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L'Ajuntament de Granollers ha aprovat en el Ple del 20/12/2016 el Pla d'Acció 
per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i la seva adhesió al Nou Pacte dels 
Alcaldes pel Clima i l’Energia.  
 
El PAESC de Granollers integra l'adaptació al canvi climàtic i uns objectius més 
ambiciosos per assolir el 40 % de reducció d'emissions per al 2030. El nou PAESC 
inclou: noves actuacions de mitigació (25), una avaluació dels riscos als 
impactes del canvi climàtic per establir la vulnerabilitat del municipi, i defineix 
accions d'adaptació per fer-hi front (40) . 
 
Són actuacions que es corresponen amb competències locals i amb la 
disponibilitat o futura dotació de recursos per dur-les a terme.  



Per definir el Programa d’adaptació … 
 
Es va dur a terme un treball transversal amb els tècnics i les àrees de 
l’Ajuntament implicades per recollir la percepció local i  identificar quines eren 
les actuacions d'adaptació més adequades al planejament/programes 
municipals en curs o futurs en els següents àmbits: salut, prevenció d’incendis, 
cicle de l’aigua, energia, residus, i  d’altres que requereixen de coordinació 
interna (protocols i estructures de resposta a emergències, gestió del 
coneixement i sensibilització, inclusió de criteris d’adaptació en contractes, etc.)  
 
Com a resultat, es van identificar els potencials impactes locals;  
 el nivell de risc; què s’està fent actualment al municipi; estratègies i possibles 
accions a dur a terme; plans i programes locals on s'emmarquen; àrees 
implicades.  
 



Identificació de vulnerabilitats municipals:   

Sensibilitat Exposició 

Capacitat 

adaptació 

Vulnerabilit

at 

Inundacions i riuades +++ +++ +++ Alta 

Ventades +++ +++ +++ Alta 

Onades de calor +++ +++ ++ Mitja-Alta 

Increment de demanda d'energia ++ ++ + Mitjà 

Afectació de la calor a infraestructures ++ + +++ Alta 

Afectació a la població ++ + ++  Mitja 

Episodis de contaminació. Qualitat de 

l'aire +++ +++ ++ Alta 

Sequeres i escassetat d'aigua ++ ++ ++ Mitja 

Problemes d'abastament + ++ +++   

Problemes en l'agricultura i ramaderia ++ ++ ++ Mitja 

Problemes al verd urbà + + +++   

Salut +++ ++ + Mitja 

Al·lèrgies +++ +++ +++ Alta 

Legionel·losi ++ ++ +++ Alta 

Plagues i blooms ++ ++ +++ Mitja 

Malalties no comunes/emergents ++ + ++ Mitja 

Incendis forestals + + ++ Baixa 

Incendis forestals + + ++   

Pèrdua de biodiversitat + + + Baixa 

Plagues i blooms + + + Baixa 

Producció forestal minvada + + + Baixa 

Pèrdua de biodiversitat + ++ + Baixa 

Valors paisatgístics + + ++ Baixa 

Erosió + + ++ Baixa 

Pèrdua d'interès turístic entorn natural + + ++ Baixa 



Creació d’una plataforma amb els documents de referència: 

http://www.mcrit.com/climagranollers/


Les 40 accions  d’adaptació aprovades s’organitzen en 6 blocs: protocols i estructures de 
resposta a emergències; gestió del coneixement i sensibilització; inclusió de criteris 
d’adaptació en contractes i concessions públiques; inclusió de criteris d’adaptació en la 
renovació del planejament local; gestió dels recursos i serveis existents; projectes i 
inversió per l'adaptació al canvi climàtic.  



Definició de barems de referència alhora 
de referir-se a les actuacions plantejades 
davant dels efectes del canvi climàtic: 
Cost Baix: referent a campanyes de 
sensibilització i millora de la gestió de 
serveis energètics sense actuacions 
infraestructurals (cost inferior a 60.000 €) 
Cost Mig: referent a plans de millora de la 
gestió de les infraestructures (cost entre 
60.000€ - 500.000€) 
Cost Alt: referent a noves inversions en 
infraestructures (cost superior a 500.000€) 
 



Càlcul del cost de la INNACCIÓ… 
 

• El fet de no actuar per avançar en els processos d’adaptació comporta costos 
econòmics extra que hauran de ser assumits per diferents actors (administració local, 
Generalitat de Catalunya, sector econòmic i ciutadania).  
 

• Avui no existeixen metodologies estandarditzades de referència per l’estimació 
d’aquest cost. Tampoc existeix encara un nombre significatiu d’antecedents en 
Programes d’Adaptació que hagin quantificat el cost de no actuar.  
 

