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Per què un estudi sobre el canvi climàtic a l’Alt Penedès?
Per a generar informació útil sobre els impactes del canvi climàtic al 

territori i avaluar la capacitat dels actors dels sectors socioeconòmics per a 

respondre-hi. 

Qui l’ha fet?
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic en col·laboració amb Lavola i actors

representatius de la comarca de l’Alt Penedès.



Àmbit de l’estudi
La comarca de l’Alt Penedès: 59.200 ha, 106.000 habitants, 40% superfície

ocupada per conreus.

Sectors analitzats
Agrícola, ramader, forestal i turístic.

Fases de l’estudi:
- Balanç estudis realitzats fins ara (en format fitxes).

- Anàlisi de les vulnerabilitats, a partir d’indicadors quantitatius i opinió dels

actors (anàlisi qualitativa).

- Diagnosi dels riscos i vulnerabilitats, on s’integren els resultats de les dues

fases anteriors i s’esbossen accions a desenvolupar en Clinomics (MeTACC i 

MeSACC).



Informació analitzada en el balanç d’estudis (5 blocs)

BLOC 1: Variables climàtiques

BLOC 2: Variables biofísiques

BLOC 3: Activitats 
econòmiques

BLOC 4: 
Instruments 
que capaciten 
l’adaptació

BLOC 5: Riscos 
Naturals

Projeccions climàtiques

Impactes

Riscos

Efecte negatiu Potencialitat



Aspectes més significatius per a cadascun dels 5 blocs (1)

Bloc 1, variables climàtiques: Increment T superior al del conjunt de Catalunya:

Vilafranca del Penedès, 1950-2014, augment de +0,26 °C/decenni. Descens 1,5%

precipitació (estad. no significatiu), però increment de quantitat màxima de

precipitació en 5 dies consecutius (4,1mm per decenni).

Bloc 2, variables biofísiques: En el període 2001-2015, els cabals d’aigua

registrats a les estacions d’aforament mostren una tendència a la baixa, així com

pel que fa a la precipitació acumulada a l’embassament del Foix.

Bloc 3, activitats econòmiques: En els darrers 30 anys ha disminuït un 44% el

nombre d'explotacions agrícoles, mentre que només s'ha reduït el 5% la

superfície conreada.



Aspectes més significatius per a cadascun dels 5 blocs (2)

Bloc 4, instruments adaptació: Tots els municipis de l’Alt Penedès disposen de

plans d’acció per a la sostenibilitat (Agenda 21 municipal o supramunicipal)

mentre que 17 dels 27 municipis disposen de plans per a l’estalvi energètic

(PAES).

Bloc 5, riscos naturals: El risc d'incendi és baix a la part plana de la comarca

(zones ocupades per conreus) mentre que les zones de major risc es localitzen

principalment al massís del Garraf i a la serra del Montmell (zones ocupades per

pinedes de pi blanc, matollars i alguna zona d’alzinar).



Anàlisi vulnerabilitats
Quantitativa: 15 indicadors, 7 dels quals nous de Clinomics-Penedès.

Qualitativa: opinió 10 actors (6 agroramader, 1 turístic, 2 forestal, 1 administració).

RISCOS IMPACTES SECTORS ECONÒMICS RELACIONATS DESCRIPCIÓ DELS RISCOS 

Increment 
temperatura 

Sequera 
Sector 

agrícola 
Sector 

ramader 
Sector 

forestal 
Sector 
turístic 

Canvis en els tipus de cultius X X     

• Risc d'una major demanda hídrica de les varietats cultivades: l'increment 

de la temperatura comportarà una major evapotranspiració, pel que, per 

mantenir la producció, caldrà incrementar la dotació hídrica mitjançant 

sistemes de reg més eficients (agricultura de precisió). 

• Afectació al sector turístic vinculat a la vitivinicultura (enoturisme) en cas 

de que la producció de raïm es veiés fortament perjudicada.  

Canvis en la productivitat de la 

vinya 
X X     

• Acceleració del cicle vegetatiu del raïm degut a l’augment de temperatura 

que pot tenir conseqüències negatives sobre la producció i les 

característiques del raïm. Principalment, augmentant el grau d’alcohol del 

vi, disminuint l’acidesa i accelerant-ne l’envelliment.  

• Risc de pèrdua de productivitat d’algunes varietats de raïm poc adaptades 

a la sequera. 

• Afectació al PIB en cas de disminució de productivitat vitivinícola degut al 

pes d’aquest sector, i de tota la cadena productiva i serveis relacionats 

amb la producció de vi i cava. 

• Riscos sobre la producció vitivinícola per disminució de la disponibilitat 

d’aigua i increment de la durada, freqüència i intensitat de les sequeres. 

• Disminució de la producció pot afectar indirectament el sector turístic, 

especialitzat al voltant de les activitats vitivinícoles (enoturisme). 

