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2005 1er Informe del Canvi Climàtic a Catalunya 

2006 Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

2008 
Convenció Catalana del Canvi Climàtic: 1.000 propostes; 800 participants 
Pla Marc de Mitigació (KP) 2008-2012 (compromís voluntari) 
Seguiment i Avaluació 2009 / 2010 / 2011 / 2012 

2009 Carbon Expo / BCN talks (UNFCCC) 

2010 
2on Informe del Canvi Climàtic a Catalunya 
Programa Voluntari de reducció d'emissions GEH (150 Organitzacions 
adherides) 

2011 
Carbon Expo 
Llançament de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. 

Full de ruta cap a una societat baixa en carboni...  
Ø  Actuacions principals  
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2012 
Pla d’Energia i Canvi Climàtic  2020 
Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 

2013 
Carbon Expo 
Avantprojecte de llei del Canvi Climàtic: Kick off 
Projecte Life d’Adaptació. LIFE MEDACC: boscos, agricultura i aigua  (5 anys) 

2015 

Projecte de llei del Canvi Climàtic: aprovació per part del Govern 
“INDC” (objectius 2030) COP21 Paris 
Indicador d’adaptació 
Llançament del programa voluntari de compensació d’emissions de GEH  
Projecte Life d’Adpatació. LIFE ADMICLIM: turisme, agricultura, aigua, pesca (4 anys) 

2016 

Llei de canvi climàtic:  debat en el parlament (aprovació primavera 2017) 
ForEsmap: Avaluació i cartografiat dels serveis ecosistèmics dels boscos a Catalunya 
Seguiment i Avaluació de l’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 
Projecte LIFE d’Adaptació. LIFE CLINOMICS: Món local i turisme, agricultura, boscos (5 
anys) 
Estudi de la vulnerabilitat a escala local per a la realització de plans locals d’adaptació 
3er Informe de Canvi Climàtic de Catalunya 

I més resilient als impactes del Canvi Climàtic 
Ø  Actuacions principals 
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Llei de Canvi Climàtic!

Objectiu  en matèria d’adaptació!
!
 

-  Reduir la vulnerabilitat de la població, 
dels sectors socio-económics  i dels 
ecosistemes als impactes adversos del 
canvi climàtic. Així com també la 
creació i el reforçament de les 
capacitats nacionals per respondre a 
aquests impactes. 
 
-   La incorporació de l’anàlisi de la 
resiliència al canvi climàtic en els 
di ferents sectors, especialment 
turisme, infraestructures,  habitatge, 
gestió hídrica i forestal i agricultura!

Sessió plenària al Parlament de Catalunya  
19/04/2016 
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CANVI 
CLIMÀTIC 
 I POLÍTIQUES 
SECTORIALS 

1 2 

3 4 

Llei de Canvi Climàtic!
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Adaptació al Canvi Climàtic a la planificació sectorial 

Agricultura i 
ramaderia!

Gestió de 
l’aigua!

Gestió 
forestal!

Biodiversitat! Energia! Industria!

Infraestructures! Residus! Transport i 
mobilitat!

Salut! Turisme!

RDI! Urbanisme!

Llei de Canvi Climàtic!
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Esdevenir menys vulnerable als impactes del Canvi 
Climàtic!

Objectiu 
Estratègic!

Objectiu!
Transversal  

 

Objectiu!

Operacional!

Generació de 
coneixement i  
transferència 
d'informació!

Capacitació 

RDI!

 
"

Mesures genèriques transversals 
pels sistemes naturals i sectors 

socioeconòmics"

Mesures especifiques per:"
"
Sistemes Naturals"
   Agricultura i ramaderia  

Biodiversitat 
Gestió de l’aigua  
Gestió Forestal"

"
Sectors Socioeconòmics:"
    Energia  

Pesca"
    Salut 

Industria, Serveis i Comerç 
Mobilitat i infraestructures de transport 
Turisme  
Planificació urbana i habitatge!

PLANIFICACIÓ!

OPORTUNITATS"

Estrategia Catalana d’Adatació al Canvi Climàtic (2013-2020) 



8 

Observat! Potencial!

Canvi Global!

24 

0 

4 19 

4 4 
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63 impactes  analitzats!

RESUM DELS IMPACTES!

RESUM DE LES MESURES!