• A partir dels impactes més significatius identificats a Granollers (inundacions, afectació 
salut de les persones per onades de calor, afectació medi natural per incendis i 
sequera) i  utilitzant metodologies de referència quan aquestes existeixen, o proposant-
ne de nova, el PRACC de Granollers ha quantificat del cost de no actuar, amb l’objectiu 
de diposar d’una referència en relació a la cost-eficiència de les accions previstes i 
millorar la planificació dels processos i recursos públics a destinar a l’adaptació.  
 

• S’ha estimat que els riscos meteorològics podran moure’s entre uns 115M€ en 15 anys 
sota condicions climatològiques actuals, i uns 200 M€ sota condicions d’accentuació del 
canvi climàtic. Això implicaria un impacte del canvi climàtic de +85 M€ en 15 anys.  



 

 

Fenomen 

meteorològic 

extrem 

Cost sota condicions 

climatològiques 

actuals 

Cost sota 

condicions 

d’avenç del canvi 

climàtic 

Principals impactes 

Inundacions 33M€  66M€ 

- sòl residencial potencialment inundable: entre 75.000 m2 

(T=50) i 130.000 m2 (T=100) població afectada: entre 8.500 

i 15.000 habitants. 

- sòl industrial potencialment inundable: entre 200.000 m2 

(T=50) i 320.000 m2 (T=100). Entre 50 i 100 fàbriques 

afectades 

Onades de calor 13M€  30M€ 

Per impacte d’una onada de calor, 

- increment de 138 d’ingressos en urgències 

- increment de 30 hospitalitzacions en planta 

- increment +1,05 fatalitats 

Al·lèrgies i malalties 

no comunes i 

emergents  

no disponible no disponible 

- Major afectació de les al·lèrgies per períodes de floració 

anticipats i més llargs.  

- Major afectació de malalties exòtiques per l’increment mitjà 

de les temperatures.  

Incendis 0,2 M€ 0,3 M€ 

- entre 2009 i 2014 s’han donat en mitjana uns 20 incendis 

vegetals anualment, amb 0,15ha cremades per incendi  

- per impacte del canvi climàtic, es donaran uns 300 

incendis addicionals en 15 anys, i 40 hectàrees de coberta 

vegetal cremada més 

Ventades no disponible no disponible 
- Major afectació de les ventades per períodes de retorn 

més curts i majors intensitats 

Sequeres 70 M€  110 M€ 

- L’impacte Impacte d’una sequera extrema s’ha estimat en 

un 7,3% del PIB municipal (d’acord amb metodologia TIO).  

- La recurrència actual dels episodis de sequera extrems és 

entorn a 30 anys (episodis històrics de 1940, 1974, 2008). 

Per impacte del canvi climàtic, la recurrència d’aquests 

esdeveniments podria duplicar-se cap a mitjans del S.XXI.  

 

 

Avaluació del 
cost d’innacció 
 
Anàlisi relatiu 
al període de 
vigència del 
PRACC (15 
anys).  
 
Valors 
probables 
segons 
recurrència 
mitjana dels 
fenomens 
metereològics 
extrems. 



 

 

Risc d’inundacions 
 

Determinació d’àrees brutes 
inundables mitjançant SIG 

- ús industrial (m2) 

- ús residencial i terciari  (m2) 

- anàlisi T=25, 50, 100 



 

 

Risc d’inundacions 
 

Determinació d’àrees brutes 
inundables mitjançant SIG 

- ús industrial (m2) 

- ús residencial i terciari  (m2) 

- anàlisi T=25, 50, 100 



 

 

Risc d’inundacions 

Cost derivat d’una 
inundació severa. Cota de 
la làmina d’aigua superior 
a 2m. 

-350€/m2 residencial 

-380€/m2 industrial 

 

Metodologia 

 “Propuesta de mínimos 
para la metodología de 
realización de los mapas 
de riesgo de inundación”  
(MAGRAMA 2013) 

 

Figura 54 – Cost unitari de valoració dels danys en funció dels usos del sòl 

 

 

 
Font: Propuesta de mínimos para la metodología de realización de los mapas de riesgo de inundación (2013) 



 

 

Risc d’inundacions 
 

Aplicació de coeficients de minoració segons 
intensitat de l’avinguda  
(cota màxima de la làmina d’aigua)  

Calat (m) T25 T50 T100 

0-0,3 - 21 M€ 33 M€ 

0,3-0,7 - 62 M€ 100 M€ 

0,7-2 - 93 M€ 151 M€ 

>=2 - 103 M€ 167M€ 

Possibles valors per a inundacions amb diferents períodes de retorn T 



 

 

Risc d’inundacions 

Hipòtesi:  

-Sota efecte del canvi climàtic, duplicació de la freqüència d’esdeveniments 
metereològics extrems (ACA 2009).  

