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El Pirineu serà l'indret més afectat de Catalunya pels canvis climàtics

Gran impacte als recursos hídrics de la zona i del país

Disminució del cabal dels rius i de l'aigua dels embassaments

Impactes directes regionalitzats a Catalunya del canvi climàtic previstos a l'Informe del 

SMC

Indret de Catalunya on els impactes en magnitud seran més modestos

Impactes importants en els recursos hídrics de la zona

Disminució de la cobertura de neu a la serralada

Zona de transició entre el Pirineu i el Litoral - Prelitoral

Fort impacte en els recursos hídrics

Majors condicions de sequedat i augment del risc d'incendis forestals

Impactes en la generació d'electricitat d'origen eòlic

Impactes de major magnitud a la meitat sud del país

Augment de la sequedat i augment del risc d'incendis forestals

Pirineus

Catalunya 

Interior

Litoral i 

Prelitoral

Afectació en els cultius de secà i cereals

Afectació en el poder de generació elèctrica d'origen eòlic
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Regional risks (EEA Juny 2012)

ESCACC



Esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic
Objectiu 

estratègic de 

l’ESCACC

Objectius 

transversals de 

l’ESCACC

Objectius 

operatius de 

l’ESCACC

Generar i transferir el

coneixement sobre
l’adaptació

Augmentar la capacitat 

adaptativa

Reforçar la capacitat

de resiliència de
sectors i/o sistemes

Disminuir l’exposició

de sectors i/o
sistemes

Incorporar l’adaptació a les polítiques i decisions públiques, 
normativa, planificació i programació 

Modular en funció de la menor disponibilitat d’aigua el 
creixement territorial, urbanístic i econòmic a través de les 
polítiques i decisions públiques

Fomentar la implicació dels sectors privats més vulnerables i 
identificar les oportunitats que genera l’adaptació al canvi climàtic

Reforçar els valors naturals i de les activitats tradicionals dels 
territoris més vulnerables que permetin replantejar les polítiques 
públiques dutes a terme fins ara

Impulsar la recerca, el 
desenvolupament, la innovació

Fomentar la transferència de 
coneixement tant als sectors i 
sistemes com a la ciutadania, així 
com la comunicació del risc d'un 
esdeveniment climàtic

OP : CAPADAPTOP : CONADAPT

OT : RDI OT : NORM OT : OPOR



Esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic

Objectiu 

estratègic de 

l’ESCACC

Objectius 

transversals 

de l’ESCACC

Objectius 

operatius de 

l’ESCACC

Generar i transferir el

coneixement sobre
l’adaptació

Augmentar la 
capacitat adaptativaOP : CAPADAPT

OP : CONADAPT

OT : RDI

OT : NORM

OT : OPOR

Propostes genèriques per la 

implantació de les mesures 
d’adaptació al canvi climàtic

Propostes de mesures concretes 
d’adaptació al canvi climàtic pels sectors i 
sistemes estudiats:

•Agricultura i ramaderia

•Biodiversitat

•Gestió de l’aigua

•Gestió forestal

•Indústria, Serveis i Comerç

•Mobilitat i infraestructures de transport

•Pesca

•Salut

•Sector energètic

•Turisme

•Urbanisme i Habitatge
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Observats Potencials

Canvi global
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Nombre impactes descrits = 66

Nombre total mesures proposades GENÈRIQUES = 30

Nombre total mesures proposades SISTEMES = 80

Nombre total mesures proposades SECTORS = 72

NOMBRE TOTAL MESURES = 182

RESUM IMPACTES

RESUM MESURES



Informe seguiment i avaluació ESCACC: Indicador 
Global d’Adaptació (febrer 2015) 