 30  GENÈRIQUES (TRANSVERSALS) !
 152  ESPECÍFIQUES (sectors/sistemes)!

 182 TOTAL!

32 impactes  observats!

Estrategia Catalana d’Adatació al Canvi Climàtic (2013-2020) 
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Conclusions ESCACC. Àrees més vulnerables:!
Pirineu, Delta de l’Ebre  i litoral"

Estrategia Catalana d’Adatació al Canvi Climàtic (2013-2020) 
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Conclusions ESCACC. Principal impacte:!
Increment de Temperatura i onades de calor. 
Precipitacions més irregulars.!

Conclusions ESCACC. Sistema més 
vulnerable:!
Aigua!

Sector Públic / Privat:!
El grau de conscienciació i d’acció en el 
sector Privat és generalment baix. "
El sector Públic és crucial  per garantir la 
coherència política entre les diferents 
polítiques sectorials i assegurar la seva 
eficiència i eficàcia.!

Estrategia Catalana d’Adatació al Canvi Climàtic (2013-2020) 
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• Planificació de la gestió de l’aigua de Catalunya 
• Planificació de desenvolupament rural de Catalunya 
• Planificació de regadius de Catalunya 
• Planificació d’infraestructures de mobilitat de viatgers i 
mercaderies de Catalunya 
• Planificació davant situacions extremes (sequeres, incendis, 
inundacions...) 
• Planificació urbanística de Catalunya 
• Planificació energètica de Catalunya 
• Planificació forestal de Catalunya 
• Planificació del turisme de Catalunya 
• Planificació de la gestió de la costa de Catalunya 
• Planificació industrial de Catalunya 
• Planificació de la salut de Catalunya 
• Planificació d’espais naturals i biodiversitat 

Planificació 
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2016 Seguiment i Avaluació de l’Estratègia Catalana 
d’Adaptació!

 ESCACC mesures genèriques (transversals): 83% iniciades!
!
 ESCACC mesures específiques (sectors/sistemes): 72% iniciades  !

Generació de 
coneixement i  
transferència 
d'informació.!

Capacitació 

Gestió Forestal  
Salut  
Planificació Urbana i habitatge  

Indústria, Serveis i Comerç 
Turisme 

Gestió de l’aigua 
Agricultura i ramaderia 
Biodiversitat 
Energia 
Mobilitat i Infraestructures 
del transport 
Pesca 
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Mesures d’Adaptació en Gestió de l’Aigua. Nivells previstos en el nou 
Pla de Sequera amb l’entrada en funcionament de nous recursos: 
infraestructures de dessalinització i reutilització (regenerada) ETAM 
Llobregat i ETAP Sant Joan Despí 

2016 Seguiment i Avaluació de l’Estratègia Catalana 
d’Adaptació!
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MEDACC: provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres 
sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic. Posada 
en marxa d’activitats demostratives en tres conques representatives de 
Catalunya (la Muga, el Ter i el Segre).  

MEDACC és un projecte de 5 anys de durada (2013-2018), cofinançat pel 
Programa LIFE+ i compta amb la participació de 4 institucions diferents. 
"   Avaluar en detall els impactes i vulnerabilitats al canvi climàtic i als canvis d'usos 

del sòl de les conques seleccionades, 

"   Diagnosticar i avaluar les mesures d'adaptació que ja han estat aplicades en 
aquestes conques amb anterioritat, 

"   Proposar una estratègia d'adaptació al canvi climàtic per a aquestes conques a 
partir del desenvolupament d'un pla d'acció, 

"   Implicar els diferents actors vinculats a les conques (stakeholders) a partir de la 
creació d'un Comitè de Seguiment i Gestió i el desenvolupament d'activitats 
participatives. 

http://medacc-life.eu/ca 
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Indicador Global  d'adaptació al Canvi Climàtic !

