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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

La lluita contra el canvi climàtic ha esdevingut un dels eixos fonamentals de l’acció territorial de 
les diferents administracions catalanes i europees. 

En el seu cinquè informe d’avaluació, el Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC) confirma que el canvi climàtic ja és una realitat i genera importants alteracions en el 
nostre entorn, per les quals cal estar preparat. 

Seguint les directrius d’actuacions per lluitar contra el canvi climàtic, l’any 2009 el Ple de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES).  Aquest projecte proposa les actuacions necessàries, en matèria d’energia, 
mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle. 
En el mateix sentit, l’any 2015 aprova la realització d’un Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic 
(PLACC). 

El Ple de l’Ajuntament de novembre de 2015 va acordar assumir els compromisos concrets del 
Nou Pacte integrat d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia (NEW INTEGRATED 
COVENANT OF MAYORS ON CLIMATE & ENERGY):  

-          Reduint les emissions al nostre territori en almenys un 40 % fins a 2030 
mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts 
d’energia renovables. 

-          Augmentant la resiliència a l'impacte del canvi climàtic. 

-          Convertint aquests compromisos en una sèrie de passos concrets que 
incloguin el desenvolupament d’un Pla d'Acció per al Clima i el Canvi Climàtic 
que defineixi mesures concretes i perfili els resultats desitjats. 

-          Controlant i informant regularment sobre els progressos en el marc 
d’aquesta iniciativa. 

-          Compartint la nostra visió, els resultats, l’experiència i els coneixements 
tècnics amb autoritats gestores locals i regionals dins i fora de la UE a través 
d’una cooperació directa i un intercanvi entre iguals. 

Des de la perspectiva metropolitana, trobem l’aprovació del PACC de l’AMB, aprovat en data 
de 27 de gener de 2015, on s'identifiquen diferents riscos relacionats amb les sequeres, les 
inundacions, els temporals marins, la intrusió salina, els incendis forestals, l'evolució d'índex 
climàtics extrems i les temperatures extremes, així com la derivació d’un conjunt d’accions dins 
el territori metropolità. A finals d’any té lloc l’aprovació de la Declaració de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona pel Clima, amb motiu de la celebració de la 21a Conferència de les Parts 
(COP21) a París amb el repte d’assolir un acord global per limitar l’escalfament global a un 
nivell inferior dels 2°C. Amb aquesta declaració es continuen impulsant i potenciant accions 
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relacionades amb la mitigació1 i l’adaptació2 al canvi climàtic, tals com formular directrius per 
implementar estratègies de resiliència3 a les ciutats i complementar les polítiques i programes 
de mitigació ja existents a nivell internacional en una escala metropolitana. L’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet també dóna suport a aquesta Declaració. 

El Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de Santa Coloma de Gramenet s’emmarcaria en l’Eix 
2 d’Energia i Canvi Climàtic del Pla de Sostenibilitat de l’AMB (PSAMB 2014-2020), aprovat el 
28 de gener de 2014 pel Consell Metropolità. Té com a objectiu la protecció del medi ambient, 
la salut i la biodiversitat, i establir mesures de lluita contra el canvi climàtic (mesura 34 del Pla 
d’Actuació Metropolità). A més, en el seu capítol dedicat al canvi climàtic, assenyala l’adaptació 
com a clau per disminuir els efectes directes sobre el territori, a més dels efectes sobre la salut 
dels ciutadans i altres aspectes socioeconòmics. 

El present estudi d’adaptació al canvi climàtic segueix les directrius i recomanacions dels 
acords internacionals i locals esmentats anteriorment. Consta d’una primera part de treball on 
es descriuen les característiques del municipi, l’organització de l’Ajuntament i els diferents 
serveis d’emergència i de salut. Una segona part on es descriu el clima actual i les previsions 
de clima en un futur. L’anàlisi de tots aquests paràmetres permet, en la tercera part de l’estudi, 
avaluar els riscos del canvi climàtic del municipi i  la seva capacitat de resiliència; i en un darrer 
apartat confeccionar les propostes d’actuacions. 

 

 

                                                           

1 Intervenció per reduir les fonts o millorar els embornals de gasos amb efecte hivernacle. 
2 Ajustament dels sistemes humans o naturals com a resposta a estímuls climàtics projectats o reals, o als seus 
efectes. 
3 Capacitat d’un sistema social o ecològic d’absorbir pertorbacions, mantenint la mateixa estructura bàsica i les 
maneres de funcionament, la capacitat d’autoorganització i la capacitat d’adaptar-se a l’estrès i el canvi. 
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2 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL MUNICIPI 

En aquest capítol es descriuran les característiques més importants del municipi, que 
posteriorment permetran avaluar els riscos del canvi climàtic i les capacitats adaptatives al 
mateix. En funció d’aquests i altres paràmetres (descrits en els capítols posteriors del present 
estudi) es determinarà quines són les actuacions necessàries a realitzar per tal de minimitzar 
els efectes del canvi climàtic sobre la població, les infraestructures i equipaments, els 
ecosistemes, la vegetació i la fauna del municipi. 

