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XARXA 
TERRITORIAL 

DE 
COOPERACIÓ 

Gestió energètica 
(punt infoe/Agència comarcal energia) 

•  Assessorament a ens 
públics 

•  Assessorament a privats 

Gestió forestal i 
biomassa 

Gestió Forest Pública 
Pla Estratègic de la Biomassa 
Suport en la revisió de 
projectes de biomassa 

Petjada de 
Carboni 

Empresarial 
Territorial 

Suport inversió 
(Ajuts Leader) 

•  Empresa privada 
•  Instal.lació calderes 

biomassa forestal 
•  Inversions eficiència i 

altres renovables 

Model territorial del Ripollès 



Cooperants projecte ENFOCC 2017 
•  10 GALs  catalans. 
•  3 GALs espanyols 
•  1 GAL francès  

Cooperants del projecte ENFOCC  
“anualitat 2017” 



Col·laboradors del projecte ENFOCC 





Adaptació del territori al Canvi Climàtic 

Ø  Silvopastura com a instrument 
per a la gestió dels boscos. 

Ø  G r a n f e i n a e n p r e v e n c i ó 
d’incendis forestals. 

Ø  Potenciar la gestió forestal a 
través de la silvopastura dins al 
Parc Natural dels Ports. 

Ø  Viabilitat de recuperació de 
pastures. 

Ø  Adaptabilitat dels boscos a 
l’increment dels incendis degut al 
Canvi Climàtic.   

Ø  Gestió forestal activa clau pel 
manteniment del bon estat dels 
boscos. 

•  Disminuir la densitat dels 
arbres. 

•  Reduint així la competència 
per l’aigua 

•  Afavorint que els boscos 
siguin més resistents a la 
sequera. 



Adaptació del territori al Canvi Climàtic 

Ø  Elaborat un Pla d’Adaptació i Mitigació vers el Canvi Climàtic segons 
la metodologia establerta per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

Ø  Transferir a la resta de territoris la metodologia emprada per realitzar 
el PAESC a nivell comarcal. 

Ø  L’elaboració dels PAESC comporta:  
§  Avaluació d’emissions,  
§  Diagnosi i estratègia. 
§  Pla d’acció. 
§  Pla de participació. 
§  Pla de seguiment. 
§  Document de Síntesi final.  

Ø  Enviament a la DGTREN de la Comissió Europea.  
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Pla Comarcal de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic del Ripollès 

El Pla s’enmarca dins les accions polítiques, econòmiques i socials que cal 
dur a terme per fer front al canvi climàtic, tant pel que fa a la mitigació com 
per a l’adaptació. 
 
Aquest preten ser una eina de planificació territorial en matèria energètica i 
climàtica per tal de desenvolupar els PAES municipals i plantejar noves 
accions per assolir els nous objectius de la UE (40% d’estalvi d’emissions de 
cara el 2030). 
 
L’avenç dels impactes del Canvi Climàtic, sobretot a escala global, fa 
necessari accelerar les accions de mitigació, adaptació i justícia climàtica.  



Anàlisi de la vulnerabilitat del territori 
S'estudia la vulnerabilitat del territori davant del Canvi Climàtic a partir dels 
impactes que aquest genera a escala global i de les característiques 
pròpies del territori. 
 
Els principals impactes locals detectats són: 
•  Reducció de la precipitació mitjana anual 
•  Increment dels períodes de pluges intenses 
•  Increment de la temperatura mitjana anual i de temperatures extremes 



Anàlisi de la vulnerabilitat del territori 
El Ripollès és una comarca amb les característiques pròpies d'un clima 
mediterrani de muntanya situada al Pirineu.  
 
El sector oriental és més plujós i càlid degut a la influència marítima de 
masses d'aire humides i temperades. En canvi el sector oest disposa d'un 
clima més continental amb bona presència de neu a l'hivern i temperatures 
més baixes. 
 
Les temperatures mitjanes anuals són baixes, per sota dels 12º. Les 
mitjanes de gener són per sota de 3º i les mitjanes de juliol no superen els 
20º. 
 
És una comarca molt plujosa, amb valors mitjans de 900 mm a 1.200 mm 
anuals. Els màxims pluviomètrics són a l’estiu i els mínims a l’hivern. 
 
 



Anàlisi de la vulnerabilitat del territori 
Algunes dades socioeconòmiques de la comarca del Ripollès: 
 
•  Es una comarca on predomina el sector serveis (63%) i la indústria (26%) 
•  És una comarca plujosa i molt boscosa, amb 56.702 ha de superfície 
arbrada (un 59% del total) 
•  La propietat forestal és un 70% de tipus particular i 30% públic 
•  Es troba dins la conca del Ter però no disposa de cap embassament per 
poder gestionar l’aigua segons l’estació de l’any i els diferents usos 
•  Disposa de 86 centrals de producció minihidràulica operatives i 30 en 
desús 
 



Anàlisi de la vulnerabilitat del territori 



Anàlisi de la vulnerabilitat del territori 



Principals fonts d'informació del PACC 

Emissions GEH i visió global 
• Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC 
•  Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) 
 
Dades climàtiques 
•  Meteocat 
 
Aigua 
•  Agència Catalana de l'aigua (ACA) 
•  Projecte MEDACC, 
 
Biomassa  
•  Projecte ForESmap 
•  Pla estratègic d'aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a la 
comarca del Ripollès 

 



Principals reptes per a l’adaptació comarcal al Canvi Climàtic 

•  Dinamitzar el sector forestal per tal de gestionar de forma sostenible 
els boscos ( ↓ pluja, ↑ temperatura i ↓ gestió forestal → més severitat de 
les sequeres, més densitat i competència en els boscos → més estrès i 
mortalitat dels arbres i risc d’incendis) 
 
•  Mesures importants d’estalvi d’aigua degut a la menor disponibilitat 

•  Resiliència davant dels impactes econòmics i socials 
 



Accions proposades 
Es proposen diverses accions per a la mitigació i adaptació al Canvi 
Climàtic al Ripollès. 



Accions proposades 

Les accions d'adaptació es centren principalment en els següents camps: 
 
•  Estalvi d'aigua i energia 

•  Recollida de dades ambientals a diferents punts del territori (temperatura, humitat, 
vent, precipitació, neu, cabal d'aigua dels rius, indicadors biològics , qualitat de 
l'aigua superficial i subterrània, usos del sòl, valors de CO2, valors d'ozó,…) 
 
•  Promoció de la gestió forestal sostenible, diversificació i valorització dels treballs i 
productes dels boscos locals 
 
•  Establir protocols d'actuació en matèria de protecció civil (onades de calor, riuades, 
incendis,...) 

•  Prevenció de la precarietat energètica 
 
 
 



Moltes gràcies!  

www.suno.coop 
xevi@suno.cat 
 
 


