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• Es basa en una avaluació qualitativa de la vulnerabilitat als impactes del
canvi climàtic.

• A partir d’informació provinent d’organismes nacionals i internacionals, i
d’articles científics.

• L’apartat d’anàlisis de riscos es basa en analitzar els impactes, observats i
potencials, produïts pel canvi climàtic en diferents sectors i sistemes. A
partir de la informació extreta s’han classificat els riscos als impactes del
canvi climàtic segons les següents categories:

✓ Cicle hidrològic i recursos hídrics.

✓ Riscos naturals.

✓ Ecosistemes naturals.

✓ Sectors econòmics.

Metodologia



• A Catalunya, augment de les temperatures mitjanes, màximes i mínimes.

• L’any 2020 va ser el més càlid des del 1950 amb una anomalia de +1,04°C. En els
últims 7 anys s’han enregistrat anomalies mínimes de + 0,8°C.

• A partir de 1990 la línia de tendència augmenta significativament, de l’ordre de fins
a 0,26°C per cada 10 anys, essent la darrera dècada de l’ordre de 0,40ºC.

Què és el que hem observat fins ara?



• Anomalies de precipitació mitjana anual: tendència no estadísticament significativa
de -1,2% per decenni.

• Reducció estadísticament significativa de la precipitació a l’estiu, superior en
algunes zones de Catalunya al 5% per decenni.

• A l’estiu, hi ha fins a un 40% menys de precipitació que a la dècada del 1950.

Què és el que hem observat fins ara?



Canvis en la temperatura mitjana anual en superfície de 2081-2100 (amb la projecció
de dades respecte al període 1986-2005) segons els escenaris d’emissions RCP2.6 (més
optimista) i RCP8.5 (més pessimista). Font: IPCC.

Tendències i previsions futures al món



Canvis en la precipitació mitjana anual (en %) de 2081-2100 (amb la projecció de dades
respecte al període 1986-2005) segons els escenaris d’emissions RCP2.6 (més
optimista) i RCP8.5 (més pessimista). Font: IPCC.

Tendències i previsions futures al món



• Pel que fa a la Mediterrània, l’IPCC afirma:

✓ Augment de l’aridesa i dels incendis.

✓ Augment de les temperatures mitjanes anuals d’unmínim de 2°C en els pròxims
50 anys.

• En la Mediterrània s’espera un augment de les temperatures superior respecte la
mitjana global.

• En les projeccions més actuals, l’aridesa i les sequeres en àmbits ecològics, agrícoles
i hidrològics empitjoraran, fins i tot en els escenaris més optimistes, provocant així
condicions idònies per als incendis forestals, entre d’altres riscos.

Tendències i previsions futures a Europa



• Augment de la temperatura mitjana,
mínima i màxima independentment de
l’escenari (optimista o pessimista) (ESCAT,
2020), tant a escala anual com estacional.

• Els valors típicament estiuencs s'estendrien
cap a finals de la primavera i a l'inici de la
tardor.

• La tendència en els diferents escenaris
indica que al 2050 l’augment de les
temperatures arribi fins a un valor de 3°C
d’anomalia.

• La regió més afectada per l’augment de
temperatures serà la zona pirenaica, amb
una gran incidència al Pirineu occidental.

• El rang de variabilitat sobre les projeccions
de temperatura per a la zona dels Pirineus
serà molt major respecte a altres zones.

Tendències i previsions futures a Catalunya



• Segons l’escenari d’emissions més intensiu (RCP8.5), les projeccions sobre les
temperatures mitjanes anuals (TMA) a mitjans del segle XXI per a la zona dels
Pirineus s’espera que pugui augmentar fins als +4°C, sent la zona més afectada de
Catalunya envers la pujada de temperatures.

• Les temperatures màximes (TX) mitjanes anuals augmentaran 0,15°C per decenni
segons RCP4.5, i 0,48°C per decenni segons l’escenari RCP8.5.

• La temperatura mínima (TN) mitjana anual creixerà un 0,11°C per decenni segons
RCP4.5, i un 0,35°C per decenni segons l’escenari RCP8.5.

Tendències i previsions futures a Catalunya



• Gran irregularitat i variabilitat anual en
quant a les projeccions de precipitació,
amb alternança d’anys plujosos i anys
molt secs.

• A la Mediterrània no hi ha un acord
unànime del que passarà en quant a les
precipitacions degut a les irregularitats
observades en els darrers anys.

• L’evolució de les precipitacions (PPT)
mitjanes anuals, tot i que incerta i
irregular, sembla mostrar una lleu
tendència de disminució en les
projeccions, sobretot en l’escenari
RCP8.5.

Tendències i previsions futures a Catalunya



• Cap a meitat de segle, les reduccions de les precipitacions, segons l’escenari RCP8.5,
podrien obtenir valors que arribin a -40% a tot el territori, arribant a assolir una
reducció del 45% a la primavera. L’estació de l’anymés afectada seria l’estiu amb una
reducció de fins un 75% de les precipitacions mitjanes anuals.

• En l’escenari RCP4.5 s’observa una línia de tendència negativa regular i continuada,
excepte al Delta de l’Ebre. En l’escenari RCP8.5, la tendència que es projecta al
Pirineu occidental és entre +5% i -5% (METEOCAT, 2020).

Tendències i previsions futures a Catalunya



• Reducció en la disponibilitat d’aigua: reducció de la
precipitació, augment de temperatura, variacions en les
aportacions estacionals i anuals d’aigua en rius i llacs,
modificació en els usos del sòl.

• Reducció dels cabals dels rius i llacs: augment de les
temperatures, menor innivació, arribant, fins i tot, a produir-
se sequeres.

• Modificacions en les característiques físiques i químiques
de l’aigua generada als sistemes de mitja muntanya: canvis
en el cicle hidrològic i augment de les temperatures, influint
en la seva qualitat.

• Augment de la concentració de contaminants: sequeres i
forts estiatges provoquen una menor aportació d’aigua dels
rius. Menor efecte de dilució.

• Afectació en la qualitat i quantitat de les aigües
subterrànies: modificacions en el balanç hídric, arribant a
disminuir la recàrrega d’alguns aqüífers en un 20% a mitjans
de segle.

Anàlisi de riscos: Cicle hidrològic i recursos hídrics



• Augment en la freqüència i la
intensitat de les inundacions i de
les crescudes dels cursos fluvials:
canvi de calendari del desgel i
canvi de règim de períodes
extrems de les precipitacions.

• Augment en la freqüència
d’episodis naturals de moviment
de terres en dècades futures:
estrès produït sobre el material
per factors meteorològics i
climàtics (augment de
temperatures i onades de calor)
(OPCC, 2018).

Anàlisi de riscos: Riscos naturals



• Canvis en la distribució de les espècies (en altitud):
augment de les temperatures. Provoca desequilibris
en l’ecosistema. Aquest desplaçament podria influir
en la connectivitat entre els espais naturals del
paisatge muntanyenc mitjà.

• Canvis en cicle de vida de les espècies així com en
les relacions i interaccions entre les mateixes:
augment de temperatures. Avançament de les
migracions, reproducció,... (OPCC, 2019).

• Desajustos entre diferents espècies (insectes
pol·linitzadors i plantes de les quals depenen, o
depredadors i les seves preses).

• Homogeneïtzació dels ecosistemes degut a
l’abandonament de terres agrícoles: ocupació
d’arbustos i matollars, en primer terme, i de boscos,
en segon terme, guanyant terreny envers d’antigues
pastures.

Anàlisi de riscos: Ecosistemes naturals (Biodiversitat)



• Alteració de la composició dels boscos de muntanya
mitjana: combinació de l’escalfament global i els
canvis en els usos del sòl.

• Afectació de la productivitat dels boscos i els serveis
ecosistèmics forestals (capacitat de fixació del CO2,
generació d’aigua blava (escorrentiu),...):
combinació del canvi climàtic i l’estructura del bosc
(resultant de la gestió).

• Major risc d’incendis forestals: augment de
temperatura, reducció de precipitacions, augment
de la freqüència i intensitat de sequeres, etc.

• Reducció de la capacitat protectora en front els
riscos naturals (avingudes, despreniments o allaus).

• Ascens de la línia natural dels arbres: increment de
temperatura, allargament de períodes d’escassetat
nival i reducció del bestiar.

Anàlisi de riscos: Ecosistemes naturals (Boscos)



• Alteració de la durada de la temporada de neu (tant en alçada com en gruix i
permanència): impacte a les estacions d’esquí, principalment, que s’estan
reconvertint en estacions de muntanya. Afectació en els esports i les activitats de
neu.

• Canvis irreversibles dels paisatges o elements icònics a muntanya: canvis en la
distribució i composició de la flora i la fauna dels ecosistemes de la muntanya
mitjana poden afectar negativament a l’atracció visual dels paisatges.

Anàlisi de riscos: Sectors econòmics (Turisme)



• Afectació de l’estat de salut dels animals que pasturen:
onades de calor i augment de les temperatures.

• Disminució de la productivitat de les pastures: augment
de temperatura, escassetat d’aigua, sequeres intenses,
canvi de calendari dels cultius i increment de la
vulnerabilitat davant fenòmens climàtics extrems.
Reducció de la ingesta d’aliment per part del bestiar i, per
tant, afectació del rendiment econòmic i productiu dels
ramats.

• Disminució de la qualitat de les pastures: alteració dels
hàbitats florístics en les pastures pot afectar a la seva
qualitat. L’alimentació del bestiar es veu notablement
afectada.

• Augment de les dificultats de la pràctica agrícola,
sobretot la dels cultius de secà: disminució de la
disponibilitat d’aigua.

Anàlisi de riscos: Sectors econòmics (Agricultura i
pastures de muntanya)



• Afectació en la producció d’energia a les centrals
hidràuliques: Afectació en l’aportació d’aigua en
períodes de sequera, onades de calor i
precipitació escassa. La modificació i disminució
del calendari del desgel limiten la capacitat
d’acumulació d’aigua als embassaments per a la
producció d’electricitat.

• Afectació en la producció d’energia a les centrals
eòliques: Previsió de menys vent a les serralades.
Previsió d’una reducció de la producció potencial
d’energia eòlica d’1 MWh/dia, respecte els valors
actuals, al llarg del segle (OPCC,2019).

• Afectació en les infraestructures de producció i
transport d’energia: augment dels riscos naturals
(esllavissades, temporals, etc.). La variació de la
demanda estacional d’energia provoca una
alteració en la producció i distribució de la
mateixa.

Anàlisi de riscos: Sectors econòmics (Energia)