Mesures adaptació ESCACC

83 indicadors

12 sectors/sistemes

50 indicadors

11 sectors/sistemes

29 indicadors

10 sectors/sistemes

1ª fase: treballs preparatoris

ANÀLISI DE 
COMPONENTS 
PRINCIPALS

2ª fase: preselecció posterior

3ª fase: tractament final

FACTOR 1

61% variabilitat

FACTOR 2

39% variabilitat

Ús dels recursos -
bàsicament aigua i 
energia-

Qualitat ambiental -
bàsicament emissions a 
l’atmosfera-



FACTOR 1

61% variabilitat

FACTOR 2

39% variabilitat

Ús dels recursos -
bàsicament aigua i 
energia-

Qualitat ambiental -
bàsicament emissions a 
l’atmosfera-

Informe seguiment i avaluació ESCACC: Indicador 
Global d’Adaptació (febrer 2015) 





Informe seguiment i avaluació ESCACC (febrer-març 2017 



Sector socioeconòmic / Sistema natural Categoria de la mesura
Mesura preventiva 

/ correctiva

Prioritat 

d'implementació 

de la mesura

Estat actual de la 

mesura

Mesures genèriques d'adaptació. Objectiu transversal NORM

Redactar i aprovar d’una Llei catalana sobre el canvi climàtic. Normativa
Preventiva /

Correctiva
A curt termini En tràmit

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ACORD GOV/115/2012, de 13 de novembre, pel qual s’aprova l’Estratègia Catalana 

d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020 (ESCACC)



Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 

del Canvi Climàtic



❑ Preàmbul (5 apartats)

❑ Capítol preliminar: disposicions generals (4 art.)

❑ Capítol 1: Mitigació del canvi climàtic (4 art.)

❑ Capítol 2: Adaptació al canvi climàtic (4 art.)

❑ Capítol 3: Polítiques sectorials (15 art.)

❑ Capítol 4: Sector Públic i Governança del canvi
climàtic (9 art.)

❑ Capítol 5: Fiscalitat (14 art.)

❑ Capítol 6: Altres instruments ( 6 art.)

❑ 7 DA; 6 DT; 1 DR; 13 DF; 3 annexos
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Parlament de Catalunya: sessió plenària 27/07/2017

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

❑ 56 articles; 20.000 paraules; 194 kB; 35 pàgines (DOGC) 
❑ 5 anys; 2 legislatures



Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Capítol 1: Mitigació del canvi climàtic
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Inventari anual

Pressupostos de 
Carboni

2020: --
2025: 30% renovació del parc de vehicles sigui VE
2027: Establir un pla de transició per al tancament, no més enllà del 2027, de les nuclears
2030: -40% GEH (1990 ) / -27% consum final energia (-2% anual) / 50% sistema elèctric d’origen ER /

Nous vehicles no combustió interna /
2040: -65% GEH (1990) / Transport rodat i ports mercaderies i esportius: -50% dependència

combustibles fòssils
2050: -100% GEH (1990) / neutralitat
Altres: No fracking / Mediterrània zona lliure de prospeccions-explotació d'hidrocarburs

Petjada de 
Carboni de 
Catalunya

Petjada de 
Carboni de 
productes

2020: 2021-2025 / 2026-2030
2023: 2031-2035
Resta: antelació 10 anys
Catalunya / ETS  i No-ETS

Marc estratègic de 
referencia de 

mitigació

1 any aprovació / Validesa 5 anys
A proposta de la CICC
Participació ens locals + altres actors
Objectius GEH /  contaminació aire
Proposta de mesures i detall sectorial 
Indicadors anuals i informe anual al 
Parlament

Periodicitat 5 anys
+ Emissions directes 
+ importacions
- exportacions

2020: construcció
2021: industrials finals

Emissions  atmosfera 
Emissions GEH
Embornals CO2
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

-40% vs 1990

-65% vs 1990 -100% / 
neutralitat

Reduccions anuals:
2005 – 2015: -3% anual
2015 – 2030: -4,1% anual

❑ I l’objectiu pel 2020?
Projecte de llei de CC i Full de ruta 2020 aprovat CICC.
Totals: -25% respecte 2005
Difuses: -15% respecte 2005



• El Govern aprova. La Comissió Interdepartamental del CC proposa. Presentació prèvia a la Taula 
Social del CC. Participació dels actors implicats. Elaboració amb la resta de Departaments.