2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS I DE POBLACIÓ 

Característiques bàsiques de la població (2014) 

Característiques de la població 

Població total 118.738 

Variació anual -1,08% 

Variació 2009-2014 -0,82% 

Habitants per km2 16.962,6 

Homes 59.520 

Dones 59.218 

Percentatge de joves 16,30% 

Percentatge d'adults 64,92% 

Percentatge població gran 18,78% 

Índex d'envelliment 115,20 

Edat mitjana 41,7 

Índex de dependència global 54,04 

Índex de recanvi 120,35 

Població estacional 2.545 

Població resident a l'estranger 1.388 

Font: Diputació de Barcelona. Sistema d’informació socioeconòmica local. Hermes 

Característiques bàsiques del municipi 

Característiques Generals 

Superfície:  7,0 km² 
Altitud: 56 m 

Coordenades: Longitud (º) 2,211275 
Latitud (º) 41,453089 

Habitants: 118.738 (2014) 
Densitat (hab/km2) 16.962,6 

Font: IDESCAT 
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La densitat de població (16.962,6 hab/km2) és molt superior a la mitjana de Catalunya (234,2 
hab/km2) i també sensiblement superior a la mitjana de l’àrea metropolitana (15.281,2 hab/km2) 

Aquest paràmetre és important de cara a avaluar la quantitat de persones afectades pels riscos 
que s’analitzaran posteriorment i la capacitat de confinament i/o evacuació en cas que fos 
necessari. 

Piràmide de població 

Distribució de la població per sexe i edats 
 

85 anys i més

80-84 anys

75-79 anys

70-74 anys

65-69 anys

60-64 anys

55-59 anys

50-54 anys

45-49 anys

40-44 anys

35-39 anys

30-34 anys

25-29 anys

20-24 anys

15-19 anys

10-14 anys

5-9 anys

0-4 anys

85 anys i més

80-84 anys

75-79 anys

70-74 anys

65-69 anys

60-64 anys

55-59 anys

50-54 anys

45-49 anys

40-44 anys

35-39 anys

30-34 anys

25-29 anys

20-24 anys

15-19 anys

10-14 anys

5-9 anys

0-4 anys

Homes Dones
 

Font: Diputació de Barcelona. Sistema d’informació socioeconòmica local. Hermes 

 

Tal com es pot observar a la gràfica, en l’actualitat hi ha aproximadament un 20 % de població 
major de 60 anys, la salut de la qual en un futur no gaire llunyà es pot veure més afectada per 
onades i cops de calor.  

A mesura que s’avanci en el temps la població amb risc d’afectació a la salut a causa d’onades 
de calor encara creixerà més. Per exemple, d’aquí a 20 anys la franja d’edat que ara té entre 
40 i 60 anys  (que serà gairebé un 40 % de la població) tindrà entre 60 i 80 anys, edat que es 
pot considerar població de risc. 
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2.2. CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES I MEDI NATURAL 

Característiques geogràfiques 

Santa Coloma de Gramenet és un municipi de la comarca del Barcelonès i de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

Es troba situat al marge esquerra del riu Besòs, entre la Serralada de Marina i el pla de 
Badalona. Limita al nord amb el municipi de Montcada i Reixac, al sud amb el de Sant Adrià de 
Besòs, a l'est amb el de Badalona i a l'oest amb el de Barcelona. 

La topografia del municipi és bastant accidentada. Perpendicularment al riu Besòs corren tres 
serralades de nord a sud: la Serralada de Sant Mateu (que forma part de la Serra de Marina), la 
Serralada de les Mosques d'Ase (també anomenada Montserrat dels Pobres), i la Serralada de 
Sistrells (o d'en Mena). Aquestes tres serres formen entre elles dues valls (on discorrien 
antigament llurs rieres): la vall de Carcerenya (o vall Pallaresa) i la vall de Sistrells. 

El punt més alt del municipi és el Puig Castellar, anomenat popularment turó del Pollo, amb 
302m d’altitud snm. 

Medi natural i zones protegides 

Els hàbitats naturals més importants al municipi són pinedes mediterrànies de muntanyes 
baixes i mitjanes (amb estrat dominant de Pinus pinea i Pinus halepensis), i en menor mesura 
boscos d’esclerofil·les mediterranis (dominats per Quercus spp.), zones de matollar, garriga i 
prats d’abellatge, així com també els hàbitats propis de zones vinculades a cursos fluvials. 
Aquests hàbitats es troben sovint bastant alterats per la sobrefreqüentació humana i els 
impactes associats, i pateixen així mateix un elevat grau de fragmentació. 

La superfície de bosc dens és de 5,59 hectàrees i la de bosc clar de 0,88 hectàrees. Hi ha  
24,82 hectàrees de matollars, 5,73 hectàrees de zones de prats i 0,7 hectàrees de camps de 
conreu. La resta de la superfície de sòl són 56,81 hectàrees de sòl urbanitzat. 

