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1

INTRODUCCIÓ

El Cinquè informe d’avaluació de l’IPCC, completat l’any 2014 conclou que l’augment de la
temperatura del planeta és inequívoc i l’activitat humana n’ha estat la causa dominant des de la
segona meitat del segle XX. El consens científic és molt elevat i dades recents corroboren la
tendència a l’escalfament: l’any 2015, per primera vegada des que se’n tenen registres, la
temperatura mitjana global del planeta va arribar a superar en 1 °C la temperatura de l’era
preindustrial, el 2018 va ser el quart any més càlid des del 1880 i el juliol del 2019 ha estat el més
càlid a escala mundial des que se’n tenen registres. Al mateix temps, per primer cop en vuit-cents
mil anys la concentració de CO2 a l’atmosfera ha sobrepassat els últims anys les 400 parts per milió.
La manifestació del canvi climàtic no es redueix únicament a l’augment de temperatures. També
s’han observat altres alteracions associades a aquest fenomen, com ara l’alteració del règim de
precipitacions que inclou un increment dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems,
l’acidificació dels oceans o l’augment del nivell del mar. Algunes d’aquestes alteracions es preveu
que afectin especialment l’àmbit mediterrani.
És cert que encara hi ha dubtes sobre la velocitat amb la que el canvi climàtic mostrarà els seus
efectes, sobre la distribució geogràfica de les conseqüències i sobre la repercussió que els canvis
en alguns condicionants com la radiació solar que reflecteix la superfície gelada o l’efecte de les
polítiques de mitigació poden tenir en l’acceleració o l’alentiment d’aquest fenomen global.
Del que no hi ha dubtes és de la responsabilitat humana en aquest fenomen i la gravetat dels seus
efectes. Entre aquets efectes la incidència sobre la productivitat agrícola n’és una de les més
destacades. A L’Espai Català Transfronterer, el conreu de la vinya és un dels sectors més dinàmics
i amb més pes econòmic. Algunes de les afectacions que el canvi climàtic pot produir sobre el
conreu de la vinya són l’increment concentració de sucres, reducció de l’acidesa total
(especialment àcid màlic), increment del pH, desajust entre la maduració dels sucres i maduració
fenòlica, variació del perfil aromàtic, pèrdua de la tipicitat del vi, increment de les necessitats de
reg o alteració de les fases de conreu i d’explotació.
En aquest context, esdevé fonamental ampliar el coneixement sobre com el canvi climàtic alterarà
el clima de l’Espai Català Transfronterer, fins a quin punt aquets canvis alteraran l’adequació
climàtica pel cultiu de la vinya i en quina direcció ha d’evolucionar en el futur el sector. Aquest
coneixement és bàsic per orientar polítiques d’adaptació i mitigació efectives per fer que el conreu
de la vinya esdevingui més resilient als efectes del canvi climàtic.
En el marc del projecte Espai Català Transfronterer Adapt "Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català
Transfronterer (Espai Català Transfronterer) als efectes esperats del canvi climàtic (codi EFA011/15
Espai Català TransfrontererAdapt)", s’ha proposat desenvolupar aquest estudi complementari per
millorar l'anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic del cultiu de la vinya a l’Espai Català
Transfronterer.
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CONDICIONS CLIMÀTIQUES DEL CULTIU DE
LA VINYA

Determinar en quines condicions és més adequat el desenvolupament d’un determinat cultiu és
un dels reptes principals de la gestió agrícola i la planificació territorial. La presència d’un cultiu en
un àmbit geogràfic en l’actualitat o en el passat és indicatiu de la seva adequació climàtica,
demostrada amb la viabilitat i permanència d’aquest al llarg dels anys amb suficient èxit com per
mantenir-se.
La presència passada, actual o futura d’un cultiu en un àmbit geogràfic també va associada a
múltiples factors aliens a la climatologia com els sociològics, culturals i històrics així com alguns
que la globalització ha anat introduint com a importants com ara la proximitat de les
infraestructures de transport, les polítiques agrícoles aplicades, el marc legislatiu existent o la
competència amb altres cultius.
El condicionant climàtic però s’ha mantingut com un dels determinants alhora d’estudiar
l’adequació del desenvolupament d’un cultiu en un àmbit geogràfic determinat ja que esdevé un
dels principals factors que afecten a la producció final, la qualitat d’aquesta, els costos de producció
i en definitiva la viabilitat real basada en l’eficiència d’aquell cultiu en constant competència amb
altres cultius i altres usos del sòl.
El canvi climàtic previst alterarà de forma significativa les condicions climàtiques actuals i per tant
afectarà l’adequació climàtica de la distribució geogràfica del cultiu. Entre els efectes podem trobar
un increment de la necessitat d’adaptació en zones actualment cultivades amb vinya en les que
l’adequació climàtica disminueix. També podem trobar una variació en l’adequació de zones
agrícoles actualment no destinades a aquest cultiu o fins i tot una millora en l’adequació per aquest
ús de zones actualment destinades a usos no agrícoles.