Requeriments bàsics indicadors: 
ü Accessibilitat de la informació 
ü Registre històric 

ü Fàcil d’interpretar 
ü Dades específiques de Catalunya 

Criteri de selecció: 
ü Quantificació del resultat de les 
accions d’adaptació 
ü Indicadors qualitatius (planificació) 

" Mesura sensibilitat/grau d’exposició 

Requeriments pel tractament final: 
ü Dades històriques mínim 10 anys 
consecutius  
" Indicadors qualitatius (planificació) 

" No existència de dades anuals 
" Observacions insuficients 

Agricultura i Ramaderia 5 5 1 
Biodiversitat 3 2 0 
Gestió de l’aigua 2 2 2 
Gestió Forestal 12 8 3 
Industria, serveis i comerç 6 4 4 
Mobilitat i Transport 
Infraestructures 

4 4 5 

Pesca i ecosistemes marins 3 0 0 
Salut 13 8 4 
Energia 10 4 3 
Turisme 13 6 3 
Planificació urbanística i 
Habitatge  

9 6 3 

R&D 3 1 1 

1 2 31

2

3

83 50 29 
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Indicador Global  d'adaptació al Canvi Climàtic !
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Síntesi de l’estat actual de 
les principals espècies 
forestals de Catalunya i de la 
i n f o r m a c i ó c i e n t í f i c a 
publicada sobre els impactes 
del canvi climàtic observats i 
p rev i s tos pe r aques tes 
espècies: Sequera; Incendis; 
Malalties (plagues) 

Documents: 
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/campanyes_i_comunicacio/publicacions-de-
canvi-climatic 

Boscos: Vulnerabilitat !
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Pi	roig	

Fitxa	per	Pinus	sylvestris	

Boscos: Vulnerabilitat !
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35 articles  

Pi roig: Espècie molt sensible a la manca d’aigua. Després d’un foc 
quasi no regenera i és fàcilment substituït.  

Infografia del pi roig (Pinus sylvestris) 

Pi	roig	

Boscos: Vulnerabilitat !
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Síntesi	de	vulnerabilitats	

Boscos: Vulnerabilitat !
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Estudi ForEsmap: Avaluació i cartografiat dels 
serveis ecosistèmics dels boscos a Catalunya 

Preparat pel CREAF i encarregat per l’OCCC. S’ha 
avaluat i cartografiat a nivell municipal 10 serveis 

ecosistèmics dels boscos catalans emprant 
15 indicadors biofísics basats en resultats de 

recerques prèvies. L’estudi mostra la relació 
espacial entre ells i algunes variables climàtiques 
i socioeconòmiques  (temperatura i precipitació). 

Boscos: Serveis Ecosistèmics!

Avaluació biofísica dels serveis ecosistèmics (provisió, regulació, culturals, 
ecosistèmics)  dels boscos a escala municipal. Mapes via Instamaps de l’ICGC: 
http://www.instamaps.cat/geocatweb/galeria.html/ 
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Boscos: Serveis Ecosistèmics!

Quantitatiu Qualitatiu 
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SERVEIS DE BIODIVERSITAT 

qualita4u	quan4ta4u	

Boscos: Serveis Ecosistèmics!
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SERVEIS CULTURALS 

qualita4u	quan4ta4u	

Boscos: Serveis Ecosistèmics!
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LIFE+ CLINOMICS!

   L’objectiu del projecte LIFE CLINOMICS és el 
d ’ inc rementa r l a res i l i ènc ia de l es 
administracions locals. El projecte preveu la 
intervenció en tres  àrees: Parc Natural del 
Montseny, l’Alt Penedès i Terres de l'Ebre; i en 
tres activitats econòmiques: turisme, agricultura 
i boscos.  

 
 Al llarg del projecte es posaran en marxa òrgans 
de participació territorials i socio-econòmics, 
s'elaboraran estudis i documents (com són plans 
d'acció i estratègies per a l'adaptació), es 
dissenyaran eines per a les autoritats locals i els 
agen ts soc ioeconòmics ( com són l es 
metodologies i les proves pilot), i es generaran 
coneixement, capacitació i informació dels agents 
i conscienciació de la societat i altres elements 
que han de facilitar l'acció en favor de l'adaptació. 
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Anàlisi del grau de vulnerabilitat 
i resiliència dels municipis de 
Catalunya al canvi climàtic 
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Anàlisi del grau de vulnerabilitat 
i resiliència dels municipis de 
Catalunya al canvi climàtic 

AMBITS 
(1) Agricultura i ramaderia; (2) Biodiversitat; (3) Gestió de l’aigua; (4) Gestió forestal; (5) 
Indústria, serveis i comerç; (6) Mobilitat i infraestructures de transport; (7) Salut; (8) Sector 
energètic; (9) Turisme; (10) Urbanisme i Habitatge. 