 

Tipus de coberta forestal 

Bosc Improductiu 

Dens clar 
Matollars Prats Altres 

natural artificial 
Conreu Total 

(Ha) 
Santa 
Coloma de 
Gramenet 

5,59 0,88 24,82 5,73 0 5,48 56,81 0,7 705 

Font: CREAF. Inventari forestal (1993) 
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Zones protegides pel Planejament Territorial 
 

 
Font: PSAMB – Pla de sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020 

 
Zones protegides pel Planejament Territorial, detall Santa Coloma de Gramenet 
 

 
Font: PSAMB – Pla de sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020 
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Zones protegides pel Planejament Sectorial 
 

 
Font: PSAMB – Pla de sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020 

 

En els mapes es pot observar que una part del sector nord de Santa Coloma està inclòs al Parc 
Natural de La Serralada de Marina (espai que forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona). No hi ha zones incloses dins del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural 
de la Generalitat de Catalunya) ni de la Xarxa Natura 2000 al terme municipal, tot i que sí que 
n’hi ha als municipis limítrofes, la qual cosa caldrà tenir present a l’hora d’analitzar determinats 
riscos i realitzar la proposta d’accions corresponents. 

Les zones naturals més importants del municipi són: 

‐ La Serralada de Marina 

‐ El riu Besòs 
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La Serralada de Marina 

La Serralada de Marina es troba situada a la part nord del municipi de Santa Coloma. És on hi 
ha les àrees de bosc més importants i acompleix un paper fonamental com a espai verd, 
educatiu i de lleure dins de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

L’abandó de l’agricultura a mitjans del segle XX va propiciar una important recuperació del 
mantell vegetal d’aquesta serralada. Avui en dia, el pi pinyer i el pi blanc són els arbres 
predominants d’aquestes muntanyes, alternant amb brolles d’estepes amb gatosa i llentiscle i 
algunes màquies i prats d’abellatge. 

Hi viuen una gran varietat de papallones diürnes, a més d’una fauna pròpia dels espais oberts, 
algunes d’elles rares a Catalunya, com és el cas d’ocells migratoris transsaharians com el còlit 
ros, el tallarol emmascarat i el capsigrany. 

Entre els rapinyaires cal destacar la presència de l’aligot vesper, el xoriguer comú, el falcó 
mostatxut i l’esparver. 

El Parc de la Serralada de Marina forma part de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona. 
La gestió correspon a un consorci format per tots els ajuntaments que tenen part del seu terme 
municipal inclòs al parc natural: Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i 
Reixac, Sant Fost de Campsentelles, a més de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació 
de Barcelona. 

El Consorci té com a objectius desplegar el Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud 
de la Serralada de Marina, emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el 
territori de l’espai natural i promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i 
culturals i accions de protecció del parc de possibles agressions, entre d’altres. 

El territori delimitat pel Pla Especial de protecció inclou sòls pertanyents a quatre municipis de 
les  comarques del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental. 

 

Municipi Habitants (2014) Superfície terme municipal (ha) Superfície parc (ha) 

Badalona 217.210 2.220 737 

Montcada i Reixac 34.394 2.334 623 

Santa Coloma de Gramenet 118.738 705 200 

Tiana 8.314 790 526 

TOTAL 378.656 6.049 2.086 

Font: Diputació de Barcelona 
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El riu Besòs 

El riu Besòs conserva encara en algun tram la típica vegetació associada als medis fluvials. En 
el tram de les zones humides s’han pogut recuperar espècies vegetals com el canyís, la boga o 
el lliri groc, entre altres. En els darrers anys s’han observat més de 200 espècies d’ocells 
diferents, la presència de peixos com l'anguila i la bagra, i també cal destacar altres vertebrats 
com la reineta, el gripau corredor i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa o Mauremys caspica), 
espècies totes elles indicadores de la bona qualitat de les aigües. 

L’any 1999 es va crear la figura de gestió del Parc Fluvial del riu Besòs. 

El Parc Fluvial és un espai ubicat al llarg dels darrers 9 km de llera del riu Besòs, des de la 
confluència amb el riu Ripoll fins a la desembocadura al mar Mediterrani. Amb una superfície 
total de 115 ha és un dels espais verds més importants de la regió metropolitana de Barcelona i 
forma part del continu urbà de les ciutats de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià 
de Besòs i Montcada i Reixac. 

El Parc fluvial té 3 objectius principals: 

‐ ús públic 

‐ seguretat 

‐ recuperació ambiental 

 

 Ús públic 

Els 5 Km de la zona d'ús públic discorren dins la llera del riu Besòs, des del pont de la B-20 
(marge dret) o des de Can Zam Nord (marge esquerre) al terme municipal de Santa Coloma de 
Gramenet fins al pont del ferrocarril a Sant Adrià de Besòs. En el viari asfaltat es pot passejar a 
peu i en bicicleta. En el marge esquerre, l'amplada permet disposar de carril bici senyalitzat.  

Per les característiques del parc, determinats usos com el bany, els jocs aquàtics, la navegació 
de modelisme naval o els models teledirigits no es poden practicar, i tampoc es pot entrar ni 
circular per la llera amb vehicles motoritzats. 

