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https://www.youtube.com/watch?v=MHxz64fYu_Q 

El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia 
Iniciativa europea amb més de 7.000 municipis adherits (700 Catalunya) 



Diputació de Barcelona 
Coordinadora territorial del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses 

246 municipis adherits 
(311 província Barcelona) 



Redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC) 
 

El nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses inclou l’ADAPTACIÓ al canvi climàtic com a 
objectiu a assolir 



Quines parts inclou el Pla d’adaptació al canvi climàtic? 
 Anàlisi de la vulnerabilitat i els riscos al 

canvi climàtic. Quins són els riscos 
principals als que haurà de fer front el 
municipi? 

 Diagnosi i identificació de les àrees d’acció 
principals en relació a la vulnerabilitat al 
canvi climàtic. Quins són els principals sectors 
en els que caldrà actuar? 

 
 Pla d’acció. Integra accions que ja s’han 

executat, accions previstes i accions noves 
en l’horitzó 2030. Quines accions 
s’executaran per acomplir els compromisos?  
 
 

ADAPTACIÓ  





Eina de síntesi I comunicació del PAESC 

En curs 
Vulnerabilitat dels boscos, a escala municipal (CREAF) 

Llistat d’accions d’adaptació al canvi climàtic 

Eina per caluclar el cost de no actuar davant els 
impactes del canvi climàtic 

Avaluació preliminar de la vulnerabilitat als impactes del 
canvi climàtic. Full Excel que inclou check list 

Perfil climático 

VULNEMAP 

Acciones adaptación 

CoNACC 
ASVICC 
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Eines adaptació canvi climàtic 



ASVICC - DIAGNOSI - ADAPTACIÓ 



ASVICC  DIAGNOSI - ADAPTACIÓ 



DIAGNOSI - ADAPTACIÓ 
La sequera i disponibilitat d’aigua, la calor 
extrema i els incendis forestals són els 
principals impactes a què han de fer front els 
municipis 



CoNACC 

Només s’inclouen alguns costos i els derivats dels 
impactes més clars i directes.  
 

El cost REAL de la inacció és MÉS ELEVAT 

• És una eina que permet quantificar el cost econòmic de no actuar a nivell municipal 
(horitzó de 15 anys).  

• L’eina calcula el cost econòmic dels diversos riscos > priorització de les accions 
d’adaptació 

• Les dades es contrasten amb experts de cada sector, encara que és difícil obtenir 
dades de risc específic en lloc de xifres macroeconòmiques. 



Els municipis petits tenen costos més elevats si no actuen.  
 

Però alhora, el cost d’actuar és més elevat per a ells.  

COST D’ACTUAR (PAESC) COST DE NO ACTUAR 



ACCIONS 
https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions 

https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions


2% accions turisme 
- Canvi en l’oferta turística de muntanya 
- Canvi en l’oferta turística de sol i platja 
- Adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) 
- Campanyes específiques per al turisme en relació a l’estalvi de recursos 

Riscos que fa front 
- Transversal 
- Pujada del nivell del mar  
  (medi ambient i biodiversitat) 
 
Cobenefici 
Millora l’economia local 

ACCIONS 





18% agricultura i sector forestal 
 
- Promoció sistemes d’agricultura i ramaderia ecològica 
- Foment conservació del cultiu i varietats locals 
- Canvis en els sistemes de reg   MAJORIA   (aigua) 
-    Incentivació dels Instruments d’Ordenació Forestal (IOF) existents 
- Aprofitament econòmic dels boscos locals (biomassa) 
- Control i prevenció de plagues 
- Redacció del PPI 
- Obertura de franges, perimetrals, reducció densitat de bosc 
- Gestió ramadera integrda en la gestió forestal i prevenció incendis 
- Xarxa d’hidrants optimitzada 
- Creació d’espais per a horts i similar 
- ... 



Riscos que fa front 
- Incendis  
Els municipis petits (fins a 20.000 h), i entorn 
forestal > percentatge més alt prevenció 
d’incendis (25 %)  
 

-   Sequera 
Reduir contaminació per nitrats i el consum 
d’aigua en reg (promoure que els agricultors 
utilitzin espècies més resilients...) 
 
Cobeneficis 
Seguretat alimentària 
Preservació riquesa forestal 

18% agricultura i sector forestal 





Perfil climàtic – panell de control 

Perfil climàtic ciutadania 

Panell de control de l’estat dels PAESC 
Conté informació bàsica de consums / emissions, vulnerabilitats i de les accions ontiene  
Es genera amb les eines Excel que ofereix DiBa per a redactar els PAESC  
En curs: disponible on line 

Eina de comunicaicó externa per informar sobre el compromís del Pacte  
Sensibilitzar sobre el canvi climàtic i principals impactes al municipi i les accions que es duen a 
terme  
Suport personalitzable, cada municipi adapta el contingut 
El municipi el pot utilitzar en butlletins oficials, on line… 







CONCLUSIONS 
 
▪ Els principals impactes als què els municipis han de fer front són la 
sequera, la calor extrema i els incendis. 
 
▪  El seguiment dels plans d’adaptació és molt complex: d’una banda, 
els canvis són perceptibles a molt llarg termini i per l’altre, els efecte de 
retroalimentació i multiplicació dels impactes de canvi climàtic fan molt 
difícil quantificar l’evolució del grau de vulnerabilitat.   
 
▪  El cost relatiu de l’execució de les accions és 83 vegades més car 
pels municipis petits (població inferior a 1.000 h.), ja que tenen poca 
població però disposen de molt territori. 
 



Moltes gràcies  
per la seva atenció 

Míriam Romero Rull 
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
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