IMPACTES 
(1) Increment de la T.   anàlisi de risc en els 10 àmbits 
(2) Sequera.    anàlisi en 1 àmbit: gestió forestal. 

INDICADORS 
EXPOSICIÓ (3): (E01) Projecció ^T estiu;  (E02) Projecció ^T mitjana anual; ... 
SENSIBILITAT (15):  (S02) Terreny forestal vs superfície agr tot municipi combinat amb grau 
perill incendi forestal; (S03) Terres llaurades respecte el total de superfície agrària útil; (S06) 
Consum d’aigua per habitant i dia; (S09) Relació entre la població d’infants (0-14 anys) i 
majors de 65 anys vs població total; (S14) Sensibilitat de les espècies forestals als incendis 
(S15) Sensibilitat de les espècies forestals a la sequera.; ... 
CAPACITAT ADAPTATIVA (12): (R01) Superfície agrícola de secà respecte a la superfície 
agrícola total; (R04) Nombre de places en allotjaments turístics per 100 habitants 
(R05) Accessibilitat a l’aigua; (R08) Nombre de recursos sanitaris per cada 1.000 habitants 
del municipi; (R09) Superfície de zones verdes urbanes respecte el sòl urbà:  (R12) 
Disponibilitat d’instruments d’ordenació forestal aprovats i d’avisos d’actuació; ... 
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INDICADORS DE VULNERABILITAT (17+1) QUE CORRESPONEN ALS RISCOS 
Impacte climàtic: ^T 

(agr01) Increment de les necessitats de reg en l’agricultura i ramaderia  
(agr02) Major risc d’incendi en el sector agrari 
(agr03) Canvis en els cultius   
(bio01) Major risc d’incendi per a la biodiversitat   
(aig01) Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua 
(aig02) Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l’aigua 
(for01) Major risc d’incendi en l’àmbit de la gestió forestal 
(for02) Disminució disponibilitat aigua àmbit gestió forestal (ind01) Canvis patrons demanda 
energètica en l’àmbit de la indústria, els serveis i el comerç 
(mob01) Risc d’incendi en la mobilitat i infraestructures de transport 
(sal01) Increment de la mortalitat associada a la calor 
(sal02) Empitjorament confort climàtic (accentuació fenomen illa de calor) sobre la salut 
(ene01) Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit del sector energètic 
(tur01) Canvis en el patró de demanda turística en el turisme 
(tur02) Major risc d’incendi que afecti al sector turístic   
(urb01) Empitjorament del confort climàtic en l’àmbit d’urbanisme i habitatge   
(urb02) Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge 

Anàlisi del grau de vulnerabilitat 
i resiliència dels municipis de 
Catalunya al canvi climàtic 

Impacte climàtic: sequera 
(for03) Disminució disponibilitat aigua àmbit gestió forestal 
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E01	 Projecció	d'increment	de	la	temperatura	a	l'es4u	
Descripció	
Per	 tal	de	conèixer	 com	augmentarà	 la	 temperatura	en	un	 futur	 i	per	 tant	en	quines	 zones	hi	haurà	una	afectació	més	gran,	es	 realitza	 la	projecció	d'increment	de	 la	
temperatura	a	l'es>u.	La	metodologia	u>litzada	és	una	aproximació	u>litzant	com	a	base	la	temperatura	mitjana	a	l’es>u	de	l'Atles	Climà>c	Digital	de	Catalunya	per	a	cada	
municipi	(en	format	SIG)	i	sumant-li	la	dada	de	variació	de	la	temperatura	a	l’es>u	projectades	en	l’estudi	del	Tercer	Informe	de	Canvi	Climà>c	de	Catalunya	(TICCC)	en	base	
als	diferents	sectors	(Pirineu,	interior,	litoral)	en	l’escenari	2031-2050.	

Metodologia	i	càlcul	
Les	 dades	 de	 temperatura	mitjana	 a	 l’es>u	 de	 l'Atles	 Climà>c	 Digital	 de	 Catalunya	 són	 un	 ràster	 amb	 dades	 territorialment	 conTnues,	 que	 caldrà	 retallar	 per	 a	 cada	
municipi,	 i	dins	de	cada	polígon	 resultant,	 s’escull	 la	 temperatura	mitjana.	Amb	aquesta	dada	cada	municipi	es	classifica	segons	els	 sectors	del	TICCC	 (Pirineu,	 interior,	
litoral).	

