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Diputació de Barcelona intervé en Adaptació al Canvi Climàtic 
(ACC) a través del Pacte dels Alcaldes per el Clima i la Energia 
Sostenible i del projecte LIFE-CLINOMICS: 
 

 

 

 Elaboració de PAESC Locals. 
 Diagnosis territorials (CLINOMICS)  

 Diagnosis sectorials (CLINOMICS)  

 



Treballar sobre l’adaptació local al canvi climàtic va més 

enllà del medi ambient i de les estratègies de 

sostenibilitat. És també una necessitat per altres 

factors: 

 

- Socials i d’equitat. 

- Econòmics (el cost de no actuar) 
 



1) Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base als 

serveis que presta i a les seves competències. 

Renda alta i baixa 

vulnerabilitat 71,4% (30) 

Renda alta i alta 

vulnerabilitat 28,6% (12) 

Renda baixa i baixa 

vulnerabilitat 35,6% (21) 

Renda baixa i alta 

vulnerabilitat 64,4% (38) 

Renda familiar i vulnerabilitat al canvi climàtic (dades dels 

municipis del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental i Vallès 

Occidental, >4.000.000 d’habitants, el 78% de Barcelona) 
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1) Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base als 

serveis que presta i a les seves competències. 

Renda alta i baixa 

vulnerabilitat 78,6% (33) 

Renda alta i alta 

vulnerabilitat 21,4% (9) 

Renda baixa i baixa 

vulnerabilitat 32,7% (22) 

Renda baixa i alta 

vulnerabilitat 62,7% (37) 

Renda familiar i vulnerabilitat a ones de calor (dades dels 

municipis del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental i Vallès 

Occidental) 



1) Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base als 

serveis que presta i a les seves competències. 

No actuar te un cost econòmic a més del cost 

social: 

 

S’ha estudiat el cas d’una una ciutat mitjana, 

d’uns 60.000 habitants, amb escassa massa 

forestal i que encara conserva una certa 

activitat agrària. 

 

El cost econòmic de no actuar pot suposar un 

increment dels costos dels danys del 139%, en 

total 120 milions d’euros produïts per 

l'increment de successos derivats del canvi 

climàtic. 



1) Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base als 

serveis que presta i a les seves competències. 



1) Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base als 

serveis que presta i a les seves competències. 

Detall sobre els efectes 

d’una onada de calor en 

el municipi estudiat. 

Considerant la hipòtesi 

de que els dies d’onada 

de calor s’incrementaran 

entre 6 i 19 dies.  



Promovent la resiliència. 
Oportunitats i reptes de la 

economia i la societat local en 
l’adaptació al canvi climàtic. 

Concertació de tots els actors del 
territori per a l’adaptació al canvi 

climàtic. 



Pressupost total: 1.392.349  
% finançament europeu: 60% 
Durada: 16/06/16 - 16/06/19 

Sectors d'activitat: 
- Turisme     
- Agrícola-forestal 
- Pesca 

Població (hab.): Terres de l’Ebre 174.221; Montseny 51.545; Alt Penedès 104.820 

Superfície (km2): Terres de l’Ebre 2.873,9; Montseny 559; Alt Penedès 555 

Reserva de la 
Biosfera del 
Montseny 

Comarca del Alt 
Penedès 

Reserva de la 
Biosfera de 
Terres de l’Ebre 



Coordinador: Diputació de Barcelona  
Socis: 
 - de coneixement, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
 - territorials, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal 
 del Alt Penedès, Consorcio de polítiques ambientals de 
 Terres de l’Ebre, 
 - socioeconòmics, Unión General de Treballadors de 
 Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió de 
 Pagesos de Cataluña, Cambra de Comerç de Barcelona. 



Aprofundir en la adaptació al 
canvi climàtic (CC) en 3 

territoris i 3 sectors 

. Estudis sobre la adaptació al CC i 
identificació dels actors implicats 

Incloure la adaptació al CC 
en les administracions locals 

. Capacitació i formació 

. Lideratge d'accions d’adaptació 

Implicació dels agents del 
territori  

. Capacitació i formació 

. Meses per la adaptació 

. Estratègies i plans d’acció 

Acció local en adaptació al 
CC amb partenariats 

 públic /privats 

. Plans d’acció 

. Execució d’accions concretes 

CONSTRUIR 
RESILIENCIA 



Learning about 
adaptation to CC in 3 
territories and areas 

Include adaptation to 
CC in LA’s actions 

Implicació dels 
agents del 

territori 

Local action on CC with 
private-public 
partnerships  

CONSTRUIR 
RESILIÈNCIA 

• Creació d’estructures de gobernança:  

• Meses Territorials per a l’Adaptació 

al Canvi Climàtic (MeTACC) 

• Meses Sectorials per a l’Adaptació 

al Canvi Climàtic (MeSACC)  

• Grup d’experts, grups de treball 

• Capacitació i formació  

• Campanyes de sensibilització; sessions 

informatives 

• Gestor per a l’adaptació al Canvi 

Climàtic 

• Xarxes Locals per a l’adaptació al 

Canvi Climàtic 



MeSACC 
(turisme) 

Comissió tècnica 

MeTACC Montseny 
(DIBA) 

Tallers sectorials/laboratoris de 
idees 

Grup d’experts 

MeTACC Penedès 
(CCAP) 

MeTACC Terres de l’Ebre 
(COPATE) 

MeSACC 
(Agricultura) 

MeSACC 
(agro-forestal) 

MeSACC 
(pesca) 



Learning about 
adaptation to CC in 3 
territories and areas 

Include adaptation to 
CC in LA’s actions 

Stakeholders 
engagement 

Acció local en      
adaptació al CC amb 

partenariat públic privat 

CONSTRUIR 
RESILIÈNCIA 

• 1 Estratègia i 3 Plans d’Acció 

per a l’Adaptació al Canvi 

Climàtic (MeTACC) 

• Como mínim 2 accions 

implementades en cada 

territori 

• Pacte per a l’Adaptació al 

Canvi Climàtic 

• Guia per a la resiliència local 



Moltes gràcies 
life.clinomics@diba.cat  

mailto:life.clinomics@diba.cat