 Seguretat 

En el curs hídric es troben 11 preses inflables, que regulen el nivell de la làmina d'aigua. 

L'ús públic segur enfront de les avingudes del riu no seria possible sense el sistema d'alerta 
hidrològica del Besòs (SAHBE) que és capaç de prevenir els riscos de crescuda i 
d’avingudes. Aquest sistema permet que el parc estigui desocupat i buit durant els períodes 
d’avinguda i també quan es preveuen crescudes properes. 
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El sistema ha estat desenvolupat i mantingut per l'empresa BCASA (Barcelona Cicle de l’Aigua 
S.A). Analitza de forma contínua les dades meteorològiques i hidrològiques, i avisa als gestors, 
a les autoritats i als usuaris en cas de possibles inundacions de la llera.  

Funciona amb uns sensors situats en diversos punts de la conca i amb unes càmeres 
instal·lades en tot el tram del parc que és accessible als ciutadans. Aquests dispositius estan 
connectats amb la informació meteorològica addicional que arriba mitjançant els radars i els 
satèl·lits. El conjunt d’aquest sistema permet conèixer en tot moment i en temps real la situació 
del parc, i un centre de control recull les dades i estableix els nivells de seguretat i alerta. Tota 
aquesta informació es visualitza en els panells lluminosos que estan instal·lats en cada un dels 
accessos a la llera i, en cas d’emergència, es complementen i reforcen amb uns senyals 
acústics que n’asseguren la difusió entre tots els usuaris de l’espai. El SAHBE està reforçat pel 
Servei de Control de l'Ús Públic format per informadors que es desplacen en bicicleta i que en 
moments de crescuda del riu vetllen per al desallotjament del parc. 

 Recuperació ambiental 

La recuperació mediambiental del Riu Besòs ha permès la creació de nous hàbitats d'interès i 
un increment de la Biodiversitat tant de vegetació com de fauna.  

Gràcies al sistema natural de depuració biològica de tractament de les aigües s’aconsegueix 
millorar la qualitat de l’efluent de la depuradora de Montcada i Reixac al riu. Després de ser 
tractada a la planta depuradora, l’aigua residual circula per les arrels dels canyissos que s’han 
plantat en aquestes zones humides que són els nous aiguamolls. En aquest tram, a través de 
processos bioquímics en què intervenen els microorganismes del medi, s’eliminen les 
substàncies contaminants que encara porta l’aigua. 

La implantació d’aquests aiguamolls fa que l’aigua sigui més neta i afavoreixi la recuperació 
paisatgística de la llera del riu, creï nous hàbitats i s’incrementi la biodiversitat de l’entorn. 

Aquestes millores i la ubicació de l'espai en el tram final del riu (on hi ha més abundància de 
nutrients i aliment que afavoreixen l’increment en nombre i diversitat d’espècies) ha fet que, 
avui dia, es detectin més de 200 espècies d'ocells diferents. 

S’ha constatat la seva importància com a connector biològic entre la Serralada de Marina i 
Collserola i com a indret fonamental per als passos migratoris d’aus de tardor i primavera. 
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Parc Fluvial del Besòs 
 

Font: Parc Fluvial del Besòs. Diputació de Barcelona 
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2.3. CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES 

Santa Coloma de Gramenet està situada entre Badalona, Sant Adrià del Besòs i Montcada i 
Reixac i està separada de Barcelona pel riu Besòs. La seva excel·lent comunicació (té 
accessos directes a les autopistes A7, C58, C31, la ronda de Dalt i el cinturó del Litoral) la 
converteix en una ciutat atractiva per a la localització de petites i mitjanes empreses, 
especialment del sector de serveis i tallers industrials. 

Durant els anys 60 i 70 el municipi va experimentar un gran procés migratori, que va suposar 
un creixement de població de 32.000 a 140.000 en només vint anys. Aquest fenomen va 
provocar l’aparició de nous barris repartits per tot el municipi, caracteritzats per un urbanisme 
caòtic, fruit de l’especulació i la improvisació. En arribar la democràcia, s’inicia un període de 
redreçament i transformació que ha dotat la ciutat de tota mena de serveis i ha millorat 
extraordinàriament les comunicacions, sobretot amb la construcció de nous ponts sobre el 
Besòs i l’arribada del Metro.  

En els últims anys, s'està portant a terme una actuació important de regeneració del tram urbà i 
natural de la ciutat i una aposta decidida cap a la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. 

Amb la construcció del parc de Can Zam i la recuperació dels marges del riu Besòs per a usos 
ciutadans s’ha configurat una de les majors extensions de zona verda de l'Àrea Metropolitana. 
La construcció de la Rambla, (un passeig central que travessa la ciutat) i els nous equipaments 
de modernes instal·lacions, com la Biblioteca Central i el Teatre Municipal Josep Mª de 
Sagarra, s'afegeixen al ja interessant patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat. 