Canvis en la distribució de les 

zones cultivables 
X X     

• Major dificultat de manteniment de les cobertes associades a activitats 

agrícoles i ramaderes, que experimentarien transformació cap a cobertes 

forestals. 

• Pèrdua de valor econòmic de l’aigua precipitada per la reducció de 

conreus i augment del matollar. 

 



Anàlisi vulnerabilitats

Risc 
Sector 

econòmic 
Indicador de vulnerabilitat 

Valor 
comarcal 

Color 

Canvis en els tipus 

de cultius 
Agrícola 

AGR03 = Canvis en els cultius 

(AVM)  
5,19  

 

Canvis en la 

productivitat de la 

vinya 

Agrícola 

CLINprod = Canvis en la 

productivitat de la vinya degut 

a la sequera 

4  

 

Canvis en la 

distribució de les 

zones cultivables 

Agrícola 
CLINredvi = Reducció de les 

zones de cultiu de vinya 
4,26  

 

Ramader 
CLINpast = Reducció de zones 

de pastura  
4,05   

Disminució de la 

disponibilitat 

d'aigua (increment 

de 

l'evapotranspiració 

i més recurrència 

de les sequeres)  

Agrícola / 

Ramader 

AGR01 = Increment de les 

necessitats de reg en 

l'agricultura i la ramaderia 

(AVM)  

2,91  

Forestal 

FOR02 = Disminució de la 

disponibilitat d'aigua en 

l'àmbit de la gestió forestal 

(impacte climàtic: increment 

de la temperatura) 

2,23  

Forestal 

FOR03 = Disminució de la 

disponibilitat d'aigua en 

l'àmbit de la gestió forestal 

(impacte climàtic: sequera) 

2,19  

Reducció dels 

cabals de rius i 

rieres i major 

durada de 

l'estiatge 

Agrícola 
CLINrius = Disminució dels 

cabals d'aigua dels rius 
5,96  

 



Anàlisi vulnerabilitats: valoració conjunta (indicadors i percepció actors)

- Els indicadors mostren que els riscos amb una vulnerabilitat més elevada són la reducció

dels cabals d’aigua als rius i els canvis en el tipus de cultiu.

- La percepció dels participants del sector agroramader front els riscos que amenacen la

seva activitat és globalment més elevada. Això podria estar relacionat amb la preocupació

respecte les tendències observades que amenacen el sector vitivinícola (pèrdua de

rendiment econòmic, augment de les necessitats hídriques del conreu, increment de

malalties i plagues, etc.).

- La valoració de l’increment del risc d’incendi forestal difereix segons l’aproximació

metodològica: la vulnerabilitat del sector forestal front l’increment del risc d’incendi és

mitjana (valors de 4). Tanmateix, els participants coincideixen en valorar la vulnerabilitat

del sector com a alta i molt alta.



Anàlisi vulnerabilitats: valoració conjunta (indicadors i percepció actors)

-La vulnerabilitat del sector turístic es considera baixa degut principalment a la molt bona

capacitat adaptativa del sector. No obstant, els participants consideren el sector turístic

com a força vulnerable, estretament vinculat a la producció vitivinícola i totalment a

expenses de les polítiques o estratègies que es duguin a terme.



Diagnosi dels riscos: positius, negatius o ambivalents (1)

Riscos en el sector agrícola 

 Canvis en el tipus de cultius 

 
Canvis en la productivitat de vinya 

 
Canvis en la distribució de zones cultivables 

 
Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l'evapotranspiració i més 

recurrència de les sequeres) 

 
Disminució de la qualitat d’aigua 

 
Increment del risc d’incendi 

 Pèrdua de biodiversitat 

 

Riscos en el sector ramader 

 Reducció de zones de pastures 

 



Diagnosi dels riscos: positius, negatius o ambivalents (2)

Riscos en el sector forestal 

 
Disminució de la disponibilitat d'aigua (increment de l’evapotranspiració i més 

recurrència de les sequeres) 

 Risc de reducció dels cabals de rius i rieres i major durada de l’estiatge 

 Increment del risc d'incendi sobre els sistemes forestals 

 Pèrdua de biodiversitat 

 

Riscos en el sector turístic 

 Pèrdua de qualitat paisatgística 

 Variació de la demanda turística 

 



Diagnosi dels riscos i vulnerabilitats

Les oportunitats que ofereix el procés d’adaptació al canvi climàtic són oportunitats per al

sector amb o sense canvi climàtic, que s’han d’implantar simplement per poder mantenir

rendibles les activitats econòmiques.

Es podrien generar importants sinèrgies positives si fos possible treballar amb una òptica

de conjunt dels quatre sectors analitzats, ateses les múltiples i estretes relacions que es

produeixen entre les variables biofísiques, paisatgístiques i socioeconòmiques de la

comarca.

Moltes gràcies 
per la vostra atenció