2.1

REVISIÓ DE LES CONDICIONS CLIMÀTIQUES
TEÒRIQUES DEL CULTIU DE LA VINYA

Un dels principals models teòrics que es proposa relacionar el tipus de clima amb el
desenvolupament de cultius comercials és el model de Papadakis. En aquest model es defineix
entre d’altres els règims climàtics adequats per el cultiu de la vinya. En base a la classificació de
Papadakis que estableix l'ecologia dels cultius, es pot redefinir els climes en funció de variables
rellevants pel que fa a la viabilitat d’establir-hi cultius comercials. El sistema de Papadakis
representa un gir molt important respecte a classificacions anteriors pel fet d'introduir les
temperatures extremes com a variables determinants i rellevant les temperatures mitjanes a un
segon pla considerant que són variables amb menor importància pel cultiu.
El sistema selecciona com integradors de l'ecologia dels cultius:
•
•
•
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La severitat hivernal (estació freda).
L’estrès tèrmic estiuenc (estació càlida).
La sequera (disponibilitat o no d'aigua) i la seva distribució estacional.
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Taula 1: La severitat hivernal

t'a11

t12

Ec (Equatorial)

>7

>18

Tp (tropical càlid)

>7

13 a 18

>21

tP (tropical mitjà)

>7

8 a 13

>21

tp (tropical fresc)

>7

Ct (Cirus Tropical)

-2,5 a 7

Ci (citrus)

-2,5 a 7

Av (civada càlid)

-10 a -25

av (civada fresc)

>-10

5 a 10

Tv (blat-civada)

-29 a -10

>5

Ti (triticum càlid)

>-29

0a5

ti (triticum fresc)

>-29

<0

Pr (primavera càlida)

<-29

>-17,8

pr (primavera fresca)

<-29

<-17,8

Severitat hivernal Papadakis

T13

<21
>8

>21
10 a 21

>-4

>10

Els tipus d'hivern estan ordenats de més càlids a més freds. Si una zona és molt fresca per a un
tipus (no compleix alguna condició), i molt càlida per al següent (supera alguna condició), pertany
a aquest segon tipus. La mateixa lògica s’aplicaria pel tipus d'estiu).
Taula 2: La severitat estival

Severitat estival Papadakis

Estació
lliure de
gelades
(mesos)4

Tº. Máx.
nM+c (Cº)5

Tº. Máx.
M+c (Cº)6

G (cotó més càlid)

>4,5 (m)

>25 (6)

>33,5

g (cotó menys càlid)

>4,5 (m)

>25 (6)

<33,5

>20

c (cafeto)

=12 (m)

>21 (6)

<33,5

<20

O (oryza)

>4 (D)

21 a 25 (6)

Tº. Mín.
M+c (Cº)7

Tº. Mín.
2M+c (Cº)8

1

t'a1:Temperatura mitjana de mínimes absolutes del mes més fred.
t1: Temperatura mitjana de mínimes del mes més fred.
3
T1: Temperatura mitjana de màximes del mes més fred.
4 L'estació lliure de gelades en mesos, bé la mínima (EmLH, que compta els mesos en què t’a1>7 ºC), la disponible (EDLH,
on t’a1>2 ºC) o la mitjana (EMLH, t’a1>0 ºC). (t'a1 = Temperatura mitjana de mínimes absolutes del mes més fred).
5
La mitjana de les temperatures mitjanes de màximes dels 2, 4 o 6 mesos més càlids (1/n⋅Σ12i = 13-NTI, n = 2,4 ó 6).
6 La mitjana de màximes del mes més càlid (T12).
7
La mitjana de mínimes del mes més càlid (t12).
8 La mitjana de la mitjana de mínimes dels dos mesos més càlids (1 / 2⋅Σ12i = 11ti).
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Severitat estival Papadakis

Estació
lliure de
gelades
(mesos)4

Tº. Máx.
nM+c (Cº)5

M (Blat de moro)

>4,5 (D)

>21 (6)

T (triticum més càlid)

>4,5 (D)

<21 (6) i >17
(4)

2,5 a 4,5 (D)

>17 (4)

P (polar - taiga)

<2,5 (D)

>10 (4)

P (polar fresc)

>2,5 (D)
<2,5 (D)

<6 (2) >6 (2)

t (triticum menys càlid)

F (frígid càlid)

Tº. Máx.
M+c (Cº)6

<6 (2)

f (frígid fresc)

Tº. Mín.
M+c (Cº)7

Tº. Mín.
2M+c (Cº)8

>5

>0

>5

<0

A (Andino-Alpí càlid)

<2,5 (D) <1
(M)

>10 (4)

a (Andino-Alpí fresc)

<1 (M)

<10 (4) >10
(4)

Taula 3: Règim pluviomètric

Severitat hivernal Papadakis
HU (sempre humit)
Hu (humit)
ME (Mediterrani humit)
Me (Mediterrani sec)
me (Mediterrani semiàrid)
ME/St (Mediterrani humit/estepari)
Me/St (Mediterrani sec/estepari)
de (desert Mediterrani)
da (absolutament desèrtic)

El règim pluviomètric s’estableix en el sistema de Papadakis segons variables com
l’evapotranspiració potencial, l'índex d'humitat anual, l’índex d'humitat mensual, el nombre de
mesos humits (calculats en base a la comparació de precipitació mitjana mensual i
l’evapotranspiració potencial mensual) i l’índex de rentat del sòl (definit com les diferències entre
la precipitació mensual i l'evapotranspiració en els mesos humits).
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A partir d’aquets tres eixos el model de Papadakis incorpora una descripció de les necessitats
climàtiques dels cultius en termes de les seves categories climàtiques que és molt útil per orientar
l’estudi de l’adequació climàtica de cada cultiu a una zona.
Taula 4: Toleràncies del cultiu de la vinya segons el model Papadakis

Severitat
hivernal

Ti, o
suaus

Severitat
estival

més

t o més
càlids

Règim
pluviomètric

Observacions

Me o reg

Exigències de fred anàlogues a les del blat. (Per a la
seva sembrada a la tardor pot exigir hiverns tipus ti
o més suaus.) Quan és més fred (tipus Pr o pr) es
sembra a la primavera. Es conrea en hiverns tipus Ct
(Citrus tropical) o tP (Tropical mitja), però en aquets
casos els rendiments són baixos i requereix alta
fertilització.
Les gelades tardanes la fan malbé. L'estiu no ha de
ser humit. Quan el clima no és semi-àrid, no
necessita reg, però aquest n'incrementa la collita

Hi ha estudis que ja han realitzat la caracterització agroclimàtica9 10 històrica segons el model de
Papadakis de la península ibèrica. En canvi pel territori francès no s’ha identificat cap cartografia
que classifiqui el tipus de clima segons el model de Papadakis.
Tampoc es disposa de modelització futura de regions agroclimàtiques segons el model de
Papadakis que permetin estudiar l’adequació del cultiu de la vinya en condicions futures segons
els efectes del canvi climàtic. Aquest fet es deu principalment a que hi ha variables molt
especifiques utilitzades pel model com ara temperatures mínimes o màximes absolutes mensuals,
nombre de dies de gelada mensuals, o Evapotranspiració Potencial mensual per les que difícilment
existeixen projeccions de prou resolució o per l’horitzó temporal i escenari d’emissions fixat per
aquest estudi.

2.1.1

CONSULTA A ORGANISMES DE REFERÈNCIA

Per definir les condicions climàtiques adequades per el cultiu de la vinya s’ha consultat a experts
del sector vitivinícola de l’àmbit d’estudi com la Fundació Mas Badia11, Sanitat vegetal (Generalitat
de Catalunya)12, el grup de Vitivinicultura de l’IRTA13, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)14,
Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili15 així com experts sectorials de La Chambre
d'Agriculture16 per assegurar que s’utilitza tota la informació existent per fer l’anàlisi.
Els experts consultats coincideixen en valorar com a encertat l’enfoc del model de Papadakis de
vincular l’adequació de les condicions climàtiques per el cultiu de la vinya als valors extrems
d’aquestes en detriment dels valors mitjans si bé també assenyalen que l’enfoc hauria de tendir a

9

https://sig.mapama.gob.es/Docs/PDFServiciosProd2/ClasificacionClimatica.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/2864_all.pdf
11 http://www.irta.cat/es/centre/mas-badia/
12
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/
13
http://www.irta.cat/ca/
14 http://incavi.gencat.cat/ca
15
http://www.fe.urv.cat/ca/
16 https://po.chambre-agriculture.fr/
10
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interpretar-se com a condicions més o menys adequades enlloc de viables o no viables ja que
l’evolució i millora en les tècniques agrícoles i estratègies d’adaptació permeten desenvolupar el
cultiu en condicions menys adequades. Els experts també coincideixen en assenyalar que les
tècniques de regadiu són igual d’importants per l’adaptació al canvi climàtic així com la selecció de
varietats més adequades i adaptades al canvi climàtic però que aquesta informació actualment no
està disponible en general pel conjunt de territori de l’Espai Català Transfronterer com per
involucrar aquestes variables a l’estudi de vulnerabilitat del cultiu al canvi climàtic.
Aquestes fonts consultades han aportat estudis de referència per orientar l’enfoc d’aquest estudi
com ara Climate change, wine, and conservation, PNAS, Vol. 110, No. 17, p 690817 i Etude sur les
perspectives d’évolution du vignoble des Pyrénées Orientales dans le cadre d’une viticulture
durable: impact du changement climatique et stratégie d’adaptation (Chambre d’agriculture dels
Pirineus Orientals)18
Les fonts consultades preveuen que els efectes del canvi climàtic tindran repercussions en el cultiu
de la vinya. Entre d’altres, s’esperen efectes com la reducció de qualitat de la producció del cultiu
per l’alteració del règim de temperatures estival, la reducció de producció o augment de
requeriment hídric generats pels canvis en el règim de precipitacions i la millora de l’adequació de
determinades zones per al cultiu de vinya per la reducció de la severitat hivernal.

2.2

CERCA DE PROJECCIONS I DADES CLIMÀTIQUES

Tenint en compte les aportacions dels organismes especialitzats s’ha realitzat una cerca i
tractament dades de variables climàtiques similars a les utilitzades al model de Papadakis, amb
disponibilitat de projecció per l’horitzó 2080-2100 i l’escenari RCP8.519, i comuna per tot l’Espai
Català Transfronterer així com dades històriques d’aquestes variables. L’escenari d’emissions i
l’horitzó temporal seleccionats són fruit dels criteris de decisió propis del Département des
Pyrénées-Orientales i la Diputació de Girona en els que han tingut en compte entre d’altres la
utilitat dels resultats de l’estudi, la planificació temporal a llarg termini pròpia del sector vitivinícola
o les diferents tendències previstes d’evolució de les emissions que caracteritzen les RCP
(Representative Concentration Pathways).
Com a resultat d’aquesta fase, s’han obtingut històrics (1961-2005) i projeccions (2080-2100,
RCP8.5) de les següents variables climàtiques:
• Temperatura màxima dels 2 mesos més càlids (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de màximes diàries dels mesos de juliol i agost).
• Temperatura màxima dels 4 mesos més càlids (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de màximes diàries dels mesos de juny, juliol, agost i setembre).

17

Lee Hannah, Patrick R. Roehrdanz, Makihiko Ikegami, Anderson V. Shepard, M. Rebecca Shaw, Gary Tabord, Lu Zhie,
Pablo A. Marquet and Robert J. Hijmans, ‘Climate change, wine, and conservation,’ PNAS, Vol. 110, No. 17, p 6908. (2013)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3637704/
18
Es va realitzar amb la col·laboració d’organitzacions del sector vitivinícola del departament: ODG Muscat de Rivesaltes,
ODG Côtes du Roussillon i Côtes du Roussillon Villages, ODG Côtes Catalane, ODG Rivesaltes, Syndicat des Vignerons des
Pyrénées Orientales.
19
En dissenyar l'última generació d'escenaris de Canvi Climàtic per al Cinquè Informe d'Avaluació (AR5) de l'IPCC (Grup
Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic) es van definir un conjunt d'escenaris futurs de concentracions de
gasos d'efecte hivernacle anomenats RCP (Representative Concentration Pathways ). L’escenari RCP8.5 correspon a
emissions altes.
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• Temperatura màxima dels 6 mesos més càlids (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de màximes diàries dels mesos de d’octubre, juny, juliol, agost, setembre i octubre).
• Temperatura màxima del mes més càlid. (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de màximes diàries del mes de juliol).
• Temperatura màxima del mes més fred (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de màximes diàries del mes de gener).
• Temperatura mínima absoluta (percentil 5 de les temperatures mínimes diàries o valor sota el
que es troben el 5% de las temperatures mínimes anuals)
• Nombre de dies a l’any amb temperatura mínima inferior a 0 ºC.
• Precipitació mensual.
• Sequera (Nombre màxim de dies consecutius sense precipitació).
• Humitat (Humitat relativa a 2 metres sobre el terra, mitjana diària).
• Temperatura mínima del mes més càlid (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de mínimes diàries del mes de juliol).
• Temperatura mínima del mes més fred (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de mínimes diàries del mes de gener).
• Temperatura mínima dels 2 mesos més càlids (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de mínimes diàries dels mesos de juliol i agost).
Per generar els històrics i projeccions futures de canvi climàtic d’aquestes variables s’han utilitzat
les dades de Euro-Cordex20. Aquest organisme és la branca europea de la iniciativa internacional
Cordex (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment), que coordina la producció
d'escenaris regionals de canvi climàtic a tot el planeta. Per aquest estudi s’han utilitzat els escenaris
del domini europeu, amb 0,11º graus de resolució, aproximadament 10 km i s’han tingut en
compte les següents simulacions:

20

•

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5-CLMcom-CCLM4-8-17

•

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5-CNRM-ALADIN53

•

CNRM-CERFACS-CNRM-CM5-SMHI-RCA4

•

ICHEC-EC-EARTH-CLMcom-CCLM4-8-17

•

ICHEC-EC-EARTH-SMHI-RCA4

•

ICHEC-EC-EARTH-KNMI-RACMO22E

•

ICHEC-EC-EARTH-DMI-HIRHAM5

•

IPSL-IPSL-CM5A-MR-IPSL-INERIS-WRF331F

•

IPSL-IPSL-CM5A-MR-SMHI-RCA4

•

MOHC-HadGEM2-ES-CLMcom-CCLM4-8-17

https://euro-cordex.net/
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•

MOHC-HadGEM2-ES-KNMI-RACMO22E

•

MOHC-HadGEM2-ES-SMHI-RCA4

•

MPI-M-MPI-ESM-LR-CLMcom-CCLM4-8-17

•

MPI-M-MPI-ESM-LR-SMHI-RCA4

•

MPI-M-MPI-ESM-LR-MPI-CSC-REMO2009

•

NCC-NorESM1-M-DMI-HIRHAM5

2.3

ZONES AMB CONDICIONS CLIMÀTIQUES
HISTÒRIQUES ADEQUADES PEL CULTIU DE LA
VINYA

Del conjunt de variables climàtiques tractades a l’apartat anterior s’han seleccionat les següents
per caracteritzar la severitat dels estius, la severitat dels hiverns i el règim pluviomètric:
•

Temperatura màxima dels 6 mesos més càlids (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el
terra, mitjana de màximes diàries dels mesos de d’octubre, juny, juliol, agost, setembre i
octubre).

•

Temperatura màxima del mes més càlid. (Temperatura de l’aire a 2 metres sobre el terra,
mitjana de màximes diàries del mes de juliol).

•

Temperatura mínima absoluta (Percentil 5 de les temperatures mínimes diàries o valor sota
el que es troben el 5% de las temperatures mínimes anuals).

•

Nombre de dies a l’any amb temperatura mínima inferior a 0 ºC.

•

Precipitació total (A partir de les precipitacions mensuals).

•

Sequera (Nombre màxim de dies consecutius sense precipitació).

A partir de la cartografia actual de zones de cultiu de la vinya s’ha delimitat en quines zones es
desenvolupa actualment el cultiu de vi a l’Espai Català Transfronterer. Per fer-ho s’ha utilitzat la
cartografia Corine Land Cover 201821 (categoria d’ús del sòl 221) amb dades comunes per tot
l’àmbit de l’Espai Català Transfronterer mentre que pel territori català també s’han considerat l’ús
del sòl codi VI del SIGPAC 201922 (amb ortofoto 2018).
A partir d’aquesta delimitació s’ha identificat quines són les normals climàtiques de les variables
seleccionades que es donen actualment en les zones de cultiu de la vinya per tot l’àmbit de l’Espai
Català Transfronterer.
Taula 5: Normals climàtiques històriques a les zones de cultiu de vinya a l’ECT

Variable
Temperatura màxima dels 6 mesos més càlids
(ºC)

21
22

Percentil 5

Mitjana

Percentil 95

21,90

23,84

23,99

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-geoinformacio/sigpac/visor-sigpac/
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Temperatura màxima del mes més càlid (ºC)

25,80

27,72

28,65

Temperatura mínima absoluta (ºC)

-1,38

0,20

1,97

Nombre de dies a l’any amb temperatura
mínima inferior a 0 ºC

6,35

15,60

28,41

Precipitació total (Litres)

582,24

659,88

875,52

Sequera (Nombre màxim de dies consecutius
sense precipitació)

23,16

27,41

28,65

En tots els casos s’ha ponderat els valors de la variable amb la superfície que representa, de manera
que el percentil 5 no representa el valor per sota el qual es troben el 5% dels valors de la variable
sinó el valor per sota el qual només hi ha el 5% de la superfície cultivada amb vinya actualment. De
la mateixa manera el percentil 95 correspon al valor que ens permet afirmar que en el 95% de la
superfície cultivada amb vinya es dona un valor inferior.
S’ha considerat que una severitat massa elevada dels estius o un tipus d’estiu massa suau redueix
l’adequació de les condicions climàtiques pel cultiu de la vinya. Pel que fa al règim pluviomètric,
un tipus més sec també s’ha associat a una menor adequació i una major necessitat d’adaptació.
Per últim, les condicions de menor severitat hivernal milloren l’adequació del clima per aquest
cultiu. Amb aquests criteris s’ha elaborat l’índex d’adequació climàtica per al cultiu de la vinya que
integra l’adequació climàtica segons la severitat dels hiverns, l’adequació dels estius i el règim
pluviomètric.
Taula 6: Severitat dels hiverns

Severitat dels hiverns - Índex Adequació
>-1,38 ºC
-1,38 > x >-2,38 ºC
<28,41 dies
28,41< x <31,41
dies

Temperatura mínima
absoluta (ºC)

Quan la variable climàtica és superior a
+0,5
aquest valor la zona es considera més
adequada pel desenvolupament del cultiu
+1
de la vinya.

Quan la variable climàtica és inferior a +0,5
Nombre de dies a l’any
aquest valor la zona es considera més
amb temperatura
adequada pel desenvolupament del cultiu
mínima inferior a 0 ºC
+1
de la vinya.

Taula 7: Adequació dels estius

Adequació dels estius - Índex Adequació
21,90 ºC < x < 23,99ºC

Temperatura màxima 6
mesos més càlids (ºC)

25,80 ºC < x < 28,65ºC

Temperatura màxima del
mes més càlid (ºC)

Quan la variable climàtica es troba
entre aquest valors la zona es
considera
adequada
pel
desenvolupament del cultiu de la
vinya.

+1
+1
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Taula 8: Règim pluviomètric

Règim pluviomètric - Índex Adequació
Quan la variable climàtica és superior a aquest
valor la zona es considera adequada pel
desenvolupament del cultiu de la vinya.

+1

Sequera (Nombre màxim de Quan la variable climàtica és inferior a aquest
<28,65 dies dies consecutius sense
valor la zona es considera adequada pel
precipitació)
desenvolupament del cultiu de la vinya.

+1

> 582,24 L

Precipitació total (Litres)

L’índex d’adequació climàtica pel cultiu de la vinya23 es genera conforme es compleixen o no els
criteris dels rangs establerts per les diferents variables climàtiques exposats a les taules anteriors.
L’adequació històrica de la severitat dels hiverns, règim estival i règim pluviomètric pel cultiu de la
vinya a l’Espai català transfronterer es representa als mapes 1, 2 i 3 de l’Annex. L’índex d’adequació
climàtica històrica per al cultiu de la vinya es mostra al mapa 4 de l’Annex. En aquets mapes s’hi
representa també la superfície destinada actualment al cultiu de la vinya.
Amb aquest procediment és garanteix que les condicions climàtiques definides com adequades pel
cultiu de la vinya no són contradictòries amb la realitat en tant que no s’identifiquen com no
adequades zones en les que es produeix actualment el cultiu. Cal esmentar que l’Índex d’adequació
climàtica no integra efectes indirectes importants que han assenyalat els experts com ara el paper
de les gelades en el control i mitigació de plagues.

2.4

EFECTE DEL CANVI CLIMÀTIC EN LA DISTRIBUCIÓ
DE LES CONDICIONS CLIMÀTIQUES ADEQUADES
PER AL CULTIU DE LA VINYA

A partir de les projeccions climàtiques de les variables seleccionades exposades en els apartats
anteriors s’ha delimitat com es distribuiran en el futur les condicions adequades per al cultiu de la
vinya tenint en compte l’efecte del canvi climàtic.
L’adequació futura de la severitat dels hiverns, severitat dels estius i règim pluviomètric per el
cultiu de la vinya a l’Espai català transfronterer es representa als mapes 5, 6 i 7 de l’Annex. L’índex
d’adequació climàtica futura per al cultiu de la vinya es mostra al mapa 8 de l’Annex. En aquest
mapes s’hi representa també la superfície destinada actualment al cultiu de la vinya.

23
Els mapes generats en format shapefile que inclouen els valors de l’índex d’adequació climàtica pel cultiu de la vinya
inclouen els valors d’adequació segons la severitat dels hiverns, l’adequació dels estius i el règim pluviomètric. En aquest
format els valors de l’índex corresponent a la severitat dels hiverns s’han indicat en valor negatiu (-0,5) de manera que
l’índex pot anar dels -2 fins al +4 mentre que tal i com es mostra exposat en aquest document metodològic pot anar des
del 0 al +6. S’exposa d’aquest manera al document metodològic per facilitar la comprensió de l’Índex.
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Aquest índex futur permet visualitzar zones potencialment afectades pels efectes de reducció de
qualitat de la producció del cultiu deguda a l’alteració del règim de temperatures estival, la
reducció de producció o augment de requeriment hídric que generen els canvis del règim de
precipitacions o l’increment de viabilitat per al cultiu de vinya per la reducció de la severitat
hivernal.
En base a la distribució futura de l’índex d’adequació climàtica per el cultiu de la vinya s’han
realitzat dos anàlisis diferents.

2.4.1 DISTRIBUCIÓ DE L’INDEX D’ADEQUACIÓ CLIMÀTICA FUTURA EN
LES ZONES DE CULTIU ACTUALS
Els efectes del canvi climàtic modifiquen la distribució actual de les zones amb condicions
climàtiques adequades pel cultiu de la vinya. S’ha considerat rellevant analitzar com serà
adequació futura de les condicions climàtiques exclusivament a les zones amb ús del sòl actual
destinat a l’activitat agrícola.
En aquesta categoria d’ús del sòl es consideren tots els cultius possibles més enllà del de la vinya.
Per fer-ho s’ha utilitzat la cartografia Corine Land Cover 201824 (categories ús del sòl 2) amb dades
comunes per tot l’àmbit l’Espai Català Transfronterer mentre que pel territori català també s’han
considerat els sols d’usos agrícoles delimitats pel SIGPAC 201925 (amb ortofoto 2018).
El resultat d’aquest anàlisi es mostra en el mapa 10 de l’Annex mentre que el mateix anàlisis
realitzat amb l’índex d’adequació climàtica actual es mostra al mapa 9 de l’Annex.

Conclusió:
En aquets mapes es poden identificar zones d’ús agrícola que actualment són climatològicament
menys adequades per el cultiu de la vinya segons l’índex d’adequació climàtica. També s’hi poden
identificar zones amb presència d’activitat agrícola que actualment són adequades però que ho
seran menys en el futur pels efectes del canvi climàtic.
Les zones agrícoles dels cantons de Le Ribéral, La Côte Sableuse, La Côte Salanquaise, La Côte
Vermeille, Perpignan, La Plaine d'Illibéris i de les comarques de l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el
Baix Empordà, el Gironès i l’est de La Selva tenen unes condicions climatològiques històriques
adequades pel cultiu de la vinya però en el futur aquesta adequació es veurà reduïda en gran
mesura. També es produirà aquesta reducció de l’adequació del clima pel cultiu de la vinya a les
zones agrícoles de la meitat est del canton de La Vallée de l'Agly. En aquestes zones les necessitats
d’adaptació dels cultius són elevades.
En canvi en zones més interiors com les dels cantons de Les Aspres, La Vallée de la Têt, VallespirAlbères o la meitat oest del canton de La Vallée de l'Agly així com les zones de la Garrotxa i l’oest
de La Selva l’adequació climàtica de les zones agrícoles seguirà sent adequada pel cultiu de la vinya.
A més en zones agrícoles de l’est de Les Pyrénées catalanes, l’est de Le Canigou o de tot el Ripollès
les condicions climàtiques històricament dolentes pel cultiu de la vinya esdevindran adequades per

24
25

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-geoinformacio/sigpac/visor-sigpac/
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el cultiu en el futur. En aquestes zones serà climàticament possible desenvolupar el cultiu de la
vinya en substitució d’altres cultius que actualment ocupen les terres agrícoles.