El gruix de l’activitat econòmica del municipi recau en el sector serveis (82%) seguit de la 
construcció (11%) i l’activitat industrial (8%). Finalment, l’agricultura només representava un 
0,1% de l’economia local l’any 2014 i el 2015 és una activitat que ja no consta per aquest 
municipi. El fet que la major part de l’economia del poble no estigui al sector primari la fa menys 
vulnerable als canvis provocats pel canvi climàtic. 

Activitat econòmica per sectors 

Quart trimestre 2014 Primer trimestre 2015 

Serveis; 
82,6%

Construc-
ció; 10,1%

Indústria; 
7,2%

Agricultura
; 0,1%

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Indústria; 
8%

Construc-
ció; 11%

Serveis; 
82%

Indústria Construcció Serveis
 

Font: Diputació de Barcelona. Sistema d’informació socioeconòmica local. Hermes 
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2.4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

L'AMB té competències en ordenació urbanística integrada del territori metropolità mitjançant la 
iniciativa de formulació i les aprovacions inicial i provisional del Pla director urbanístic 
metropolità (PDUM) i el Pla d'ordenació urbanística metropolità (POUM) així com les seves 
modificacions posteriors. 

En el cas de Santa Coloma de Gramenet hi ha les següents categories de sòl: 

Pla d’Ordenació Urbana Municipal  
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Sistema d’informació territorial municipal (SITMUN) 

Un dels elements significatius del municipi és l’elevat percentatge de terreny urbanitzat que té. 
Aproximadament un 70% del territori municipal està conformat per usos urbans i 
infraestructures. 

Si es comparen, a continuació, els dos ortofotomapes i s’analitzen els usos de sòl, es veu que a 
partir dels anys 50 hi ha una gran pèrdua de superfícies agrícoles, i també hi ha un gran 
creixement de les àrees urbanes, usos industrials i infraestructures. 
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Usos del sòl 

Ortofoto 1956-1957 Ortofoto actual 

Font: Sistema d’informació territorial municipal (SITMUN) 

Malgrat el fort procés d’urbanització d’aquest període, les cobertes de bosc, matollar i prat 
augmenten també. Aquest fet constata que la pèrdua de zones agrícoles no només es produeix 
per la seva urbanització, sinó també pel seu abandonament. 

Però el canvi de superfícies més rellevant en aquest període és la pèrdua de matollars i en 
general d’hàbitats forestals oberts, alguns ocupats per les zones urbanes, industrials i 
d’infraestructures, i alguns que seguint la seva successió, i sense haver experimentat incendis 
rellevants en aquest període, passen a convertir-se en boscos. 

 

2.5. INFRAESTRUCTURES I ZONES SENSIBLES 

En el present capítol s’analitzaran aquelles infraestructures, equipaments, zones habitades i 
zones naturals  sensibles a diferents riscos i que es podrien veure agreujats amb les previsions 
de canvi climàtic. 
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Les característiques físiques i climatològiques del municipi de Santa Coloma de Gramenet fan 
que siguin especialment vulnerables les infraestructures que queden exposades als fenòmens 
d’inundació i incendis i en menor grau en episodis excepcionals de vents forts.  

 

2.5.1. Ponts, infraestructures i altres zones sensibles per risc d’inundació 

En els estudis sobre risc d’inundació és necessari tenir un inventari dels ponts que existeixen al 
municipi i procedir a valorar el seu estat i risc d’inundació. 

En el cas de Santa Coloma de Gramenet hi ha 4 ponts sobre el riu Besòs. 

Inventari de ponts  
 

 
Font:  Elaboració pròpia a partir de dades del SITMUN 
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Pont Nom riera Carrer 

Pont de Can Zam El Besòs Unió B-20 i Nus de la Trinitat 

Pont de Santa Coloma El Besòs Passeig de Santa Coloma 

Pont de Can Peixauet El Besòs Enllaç C/ Potosí i sortida 30 Ronda Litoral 

Pont del Molinet El Besòs Comunica C/ Santander (BCN) amb barri Llefià (Badalona) 

 

Les infraestructures amb risc d’inundació segons dades i estudis de l’Agència Catalana de 
l’Aigua es localitzen al plànol annex. 

Infraestructures inundables segons l’ACA 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SITMUN i del document Planificació de l’Espai 
Fluvial de la conca del Besòs (Agència Catalana de l’Aigua) 
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Inventari d’infraestructures amb risc d’inundació segons l’ACA 

Codi Subtipus/Localització Descripció punt singular Observacions 

060I040 Vies de comunicació 
Inundacions a la carretera BV-5001 
per a avingudes amb cabals iguals o 
superiors a 3.917,9 m3/s 

 

060I041 

Vies de comunicació Autopista 
B-20 entre el pont sobre el 
Besòs i el seu soterrament a 
Santa Coloma de Gramenet 

Inundacions a l’autopista B-20 per a 
avingudes amb cabals iguals o 
superiors a 2.486,6 m3/s 

La sobreelevació provocada 
pel pont de la carretera BV-
5152 (060E122) empitjoraria 
les condicions d’inundabilitat 
de la infraestructura 

060I043 

Vies de comunicació Carretera 
BV-5152 entre el Nus de la 
Trinitat i la cruïlla amb 
l’Avinguda de Santa Coloma 

Inundacions a la carretera BV-5152 
per a avingudes amb cabals iguals o 
superiors a 2.575 m3/s 

La sobreelevació provocada 
pel pont de la carretera BV-
5152 (060E122) empitjoraria 
les condicions d’inundabilitat 
de la infraestructura 

Font: Dades del document Planificació de l’Espai Fluvial de la conca del Besòs (Agència Catalana de l’Aigua) 

A més d’aquestes infraestructures també són sensibles per possibles inundacions tots el trams 
de transport suburbà pertanyents a la línia 1 i la línia 9 del metro que passen per la ciutat. 