• No estableix presentació al Parlament. Es podria considerar i fer-ho alhora que el marc estratègic de 
mitigació 

• Contingut:
• Avaluació dels impactes, d’acord amb l’estat del coneixement
• Identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors 

socioeconòmics més vulnerables
• Proposta de les mesures d’adaptació necessàries per reduir la vulnerabilitat.

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Capítol 2: Adaptació al canvi climàtic
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• Reduir la vulnerabilitat de la població, sectors socioeconòmics i ecosistemes terrestres  i marins
• Crear i reforçar les capacitats nacionals de resposta 
• Adaptar els sectors productius
• Incorporar l’anàlisi de la resiliència a la planificació (territori, activitats, infraestructures i edificacions)O
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En base escenaris IPPC i són la base del coneixement pel Marc estratègic de referència
d’adaptació.
Estat del clima. Evolució del clima passat
Anàlisi comparativa respecte projeccions anteriors

Projeccions



Capítol 3: Polítiques sectorials
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Agricultura i 
ramaderia

Gestió cicle 
de l’aigua

Gestió 
Forestal

Biodiversitat

Energia Indústria Infraestructures Residus

Transport i 
mobilitat

Salut

Turisme RDI Urbanisme

Pesca

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Protecció civil
Fenòmens 

meteorològics 
extrems



Capítol 4: Sector públic i Governança 
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

• Fomentar la seva participació en la planificació de les polítiques climàtiques.
• Promoure la creació d’oficines municipals/comarcals de transició energètica.
• Municipis turístics: avaluació específica serveis bàsics municipals front fenòmens extrems.
• Resta municipis: integrar en la planificació local la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic
• Els plans municipals de lluita contra el CC es poden finançar a través del Fons Climàtic.

• Compromís amb les cimeres ONU i debats UE
• Xarxes de col·laboració entre territoris
• Suport al mon local
• Contribuir als objectius de l’ONU en matèria de cooperació al desenvolupament
• Projectes de cooperació amb RVD vetllar per no incrementar la vulnerabilitat davant el

CC i contribuir a un desenvolupament sostenible i neutre en emissions de GEH.

• Declarar com a obres d'interès públic determinades infraestructures d'energies
renovables (Govern a proposta del Departament competent en energia). Compensacions
pels territoris que les acullen i els que en poden resultar afectats.

• Avaluació ambiental de plans, programes i projectes ha de valorar emissions GEH i anàlisi
de vulnerabilitat al canvi climàtic. Reglament per establir metodologies.

• Elaborar i aplicar estratègia de simplificació de la tramitació administrativa i d'incentius
fiscals a les actuacions privades per a combatre el canvi climàtic

• Impulsar/facilitar accés al finançament (via ICF) per a contribuir al desenvolupament de
projectes que donin compliment a la Llei CC, com a complement del sector financer privat

Mon local

Planificació

Internacional



▪ Emissions GEH turismes, vehicles comercials lleugers, motos (entrada en

vigor 2018)

Capítol 5: Fiscalitat 
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Emissions nominals [ > 95 gCO2/km – 200 gCO2/km] 
Tipus impositiu [0,70 – 1,40 € / gCO2 /km]

Emissions nominals [ < 140 gCO2/km ] [ > 140 gCO2/km] 
Tipus impositiu [0,00 € /gCO2 /km] [0,70 € / gCO2 /km]

Emissions nominals [ >75 gCO2/km - 140 gCO2/km] 
Tipus impositiu [0,70 – 1,20 € / gCO2 /km]

Exempcions:  Seguretat / Salut / Diplomàcia / Persones amb mobilitat reduïda
Bonificacions: Vehicles històrics (100%) 

Període 
transitori 

2018 i 2019

Aplicació 2019

Llei 5/2017 
“acompanyament del 

pressupost 2017” 



▪ Eliminació de bonificacions i devolucions al consum de recursos energètics

d’origen fòssil i derivats (excepte maquinari del sector primari): 36 M€ (2015.