Per	a	cada	sector	es	sumarà	la	variació	de	la	temperatura	mitjana	a	l’es>u	projectades	per	a	l’escenari	2031-2050	seguint	la	següent	taula:		

Escenari	2031-2050		 Temperatura	Es4u	(ºC)	
LITORAL	 +1,8(0,7/2,5)	
INTERIOR	 +1,9(0,7/2,7)	

PIRINEU	
+1,9(0,6/2,8)	

    	
Dades	i	fonts	d’informació	
Temperatura	mitjana	a	l’es>u	de	l'Atles	Climà>c	Digital	de	Catalunya.	hdp://www.opengis.uab.cat/acdc/catala/presentacio.htm		

Tercer	Informe	de	Canvi	Climà>c	de	Catalunya	(TICCC).	Dades	de	variació	de	la	temperatura	a	l’es>u	projectades	en	base	als	diferents	sectors	(Pirineu,	interior,	litoral)	en	
l’escenari	2031-2050.	

Valor	de	referència	
Per	a	definir	els	valors	de	referència	s’ha	agafat	com	a	base	els	percen>ls.	Les	xifres	per	sobre	 i	per	sota	del	valor	dels	percen>l	25	 i	75	se’ls	ha	assignat	uns	valors	de	
sensibilitat	de	1,	baixa,	o	3,	alta.	Els	valors	 inclosos	entre	el	percen>l	25	 i	75	es	consideren	amb	una	sensibilitat	de	2,	mitjana.	Amb	aquesta	 redistribució	de	valors	es	
considera	que	l’indicador	és	més	sensible	als	extrems.		

Es	preveu	que	un	municipi	que	>ngui	una	major	temperatura	projectada	en	els	escenaris	climà>cs	futurs	estarà	més	exposat.	

		

Valor	resultant	 Valor	assignat	d’exposició		
≤	22,05ºC	 1	–	baixa	

22,5-24,29ºC	 2	–	mitjana	
≥	24,29ºC	 3	–	alta	

    	

Indicador d'exposició (3) 

Anàlisi del grau de vulnerabilitat 
i resiliència dels municipis de 
Catalunya al canvi climàtic 
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S01	 SUPERFÍCIE	REGADA	RESPECTE	EL	TOTAL	DEL	MUNICIPI	
Descripció	
Es	relaciona	la	superncie	regada	dins	el	municipi	respecte	la	superncie	total	municipal.	Es	considera	que,	si	hi	ha	més	superncie	regada,	el	municipi	>ndrà	una	
major	sensibilitat	a	un	augment	de	la	temperatura.	
Metodologia	i	càlcul	

Dades	i	fonts	d’informació	
Superncie	regada:	Distribució	de	la	superncie	agrícola	u>litzada	(SAU).	Total	d’hectàrees	(ha)	de	regadiu	del	Cens	agrari	de	Catalunya	per	municipis	(versió	més	
actualitzada	és	del	2009).	IDESCAT.	

hdp://www.idescat.cat/pub/?id=censag&n=5082&by=mun		

Superncie	total	del	municipi:	Indicadors	geogràfics.	Superncie,	densitat	i	en>tats	de	població,	Superncie	(km2)	.	IDESCAT.	

hdp://www.idescat.cat/pub/?id=inddt&n=396&by=mun		

Valor	de	referència	
Per	a	definir	els	valors	de	referència	s’ha	agafat	com	a	base	els	percen>ls.	Les	xifres	per	sobre	i	per	sota	del	valor	dels	percen>l	25	i	75	se’ls	ha	assignat	uns	
valors	de	sensibilitat	de	1,	baixa,	o	3,	alta.	Els	valors	inclosos	entre	el	percen>l	25	i	75	es	consideren	amb	una	sensibilitat	mitjana.	Amb	aquesta	redistribució	de	
valors	es	considera	que	l’indicador	és	més	sensible	als	extrems.		

Es	preveu	que	un	municipi	amb	una	superncie	regada	respecte	el	total	del	municipi	menor	>ndrà	una	sensibilitat	més	baixa	als	canvis	per	temperatura.	