Zones habitades sensibles per inundacions 

A més de les vies de comunicació i ponts, descrits anteriorment, alguns habitatges es poden 
veure afectats en casos d’inundacions, segons els mapes de perillositat d’inundació per a 
períodes de retorn4 de 100 anys i de 500 anys. 

Equipaments sensibles a inundacions 

No s’han detectat equipaments situats en zones inundables per períodes de retorns de 100 
anys, però si que se’n troben en zones inundables per períodes de retorn de 500 anys. 

- Llar d’Infants l’Ànec 

- Institut Can Peixauet 

- Escola Ferran de Segarra 

- Escola Santa Coloma 

- Registre Civil 

- Biblioteca Can Peixauet 

- Jutjats de Santa Coloma 

                                                           

4 És el temps esperat o temps mig entre dues inundacions de baixa probabilitat. 
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- Església Testigos Cristianos de Jehovà 

- Mesquita Associació Cultural Tajdid 

- Nou camp municipal de futbol 

 

Zones inundables (marcades en color taronja) amb període de retorn de 100 anys i ubicació dels 
districtes i dels barris 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Protecció Civil de Catalunya. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya 
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Zones inundables (marcades en color verd) amb període de retorn de 500 anys i ubicació dels 
districtes i dels barris 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Protecció Civil de Catalunya. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya 
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2.5.2. Zones sensibles per incendis  

Zones habitades sensibles per incendis 

Hi ha un alt percentatge de població que viu a zones de la ciutat situades molt a prop de 
masses arbrades i matolls. Seria la corresponent als barris de Can Franquesa, la Guinardera, 
Singuerlín, Les Oliveres, Riera Alta, Can Calvet i Serra de Marina. 

Això suposa un greu perill en cas d’incendi forestal, sobretot en èpoques de l’any en què el vent 
predominant ve de nord i nord est (això passa entre un 25% i un 30% de les vegades que fa 
vent els mesos de juny a setembre. Dades observatori Fabra). Si el vent ve d’aquesta direcció i 
hi ha un incendi, ràpidament passaria del bosc a les cases habitades. 

Mapa d’ubicació dels districtes i dels barris 
 

 
Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

Equipaments sensibles a incendis 

Als barris que es podrien veure més fàcilment afectats per incendis hi ha un seguit 
d’equipaments considerats vulnerables, en funció del nombre de persones que utilitzen els 
equipaments i segons l’edat de les mateixes. Nens i persones grans serien els més afectats 
donat el seu major grau de fragilitat i dependència, sobretot en el moment d’una emergència 
que requereixi una gran capacitat de reacció o una ràpida evacuació. 
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- Pavelló Esportiu La Bastida 

- Institut La Bastida 

- Institut Ramón Berenguer 

- Institut Torrent de Les bruixes 

- Campus de Torribera 

- Complex Esportiu Torribera 

-  Ecometròpoli 

- Llar d’infants Les Oliveres 

- Escola Primavera 

- Centre de Formació d’adults Singuerlín 

- Centre de formació i treball (Escola Taller) 

- Centre de formació ocupacional La Ginesta 

- Escola de restauració 

- Centre cívic Can Franquesa 

- Associació de veïns Can Franquesa 

- Cementiri nou 

- Tanatori cementiri Nou 

- Club de Petanca Can Calvet 

- Parc de Bombers 

- Restaurant Font de l’Alzina 

- Torre Pallaresa 

- Les Terrasses Parc and grill 

- Polígon Industrial del Bosc Llarg i Les Canyes 

2.5.3. Zones naturals i ecosistemes sensibles al canvi climàtic 

Hi ha zones del medi natural del municipi que també són sensibles als efectes del canvi 
climàtic. 

En el termini de temps plantejat en aquest estudi (2015-2020) no es coneix si hi haurà canvis 
significatius a les zones naturals i els ecosistemes, però es considera d’interès començar-ho a 
plantejar perquè la majoria d’estudis realitzats per diferents organismes indiquen que sí que n’hi 
haurà a més llarg termini si no es prenen mesures i, per tant, cal començar-ne a valorar els 
riscos i les possibles actuacions a realitzar. 

