindrà en compte, per a les zones de major perillositat, que
s'incloguen actuacions que permeten minimitzar els impactes
negatius de les precipitacions torrencials.

OBJECTIU

DESCRIPCIÓ

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

URBANISME

Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

El pressupost destinat dependrà del Nombre de projectes que incloguen accions
percentatge destinat en cada projecte a preventives
obres preventives.

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

€

PRIORITAT

CURT

MITJÀ

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme
Indústria
Agricultura

LLARG

VULNERABILITATS AFECTADES
Inundacions
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ACCIÓ

A.9. RECUPERACIÓ I MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

OBJECTIU

Recuperar i posar en valor la infraestructura hidràulica present en
el municipi.

DESCRIPCIÓ

DE

LES

Donar a conéixer als escolars i a la ciutadania les infraestructures,
a més de fer-ho extensiu a la comarca.
Continuació del treball iniciat amb el projecte Camins de l’Aigua,
com a manera de recuperar el patrimoni hidràulic present en el
municipi.
Creació d'un centre d'interpretació del patrimoni hidràulic i de
sendes interpretatives.
Dotació de pressupost anual destinat al manteniment de les
infraestructures.
Generació d'aliances amb altres administracions per a la
recuperació de l'entorn cultural i natural associat al riu Sec.
Inici conjunt amb la Diputació del projecte “Via verda, riu
Montnegre” i els municipis afectats per a la creació d'una
connexió des del Campello fins al pantà de Tibi.
Redacció de projecte per a l'eliminació de plantes invasores i
plantació de flora autòctona.

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

PARTICIPACIÓ / MEDI AMBIENT

Pressupost Municipal + Subvencions

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

54.000 €

Data de posada en marxa del Centre d'Interpretació
Nombre
d'acords
subscrits
amb
altres
administracions / entitats.
Reunions de coordinació projecte Via Verda Riu
Montnegre.
Data de redacció del projecte d'invasores
Superfície repoblada amb flora autòctona
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DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

€

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

54.000

PRIORITAT

CURT

MITJÀ

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme
Indústria
Agricultura

LLARG

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Inundacions
Incendis
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ACCIÓ

A.10. ANÀLISI DE LES TEMPERATURES URBANES- ILLA DE
CALOR

OBJECTIU

Identificar les zones de la població més afectades per l'efecte Illa
de calor.

DESCRIPCIÓ

Anàlisi de temperatures dels nuclis de població i estudi de
mesures pal·liatives per a les zones més afectades

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT

Pressupost Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

18.000 €

Data de lliurament de l'estudi
Nombre de zones identificades

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

€

2022

2023

2024

X

MITJÀ

2025

2026

2027

2028

18.000

PRIORITAT

CURT

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Aigua
Salut
Turisme

LLARG

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Incendis
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ACCIÓ

A.11. INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA

OBJECTIU

Disposar d'un registre de dades meteorològiques propi del
municipi, degudament homologat.

DESCRIPCIÓ

Adquisició d'una estació meteorològica automàtica.
Homologació de l'estació amb AVAMET o AEMET.
Associació a AVAMET, si es considera necessari.
Registre de dades meteorològiques.

REGIDORIA RESPONSABLE

FONT DE FINANÇAMENT

MEDI AMBIENT

Pressupost Municipal

COST TOTAL €

INDICADOR DE SEGUIMENT

3.400 €

Data d'instal·lació de l'estació meteorològica.
Data d'associació AVAMET
Registres de dades meteorològiques

DATA DE REALITZACIÓ I COST PER ANYS
ANYS

2021

€

PRIORITAT

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2.000

200

200

200

200

200

200

200

X

MITJÀ

CURT

IMPACTES EVITATS
Medi ambient i Biodiversitat
Forestal
Aigua
Salut
Turisme
Indústria
Agricultura

LLARG

VULNERABILITATS AFECTADES
Calor Extrema
Sequeres
Inundacions
Incendis
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