Secretaria Tècnica del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, relatives a les

devolucions de gasoil professional)

Capítol 5: Fiscalitat 
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

▪ Emissions GEH activitats econòmiques (entrada en vigor 2019. A desenvolupar)

Instal·lacions subjectes a EU ETS 
Activitats  Annex I.1.  Llei 20/2009

Tipus impositiu [10 € / tCO2 – 30 € / tCO2 ( any 2025)]

▪ Emissions NOx vaixells (entrada en vigor 2019. A desenvolupar)

Emissions NOx dels vaixells durant l’estada al port

Tipus impositiu: 1.000 € / tNOx
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Capítol 6: Altres instruments  
Fons Climàtic:
▪ Fiscalitat
▪ Pressupostos del Govern de la Generalitat
▪ Subhasta del EU ETS (supeditat a acord previ amb l’Estat espanyol)

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

▪ Promoció energies renovables 

▪ Descentralització xarxes 

▪ Autoconsum energètic

▪ Habitatges energèticament eficients 

▪ Mobilitat sostenible

▪ Estalvi d’aigua 

▪ Conservació de la biodiversitat 

▪ Reducció impactes sobre la salut

▪ Protecció contra fenòmens climàtics extrems

▪ Equipaments més eficients 

▪ Modificació processos productius (reducció GEH)

▪ Gestió forestal sostenible 

▪ Recerca climàtica i innovació 

▪ Educació i sensibilització

▪ Reducció emissions GEH sector agrari

▪ Adaptació sectors econòmics i sistemes naturals.

Gestió i direcció del Fons Climàtic:  
Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic
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Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic

Miscel·lània

❑ Garantia d'accés als recursos bàsics d‘energia i aigua. Consum mínim vital.

❑ Projecte de llei de prevenció de residus i d’ús eficient dels recursos.

❑ Projecte de llei de foment de l’agricultura i la ramaderia sostenibles.

❑ Projecte de llei de biodiversitat, patrimoni natural i connectivitat biològica.

❑ Desenvolupament d’estratègies específiques en matèria d’energia.

❑ Sol·licitud de permís per a instal·lar punts de recàrrega per a VE i accés públic a l’ús

d’aquests punts.

❑ Edificis de consum gaire bé nul (nous i grans rehabilitacions). A partir de 1.01.2018

pels públics i 1.01.2020 pels privats les sol·licituds han d’incloure un disseny

compatible amb aquest objectiu.
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4.- Some specific adaptation projects

http://medacc-life.eu/
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4.- Some specific adaptation projects