CANVIS EN LA VEGETACIÓ 

La major part d’estudis climàtics sobre canvis en espècies vegetals han fet un càlcul d’efectes 
que poden tenir lloc a llarg termini. Tot i que aquest Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic es 
realitza per el període 2016-2020, s’ha cregut adient recollir la informació i començar a plantejar 
actuacions al respecte per tal de mitigar possibles efectes a la vegetació de la ciutat.  
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Concretament els estudis sobre canvis en 60 espècies d’arbres de la Península Ibèrica fets per 
la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) estan fets en un escenari dels anys 2050-2080. 

En aquest cas s’ha detectat que, amb el canvi climàtic, les espècies mediterrànies (Pinus 
halepensis, Pinus pinea, Quercus ilex, Arbutus unedo...) es veuen afavorides en la seva 
distribució i creixement (gràcies a l’increment de temperatura i a la major facilitat per absorbir el 
CO2), mentre que les espècies més eurosiberianes (Acer campestris, Alnus glutinosa, Fraxinus 
angustifolia, Fraxinus excelsior, Junniperus communis, Ilex aquifolium...)  veuen dificultat el seu 
creixement i disminuïda la seva distribució. En el cas del municipi de Santa Coloma, la major 
part d’espècies vegetals són precisament de caràcter mediterrani, amb la qual cosa pot ser que 
s’incrementin les zones amb la presència d’aquestes espècies, sempre i quan no es vegin 
afectades per incendis.  

Els diferents estudis indiquen que hi haurà altres espècies que es veuran debilitades per 
l’augment de temperatures i la menor disponibilitat d’aigua i, per tant, seran més vulnerables 
davant dels diversos tipus de plagues que les puguin atacar. Però no hi ha suficients estudis 
per dir quines resultaran més afectades en el cas de Santa Coloma de Gramenet. 

A Santa Coloma de Gramenet,  actualment s’ha detectat la presència d’espècies invasores: 
Agave sp (atzavara), Opuntia ficus indica (figuera de moro), Arundo donax (canya), Ailanthus 
altissima (ailant) 

Caldria fer un seguiment per detectar si amb el canvi climàtic aquestes i/o altres espècies es 
veuran afavorides o perjudicades en la seva expansió. 

CANVIS EN LA FAUNA 

En el cas de l’afectació del canvi climàtic sobre determinades espècies de fauna, estudis 
realitzats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, l’any 2010 va 
presentar les següents dades: 

- A la majoria de zones de Catalunya es constata que la primavera s’ha avançat i 
l’hivern arriba més tard. Un dels efectes que provoca aquest canvi climatològic és que 
s’avanci l’aparició de moltes papallones i, per tant, l’aparició de les seves erugues. Això 
provoca una desincronització entre algunes erugues que neixen abans de que surtin les 
plantes que els hi han de servir d’aliment. 

- A causa d’alguns dels efectes del canvi climàtic (augment de les sequeres i més aridesa), 
el 55% dels amfibis i rèptils de la Península Ibèrica poden veure reduïda a menys de la 
meitat la seva àrea de distribució, fet que suposa un deteriorament molt important de 
l’estat de conservació de moltes espècies que pot conduir a l’extinció de fins a una tercera 
part de la comunitat d’amfibis i rèptils de la Península Ibèrica. 

L’Institut Català d’Ornitologia (ICO) també fa algunes previsions pel que fa als ocells: 

- L’increment de sequeres i estiatge a rius i zones humides provocarà una disminució dels 
ocells aquàtics. En el cas del riu Besòs al seu pas per Santa Coloma, com que les 
principals aportacions de cabal vénen de les depuradores i són constants segurament no 
afectaria. 



PLACC SANTA COLOMA DE GRAMENET 

29 

- Un increment de la sequera en ecosistemes forestals provocaria una disminució d’ocells 
forestals de caràcter centreeuropeu, especialment migratoris. 

- Els canvis en el clima podrien comportar un increment d’espècies més adaptades a 
l’aridesa, en zones obertes. 

- El fet que les primaveres s’avancin i s’avanci també l’aparició de determinades papallones, 
fa que ocells que aporten a les seves cries erugues de papallones com a principal aliment 
es vegin afectats. És el cas d’ocells que continuen criant a la mateixa època; si les 
erugues neixen amb anterioritat, és possible que la seva distribució i/o supervivència a 
determinats indrets es vegi perjudicada. 

Pel que fa a espècies invasores i plagues, sobretot s’espera un augment de plagues 
procedents de latituds més càlides. 

A les zones properes al riu,  a Santa Coloma de Gramenet, actualment ja s’ha detectat: 

- Al riu Besòs, en episodis de força calor i disminució del cabal del riu s’ha detectat 
botulisme que afecta principalment els ànecs collverds (Anas platyrhynchos), De moment 
hi ha entre 5-10 casos de mitjana a l’any, excepte algun any que ha tingut un pic més 
elevat. L’Ajuntament té un protocol de retirada de les espècies afectades per evitar focus 
de contaminació i per sensibilitat pública (es tracta d’una zona molt freqüentada per la 
població).  