Valor	resultant	 Valor	assignat	de	sensibilitat	
≤0,3%	 1	–	baixa	
0,3-8%	 2	–	mitjana		
≥	8%	 3	–	alta	

Sense	dades	 No	data	
    	

Indicador de sensibilitat (15) 

Anàlisi del grau de vulnerabilitat 
i resiliència dels municipis de 
Catalunya al canvi climàtic 
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R01	 SUPERFÍCIE	AGRÍCOLA	DE	SECÀ	RESPECTE	A	LA	SUPERFÍCIE	AGRÍCOLA	TOTAL	
Descripció		
Es	 relaciona	 la	 superncie	de	 secà	dins	el	municipi	 respecte	 la	 superncie	agrícola	u>litzada	 (SAU)	 total	municipal	 com	a	 indicador	que	 reflecteix	 si	 un	municipi	 té	 la	 infraestructura	
necessària	per	fer	front	als	canvis	en	necessitats	hídriques.		

Un	possible	complement	a	aquest	 indicador	seria	 la	 informació	rela>va	als	sistemes	de	regatge	 (per	gravetat,	aspersió	o	 localitzat)	com	a	element	per	valorar	 l'adaptació.	Aquesta	
informació	només	es	disposa	actualment	com	a	dada	per	a	la	totalitat	de	Catalunya,	però	no	desagregada	per	municipis.	

Metodologia	i	càlcul	

Dades	i	fonts	d’informació	
Superncie	de	secà:	Distribució	de	la	superncie	agrícola	u>litzada	(SAU),	Total	d’hectàrees	(ha)	de	secà.	Cens	agrari	de	Catalunya	per	municipis	(versió	més	actualitzada	és	del	2009).	
IDESCAT.	

hdp://www.idescat.cat/pub/?id=censag&n=5082&by=mun		

Superncie	total	del	municipi:	Indicadors	geogràfics.	Superncie,	densitat	i	en>tats	de	població,	Superncie	(km2)	.	IDESCAT.	

hdp://www.idescat.cat/pub/?id=inddt&n=396&by=mun	

Valor	de	referència	
Per	 a	definir	 els	 valors	 de	 referència	 s’ha	 agafat	 com	a	base	els	 percen>ls.	 Les	 xifres	per	 sobre	 i	 per	 sota	del	 valor	 dels	 percen>l	 25	 i	 75	 se’ls	 ha	 assignat	uns	 valors	 de	 capacitat	
adapta>va	de	1,	baixa,	o	3,	alta.	Els	valors	inclosos	entre	el	percen>l	25	i	75	es	consideren	amb	una	capacitat	adapta>va	mitjana.	Amb	aquesta	redistribució	de	valors	es	considera	que	
l’indicador	és	més	sensible	als	extrems.		

Es	preveu	que	un	municipi	amb	una	major	superncie	agrícola	de	secà	>ndrà	una	capacitat	adapta>va	més	alta	

.	

Valor	resultant	 Valor	assignat	de	capacitat	adapta4va	
≤0,68	 1	–	baixa		

0,68-0,987	 2	–	mitjana		
≥0,987	 3	–	alta	

Sense	dades	 No	data	
    	

Indicador de capacitat adaptativa o de resiliència (12) 
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T 
Vulnerabilitat a l’increment en la demanda d’aigua per a usos urbans 
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LIFE+ ADMICLIM!

 El projecte EBRO-ADMICLIM (ENV/ES/001182) 
planteja accions pilot de mitigació i adaptació al 
canvi climàtic al Delta de l'Ebre (Catalunya, 
Espanya), una zona molt vulnerable a la pujada 
del nivell del mar i a la subsidència. 

 
 Es planteja un enfocament de gestió integrada de 
l'aigua, del sediment i dels hàbitats (arrossars i 
zones humides), amb l'objectiu múltiple 
d'optimitzar l'elevació del sòl (mitjançant 
l'aportació de sediment inorgànic i matèria 
orgànica), reduir l'erosió costanera, augmentar 
l'acumulació (segrest) de carboni al sòl, reduir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i 
millorar la qualitat de l'aigua.  

 
 Aquest tipus d'enfocament no s'ha aplicat fins el 
moment a la Unió Europea, i és clarament 
innovador a escala internacional. 



 
 
 

  
Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
Generalitat de Catalunya 

 
Avinguda Diagonal, 523-525 

08029 Barcelona 
Tel.:(+34) 93 444 50 00 
Fax.:(+34) 93 419 67 49 