2.4.2 DISTRIBUCIÓ DE L’INDEX D’ADEQUACIÓ CLIMÀTICA FUTURA EN
ZONES NO URBANES I AMB DESNIVELL ADEQUAT
Les zones de cultiu actuals no són les mateixes que les del passat. Tampoc es pot considerar que
les zones d’ús agrícola futures o bé aquelles zones en les que es plantegi cultivar concretament la
vinya siguin les mateixes que les actuals. Per aquest motiu s’ha considerat rellevant analitzar els
efectes del canvi climàtic sobre distribució de les condicions climàtiques adequades pel cultiu de
la vinya sobre tot aquell territori que tingui potencial per ser utilitzat pel cultiu de vinya en el futur.
En aquest sentit s’han descartat els terrenys d’ús urbà ja que en els d’aquest tipus no es probable
que s’hi desenvolupi en el futur al cultiu de la vinya. Per fer-ho s’ha utilitzat la cartografia Corine
Land Cover 201824 (categories ús del sòl 1) amb dades comunes per tot l’àmbit l’Espai Català
Transfronterer.
En aquest anàlisi també s’ha exclòs aquelles zones amb un pendent massa pronunciat (superior al
30%) ja que es considera que per sobre d’aquest pendent és poc viable el cultiu de la vinya.
Actualment només un 0,86% del sòl de l’àmbit d’estudi amb aquest cultiu es desenvolupa en zones
amb un pendent superior al 30%. Per excloure aquestes zones de l’anàlisi s’ha utilitzat un model
digital d’elevacions.
Els resultats d’aquest anàlisi es mostren en el mapa 11 de l’Annex tenint en compte la distribució
històrica l’índex d’adequació climàtica pel cultiu de la vinya. El mateix anàlisis realitzat amb l’índex
d’adequació climàtica futura es mostra al mapa 12 de l’Annex.

Conclusió:
En aquets mapes es poden identificar zones amb condicions vàlides per l’activitat agrícola (pendent
inferior al 30% i ús no urbà) que actualment són climatològicament menys adequades per el cultiu
de la vinya però en les que l’escenari futur plantejat en aquest estudi pot modificar aquesta
condició de la tal manera que esdevinguin zones adequades per el cultiu. Les zones en que es
preveu aquest canvi són els territoris de l’est de Les Pyrénées catalanes, l’est de Le Canigou,
l’extrem oest del canton de La Vallée de l'Agly i tot el Ripollès. En aquestes zones concretes els
efectes derivats del canvi climàtic generen un entorn climatològic més adequat pel sector
vitivinícola que l’actual.
Per contra, hi ha zones aptes per l’activitat agrícola (pendent inferior al 30% i ús no urbà) que
actualment són climatològicament adequades pel desenvolupament del cultiu de la vinya que
veuran com els canvis climatològics produïts pel canvi climàtic faran que siguin zones menys
adequades pel cultiu. Aquestes zones són les situades a l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el Baix
Empordà, el Gironès, l’est de La Selva, Le Ribéral, La Côte Sableuse, La Côte Salanquaise, La Côte
Vermeille, Perpignan i La Plaine d'Illibéris. En aquest territoris serà necessari realitzar accions per
incrementar la capacitat adaptativa del sector vitivinícola per tal de mantenir la qualitat de la
producció.
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Mapa 1: Adequació dels hiverns. Condicions climàtiques històriques.
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Mapa 2: Adequació dels estius. Condicions climàtiques històriques.
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Mapa 3: Adequació al règim pluviomètric. Condicions climàtiques històriques.
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Mapa 4: Índex d'adequació a condicions climàtiques històriques.

22

Estudi de la vulnerabilitat al canvi climàtic del cultiu de la vinya a l’Espai
Català Transfronterer – Document metodològic
Mapa 5: Severitat dels hiverns condicions climàtiques 2080 – 2100.
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Mapa 6: Adequació dels estius. Període 2080 – 2100.
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Mapa 7: Adequació al règim pluviomètric - condicions climàtiques 2080 – 2100.
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Mapa 8: Índex d'adequació de les condicions climàtiques 2080 – 2100.
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Mapa 9: Índex d'adequació de les condicions climàtiques històriques. Zones de cultiu actual.
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Mapa 10: Índex d'adequació de les condicions climàtiques 2080 -2100. Zones de cultiu actual.
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Mapa 11: Índex d'adequació de les condicions climàtiques històriques en zones no urbanes de baix pendent.
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Mapa 12: Índex d'adequació de les condicions climàtiques 2080 - 2100 en zones no urbanes de baix pendent.
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