-Esdeveniments amb T=100 passen a tenir T=50 

- Hipòtesi mitjana de severitat d’avingudes (alçada de làmina 0,5m) 

 

Cost sota escenari ambiental actual: 33M€  

Cost sota avanç del canvi climàtic: 66M€ 

 

Contrast amb costos d’avingudes històriques 

Málaga y Almería (2013)                    11 M€ 

Marina Alta, Alicante (2007)             76 M€ 

Cataluña (2000)                                   65 M€ 

Besòs - Llobregat (1962)                   540 M€ 

Avinguda 1962 en el terme municipal de Granollers 



 

 

Increment respecte un mes “normal” 

Increment d’ingressos a urgències 11,2% 

Increment d’hospitalitzacions 7,5% 

Increment de fatalitats 40,0% 

Investigació de l’Hospital Clínic 
de Barcelona (O.Trejo et al 
(2005) en base a dades de 
l’onada de calor de 2003   

Defuncions dels residents de 7 municipis de Catalunya el 
juliol i agost de 2003 respecte la mitjana 2000-2002 (Els 
municipis són: Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, 
Santa Coloma de Gramanet, Sabadell, Terrassa i Barcelona) 

Risc d’onades de calor 

Impacte sobre la salut de les persones: +11,2% ingressos a urgències, +40% 
fatalitats 



 

 

Monetizació d’impactes 

 

 

 

 

Trasllat d’impactes a Granollers: +138 urgències, +30 hospitalizacions, aprox +1 
defuncions 

- D’acuerdo  amb l’activitat de l’Hospital General de Granollers en un estiu típic 

- Durada de l’onada de calor: 4 dies  

 

 

Costos sanitaris 

Cost d’atenció d’un servei d’urgències   
430 € 

Cost d’un ingrés en planta (per pacient i dia) 150 € / dia 

Cost d’una fatalitat 2.700.000 € 

Unitats Cost unitari Valor econòmic 

Urgències 138 430€ 59.526 € 

Hospitalitzacions en planta 30 150€/dia 4.500 € 

Defuncions 1 2,7 M€ 2,7 M€ 

Risc d’onades de calor 



 

 

 

 

Hipòtesi:  

- recurrència promig de les onades de calor: 5 anys 

- dies en condicions d’onada de calor incrementat entre 6 i 19 dies/any cap al 
2040  (Mapa d’Adaptació AMB 2014, en base a Agencia Estatal de Meteorologia) 

 

 

 

 

 

Cost ambiental actual: 13M€  

Cost avanç C.C.: 30M€ 

 

 

 

Risc d’onades de calor 



 

 

Sequeres històriques a Catalunya: recurrència promig 30 anys 

Risc de sequera 



 

 

Impacte econòmic d’una sequera extrema. Enfocament macroeconòmic amb models I-O 

Risc de sequera 



 

 

Impacte econòmic d’una sequera extrema a Granollers: 7% del PIB municipal 

Sector econòmic 

PIB 

Granollers 

2012 (M€)  

Impacte 

sequera  

en % del PIB 

Impacte en 

M€ 

Agricultura 0,7 -29,4% -0,2 

Indústria 518,8 -7,5% -38,9 

Construcció 71,8 -5,7% -4,1 

Comerç 396,8 -6,8% -27,0 

Hosteleria 62,8 -7,5% -4,7 

Transport 99,6 -6,8% -6,8 

Act. Financeres i 

assegurances 433,4 -6,6% -28,6 

Administració pública  342,2 -9,1% -31,1 

TOTAL 1.926,1 -7.3% -141,4 

Risc de sequera 



 

 

Hipòtesi:  

- recurrència promig de sequeres extremes a Catalunya: 30 anys 

- per efecte del canvi climàtic increment d’un 60% dels episodis de sequera 

- metodologia macroeconòmica (a diferència dels anteriors efectes)  ordre de 
magnitut dels impactes molt superior pels efectes redistributius entre sectors.  

 

 

Cost ambiental actual: 70M€  

Cost avanç C.C.: 110M€ 

Risc de sequera 



Agraïments  
 
Treball realizat per MCRIT Barcelona amb el suport de l’Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 



Moltes gràcies per la vostra atenció 
 
 
 

Virgínia Domingo Reig 
Medi Ambient i Espais Verds 

Ajuntament de Granollers 
Tel. 93 860 32 06 

 
mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat 

mailto:mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat

