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0.   Taller participatiu 

1. Visites – auditories 

2. Anàlisi territorial 

3. Estudi de vulnerabilitats 

4. Catàleg d’accions 

5. Viabilitat de les accions 



“Arbre de problemes i solucions” 

“Mapa d’agents” 

TALLER PARTICIPATIU 



VISITES - AUDITORIES 



ANÀLISI TERRITORIAL 

Imatge de satèl·lit Hidrografia 



ANÀLISI TERRITORIAL 

Zona de la Reserva de la Biosfera Estrat topogràfic 



Estructura ecològica Entorn edificat 

ANÀLISI TERRITORIAL 



ANÀLISI TERRITORIAL 

Empresa 1 

Empresa 2 

Empresa 3 

Empresa 4 

Empresa 5 

Empresa 6 

Empresa 7 

Empresa 8 

Empresa 9 

Empresa 10 



ESTUDI DE VULNERABILITATS 

Increment de la 
temperatura 

mitjana 

Increment de les 
temperatures extremes 

i onades de calor 

Disminució en les 
precipitacions i canvi 
en el règim de pluges 

Augment de la freqüència 
dels fenòmens 

meteorològics extrems 
+ + + 

Previsions de canvi en les variables climàtiques*: 

IMPACTES  del canvi climàtic sobre la matriu biofísica 

*Extret de l’informe “Estudi dels efectes del canvi climàtic en el Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats. (LIFE CLINOMICS, desembre 2016)  



Disminució de la disponibilitat d’aigua, per l’evapotranspiració i la disminució de pluges 

Increment de la necessitat de reg i consegüent increment del cost de l’alimentació animal 

Reducció dels cabals de rius i rieres, pels canvis de temperatura i precipitacions 

Riscos d’avingudes/esllavissades 

Menor durada dels períodes d’innivació 

Empitjorament del confort climàtic a l’estiu 

Augment de la freqüència de talls en el subministrament elèctric 

Pèrdua de biodiversitat, pels canvis en la distribució d’espècies i el cicle vegetatiu  

Disminució de la producció de fusta i altres productes forestals  

Increment del risc d’incendi  

Augment de la freqüència de talls en les comunicacions 

Limitacions en la mobilitat de les persones per crisis sanitàries 

 

IMPACTES  del canvi climàtic sobre la matriu biofísica 

ESTUDI DE VULNERABILITATS 



IMPACTES  del canvi climàtic sobre la matriu biofísica 
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Disminució de la disponibilitat d’aigua, per l’evapotranspiració i la disminució de pluges 

Increment de la necessitat de reg i consegüent increment del cost de l’alimentació animal 

Reducció dels cabals de rius i rieres, pels canvis de temperatura i precipitacions 

Riscos d’avingudes/esllavissades 

Menor durada dels períodes d’innivació 

Empitjorament del confort climàtic a l’estiu 

Augment de la freqüència de talls en el subministrament elèctric 

Pèrdua de biodiversitat, pels canvis en la distribució d’espècies i el cicle vegetatiu  

Disminució de la producció de fusta i altres productes forestals  

Increment del risc d’incendi  

Augment de la freqüència de talls en les comunicacions 

Limitacions en la mobilitat de les persones per crisis sanitàries 

 

ESTUDI DE VULNERABILITATS 



[ VULNERABILITAT] = EXPOSICIÓ * SENSIBILITAT / CAPACITAT ADAPTATIVA 

*Extret de l’informe “Estudi dels efectes del canvi climàtic en el Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats. (LIFE CLINOMICS, desembre 2016)  

Com podem reduir la vulnerabilitat de les empreses front als impactes del canvi climàtic? 

ESTUDI DE VULNERABILITATS 



VULNERABILITAT = [EXPOSICIÓ] * [SENSIBILITAT] / CAPACITAT ADAPTATIVA 

depèn de l’entorn 

 

depèn de l’activitat 

 

ESTUDI DE VULNERABILITATS 



VULNERABILITAT = EXPOSICIÓ * SENSIBILITAT / [CAPACITAT ADAPTATIVA] 

Per reduir la vulnerabilitat de les empreses front als impactes del canvi climàtic, 

es plantegen accions encaminades a enfortir la seva capacitat adaptativa.  

 

ESTUDI DE VULNERABILITATS 



CATÀLEG D’ACCIONS 



CATÀLEG D’ACCIONS 

Quadre de relació  

EXPOSICIÓ - ACCIONS 

 



CATÀLEG D’ACCIONS 

Quadre de relació  

SENSIBILITAT - ACCIONS 

 



CATÀLEG D’ACCIONS 

Empresa 1 

Empresa 2 

Empresa 3 

Empresa 4 

Empresa 5 

Empresa 6 

Empresa 7 

Empresa 8 

Empresa 9 

Empresa 10 

Quadre de relació  

EMPRESES - ACCIONS 

 



VIABILITAT DE LES ACCIONS 

A1 | Aprofitament de l’aigua de pluja 

Dades de pluviometria i càlcul de superfícies de recollida 

Càlcul del percentatge de demanda segons consums 

A3 | Bassa natural d’aigua de pluja 

Dades de pluviometria i càlcul de superfícies de recollida 

Càlcul de capacitats i volum de recollida 

 

 

A2 | Rasa drenant per frenar les pluges torrencials 

Estudi de l’impacte en episodis passats 

Plantejament de recorregut i dimensionat 

 



A4 | Ombreig dels espais exteriors 

Estudi d’ombres per al dia de Tª màxima registrada 

Proposta d’arbrat i posició dels exemplars 

A5 | Protecció solar de façanes i obertures 

Simulació energètica del comportament tèrmic de 
l’edifici, abans i després de la intervenció 

 

A6 | Aïllament de l’envolupant de l’edifici 

Estudi dels tancaments i càlcul de transmitàncies 
tèrmiques abans i després de la intervenció 

 

VIABILITAT DE LES ACCIONS 



A8 | Instal·lació d’autoconsum 

Càlcul del percentatge de demanda cobert 

Dimensionat del sistema i rendiment 

 

 
A9 | Biomassa com a font d’energia 

Dades de consums de combustible actual 

Dimensionat dels equips 

 

 

VIABILITAT DE LES ACCIONS 

A7 | Reforç de mecanismes de ventilació 

Estudi de l’edificació i els fluxos d’aire interiors 

Dimensionat de mecanismes de reforç de la ventilació 

 

 



A10 | Franja de protecció d’incendis de 25 metres 

Gestió i manteniment de les franges de camps i 
pastures al voltant de les edificacions 

 

 

A11 | Compensació de la petjada de carboni 

Dades de quilòmetres de desplaçament anuals 

Dimensionat de les emissions de CO2 

A12 | Activitats i material sobre l’adaptació al canvi climàtic 

Proposta de creació d’una Ruta de l’Adaptació 

Sinergia amb les iniciatives existents 

VIABILITAT DE LES ACCIONS 



FITXES RESUM 



FITXES RESUM 



Moltes gràcies!  


