Mesura 4: Protocol de valoració i seguiment dels
riscos climàtics a la conca

Tipologia de mesura
Gestió

Objectiu estratègic 5: Incloure el canvi climàtic a la planificació de
les actuacions al territori.
Descripció de la problemàtica en concret, la mesura i el seu objectiu
No s’ha tingut en compte la realitat del canvi climàtic a l’hora d’elaborar la planificació del territori. Les
diferents administracions van desenvolupar les seves actuacions sense tenir en compte informació
científica rellevant sobre els impactes del canvi climàtic, els riscos, vulnerabilitats i escenaris futurs que es
poden donar. El canvi climàtic és una realitat que hem d’aprendre a gestionar des de tots els sectors i
totes les perspectives. Existeixen diferents polítiques i eines per a reforçar l’adaptació des del món local,
però la seva implementació no té l’impacte que es necessitaria per a reduir la vulnerabilitat.
Aquesta mesura vol promoure una millor implementació de l’enfoc d’adaptació a la planificació local,
mitjançant la capacitació dels equips municipals de totes les àrees i l’establiment d’un protocol d’anàlisis
que permeti valorar els projectes d’actuació en front a les variables de risc específic del territori.
On s’aplicaria la mesura?
Conca sencera
Accions concretes que es necessiten per a implementar la mesura
• Recopilar tota la informació disponible sobre els impactes del canvi climàtic a la conca i les
mesures que s’estan adoptant.
• Estudiar la vulnerabilitat local al canvi climàtic a la conca de la Tordera.
• Desenvolupar i adoptar un protocol de valoració dels factors més crítics per a tots els sectors.
• Capacitar als gestors del territori per prendre decisions que incloguin l’imperatiu de reduir la
vulnerabilitat.
Benefici esperat per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
• Un increment de les sinergies entre actuacions al territori per a reduir la vulnerabilitat.
• Millor capacitat de gestionar el risc i reducció de la vulnerabilitat.
• Efectes sinergètics amb totes les actuacions per a la protecció i restauració ambiental.
• ...
Riscos i possibles efectes adverses
• Increment de la càrrega de feina per a la planificació, tramitació i implementació d’actuacions al
territori.
• Manca d’informació específica de l’afecció del canvi climàtic (impacte, risc, vulnerabilitat) en
determinats sectors presents al territori.
• …
Sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals
Sinèrgies amb:
• Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic de Catalunya
• Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya

•
•

Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
...

Conflictes amb:
• ...
Quins actors s’han d’involucrar per a la implementació de la mesura?
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (amb un paper central en
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic).
• Diputacions (amb un paper central de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat)
• Municipis de la conca
• Representants dels diferents sectors econòmics
• ...
Cost estimat de la mesura
Baix
< 100.000 €
Horitzó d’implementació
Curt
< 2 anys

Mitjà
100.000 € - 1.000.000 €
X (activitats formatives i protocol)

Alt
>1.000.000 €

Mitjà
Llarg
2-6 anys
>6 anys
X (adopció del protocol)
Obstacles socioeconòmics envers la mesura
Baix
Mitjà
Alt
X (inèrcies amb protocols
ordinaris)
Referències
Indicadors globals per a l’avaluació de l’adaptació:
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Es
tudis_i_docs_adaptacio/IGA-2018def.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=251