Streamflow, precipitation and evapotranspiration in Muga river 
1951-2013

1951-2013

Cabal EA Boadella

Anual -48.9%

Hivern -54.4%

Primavera -55.0%

Estiu 63.6%

Tardor -95.2%

Precipitació

Anual -12.0%

Hivern 29.4%

Primavera -7.4%

Estiu -46.7%

Tardor -11.0%

ETo

Anual 9.4%

Hivern 10.4%

Primavera 8.3%

Estiu 10.9%

Tardor 7.5%



Anual Cabal Precipitació ETo

Ripoll -41,7 -37,5 19,7

Roda de Ter -57,2 -31,8 16,3

Girona -65,7 -23,8 15,2

Hivern

Ripoll -37,5 -22,6 15,8

Roda de Ter -55,0 -10,1 13,2

Girona -72,6 0,5 11,9

Primavera

Ripoll -22,2 -31,8 28,6

Roda de Ter -46,5 -29,1 24,3

Girona -51,3 -23,7 22,9

Estiu

Ripoll -63,3 -68,1 18,4

Roda de Ter -76,0 -65,8 15,0

Girona -62,6 -62,6 13,8

Tardor

Ripoll -40,9 5,2 13,9

Roda de Ter -47,3 16,3 11,0

Girona -75,9 27,1 10,4

Streamflow, precipitation and evapotranspiration in Ter river 
1971-2013



Mensual and annual streamflow in Segre river 1950-2013

Pont de Suert La P. Segur Pinyana Puigcerdà Organyà Oliana Seròs Balaguer

gener 11.8 -15.3 -75.6 -22.0 -0.4 -19.8 -51.1 -79.0

febrer 0,4 -29.8 -84.3 -44.2 -30.3 -38.0 -64.4 -92.0

març -22.6 -17.9 -81.6 -27.5 -31.5 -39.5 -72.0 -97.7

abril -15.2 3.7 -66.7 -25.6 -23.6 -36.5 -60.9 -98.0

maig -15.4 1.9 -69.3 -6.3 -6.7 -2.6 -48.5 -72.8

juny -38.5 -15.3 -63.4 -36.2 -31.9 -41.2 -69.0 -87.1

juliol -50.3 -33.0 -49.3 -54.3 -53.1 -38.6 -73.6 -96.1

agost -45.1 -28.8 -26.4 -50.1 -50.2 -33.0 -53.6 -95.3

setembre -48.3 -33.3 -42.8 -63.7 -47.3 -57.0 -49.8 -98.2

octubre -41.8 -34.5 -77.9 -53.4 -35.7 -63.5 -73.7 -97.8

novembre -33.9 -25.1 -84.6 -39.9 -26.9 -34.6 -61.6 -82.6

desembre 5.5 -23.9 -87.1 -33.1 -23.2 -35.3 -60.9 -78.5

anual -28.2 -16.7 -67.6 -32.8 -27.6 -34.6 -61.8 -91.3



Hydrologial modelling + CC + LUC

La Muga

El Ter

El Segre

Water: future projections



Font: Dades de l’alzinar de Prades (Gracia et al. 1999)

Evapotranspiration in mediterraean forests

Around 80-90% of 
precipitation

Data from PRADES: Quercus ilex forest (Gracia et al. 2008) 

Actual Evapotranspiration (AET) 

represents a 80-90% of annual 

rainfall 

Pluja

560 mm Intercepció

28 mm

Transpiració

476 mm

ETR = 504 mm

Escolament cortical

50 mm
Trascol

482 mm Escolament 

superficial

28 mm

Reserva d’aigua al sòl

Drenatge 28 mm



1 g C 500 g H2O

Carbon and water balances in mediterranean forests

Font: Gracia et al. 2010. 2n Informe CC a Catalunya

The management of forests, without considering the water flows, is led 
to the failure
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Muga: Holm oak (Quercus ilex) in the Requesens estate (PNIN l’Albera, Alt 
Empordà) 

Life – Medacc remarkable 
action.

Objective: To reduce risk 
of fire 

4.- Some specific adaptation projects
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HR?

HR?

HS?

HS?

HR

HS

HR

HS

?

?

Selection 
system

Low 
thinning
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T2
Selection 
system

T1
Low 

thinning

4.- Some specific adaptation projects
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Requesens. June 2012
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Selection system

Low thinning

Control

Requesens. June 2015

LIFE+ MEDACC Project
medacc-life.eu
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Requesens. October 2016

Selection system

Low thinning

Control

LIFE+ MEDACC Project
medacc-life.eu



Response to thinning and selection systems in white pine masses regenerated after fire: 
the three pins of the photo (2018) were born after the 1986 fire. They have, therefore, 
the same age:
-The largest was born out of a crop, alone, without competition. Medium and small in 
very dense masses, up to 60,000 feet / ha.
-The smallest belongs to a mass of white pine where there has never been any action.
-The medium is from a restored forest with thinning, in 2005, in order to reduce the 
final density to 1,000 feet / ha. 

https://lifemontserrat.eu/wp-content/uploads/2018/10/Article_Leire.pdf
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Life Ebro Admiclim project will work for the development and application of

new adaptation strategies to cope with the land loss caused by sea level rise

and coastal regression in the Delta Ebro.

Furthermore, the adaptation measures will be combined with mitigation

measures, designed to reduce the emissions of greenhouse gases

(GHG), and increase the amount of carbon stored in rice fields and wetland

areas. In this sense, the management of soil organic matter is an important

tool for both adaptation

http://www.lifeebroadmiclim.eu/en/

Some remarkable actions:

+ Sediment injection in the network of

irrigation channels

+ Climate action plan

4.- Some specific adaptation projects

http://www.lifeebroadmiclim.eu/en/
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The Pyrenees Working Community (CTP) 

was created in 1983.

Seven political entities from three states: 

France 

(Nouvelle Aquitanie and Occitanie)

Spain 

(Aragón, Navarra, Euskadi and Catalunya)

Principat d'Andorra

The Pyrenees, mountain bioregion with high vulnerability to climate change

CTP launched the Pyrenees Climate Change Observatory (OPCC) in 2010. 

4.- Some specific adaptation projects
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Mission: to interpret and disseminate scientific knowledge, and to support 
decision-making on climate change in the Pyrenees.

Objective 1. Analyze and facilitate knowledge about the Impacts of Climate
Change on the natural and human systems of the Pyrenees

Objective 2. Prepare the recommendations and operating advice to allow a
better adaptation of natural and human systems and disseminate the work of
the Observatory to the sectoral stakeholders.

Objective 3. Improve the visibility of the Pyrenees across Europe and
internationally

The most important advances have been in the first part of the first objective

4.- Some specific adaptation projects
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CLINOMICS: Opportunities and

challenges of the local economy and

society to adapt to climate change

LIFE CLINOMICS objective is to increase

the resilience of local Mediterranean

Authorities through the intervention in three

areas: the Montseny Natural Park, the Alt

Penedès and Terres de l'Ebre; and about

three significant economic activities:

tourism, agroforestry and fishing.

Population (inhab) : Terres de l’Ebre 

174.221; Montseny 51.545; Alt Penedès 

104.820

Surface (km2) : Terres de l’Ebre 2.873,9; 

Montseny 559; Alt Penedès 555

4.- Some specific adaptation projects
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The main objectives of Life CLIMARK project are 

to contribute to the mitigation of climate change and 

increase the carbon sink capacity of Mediterranean 

forests by fostering the mitigating effects of 

multifunctional forest management through the creation 

of a climate credit market. The proposed multifunctional 

forest management is based on three pillars: carbon, 

water and biodiversity. The project is being 

implemented in Catalonia and is being replicated in the 

region of Veneto (Italy)

4.- Some specific adaptation projects
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4.- Some specific adaptation projects
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More detailed information in the websites

Life Medacc

http://medacc-life.eu/

Life Ebro Admiclim

http://www.lifeebroadmiclim.eu/

Pyrenees Climate Change Observatory (OPCC) 

https://opcc-ctp.org/

Life CLINOMICS

http://lifeclinomics.eu/es/

Life Climark

https://lifeclimark.eu/?lang=en

4.- Some specific adaptation projects

http://medacc-life.eu/
http://www.lifeebroadmiclim.eu/
https://opcc-ctp.org/
http://lifeclinomics.eu/es/
https://lifeclimark.eu/?lang=en


Per acabar, dos recordatoris:

1. Fins al 27 de maig, ordre subvenció accions 

mitigació i adaptació per a ens locals

2. Dilluns, 13 de maig a les 10:00h a Sala Actes Av. 

Diagonal, 525, presentació revisió de l’Indicador 

Global d’Adaptació (IGA)

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=845280&language=ca_ES
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Avinguda Diagonal, 523-525
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Tel.:(+34) 93 444 50 00
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MOLTES GRÀCIES ¡¡¡

http://canviclimatic.gencat.cat/en/index.html
mailto:occc@gencat.cat