- Diversos anys s’han detectat núvols d’insectes de les espècies Chironomus riparius i 
Cricotopus sp al costat del riu, que sembla que cada vegada són més abundants i 
comencen a veure’s abans (hi ha anys que a partir del mes d’abril ja hi ha queixes de 
ciutadans per l’abundància d’aquests insectes). S’ha detectat que un increment de la 
temperatura i una disminució de cabal del riu fan augmentar considerablement la 
presència de quironòmids. L’Ajuntament té establert un protocol de mostrejos, valoració de 
dades i tractament en el moment que detecten eclosió de quironòmids. Els tractaments 
habitualment es fan durant els mesos de maig-juny fins setembre-octubre; en funció de 
quan es comencen a detectar i quan finalitza la seva presència a vegades es comença ja 
al mes d’abril i altres s’acaba més tard.  

Caldrà fer un seguiment per avaluar si, amb el canvi climàtic (sobretot a causa de 
l’increment de temperatures i de pluges torrencials) aquests efectes aniran en augment i si 
cal mantenir aquestes actuacions i/o proposar-ne de noves.  
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3 COMPETÈNCIES MUNICIPALS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

3.1. ÀREES AFECTADES PEL PLACC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea d’Alcaldia Àrea de Serveis Interns, Promoció Economia, 
Comerç, Ocupació i Promoció Ciutat 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, 
Ecologia, Espai Públic, Via Pública i Seguretat 

Ciutadana 

Àrea de Cultura, Moviments Socials, Entitats 
Ciutadanes, Memoria Històrica i LGTB 

Gabinet de l’Alcaldia

Premsa i Comunicació 

Servei Gestió Tributària

Servei de Selecció i Desenvolupament

Servei de Sistemes d’Informació

Gabinet d’Acció Territorial

Servei Tècnic d’Obres Públiques

Servei Tècnic de Projectes i d’Obres d’Edificació

Servei de Manteniment d’Edificis

Servei de Manteniment de Via Pública

Servei Disciplina Urbanística i Llicències

Servei de Recursos i Prestacions

Serveis Urbans

Servei de Gestió Urbanística i Habitatge

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental

Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Servei de Salut Pública i Acció 
Comunitària

Servei de Cultura i Joventut 

Servei d’Educació 
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3.2. SERVEIS D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL 

En aquest part es recullen els diferents mitjans amb què compta el municipi per fer front als 
diferents riscos i emergències que es puguin donar a causa del canvi climàtic. 

Saber els diferents mitjans amb què compta el municipi serveix per avaluar la capacitat de 
resposta que es pot tenir i, per tant, avaluar la “resiliència” davant del canvi climàtic. 

3.2.1. Serveis d’emergència 

El municipi de Santa Coloma de Gramenet forma part de les següents distribucions territorials 
dels diferents serveis d’emergència. 

Serveis d’emergència 

Parc de Bombers de Santa Coloma de Gramenet. Regió d’emergències Metropolitana Nord. 

Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a Santa Coloma de Gramenet. Regió policial 
Metropolitana Nord 

Comissaria de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet 

Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Regió Sanitària de Barcelona 

Dispositiu de prevenció d’incendis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

Cos d’Agents Rurals (Generalitat de Catalunya) 

Font: Elaboració pròpia consultant dades d’ajuntament i AMB 

 

3.2.2. Llistat de plans d’emergència i altres plans municipals 

Els Plans d’emergència i/o altres plans municipals aprovats pel municipi, serviran per avaluar el 
grau d’adaptació i resiliència que pot tenir el municipi per cada risc climàtic. 

Tipus de risc Nivell Pla municipal 

Bàsic territorial Obligat PBEM 5 PROCICAT 6 Santa Coloma de Gramenet 

Emergències en el transport 
de viatgers per ferrocarril Obligat PBEM PROCICAT FERROCARRIL Santa Coloma de 

Gramenet 

Incendis Obligat PAM 7 INFOCAT Santa Coloma de Gramenet 

Nevades Obligat PAM NEUCAT Santa Coloma de Gramenet 

                                                           

5 PBEM: Pla bàsic d’emergència municipal. 
6 PROCICAT: Pla de Protecció Civil de Catalunya. 
7 PAM: Plans d’actuació municipal. 
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Tipus de risc Nivell Pla municipal 

Inundacions Obligat SAHBE 8Sistema d'Alerta Hidrològica del Besòs 

Inundacions Obligat PAM INUNCAT Santa Coloma de Gramenet  

Transport mercaderies 
perilloses Recomanat PAM TRANSCAT 9 Santa Coloma de Gramenet 

Risc sísmic Obligat PAM SISMICAT Santa Coloma de Gramenet 

Risc radiològic Recomanat PAM RADCAT Santa Coloma de Gramenet 

Qualitat de l’aire Recomanat PAMQUA 10 Aprovat inicialment 

Canvi climàtic Adherit al Pacte PAES 11 Aprovat 

 

Al llarg del 2016 està previst acabar el Pla de mobilitat urbana, del qual només queda pendent 
la realització del Pla de participació. 

Amb data de febrer de 2015 s’ha procedit a fer el seguiment i revisió del PAES. La majoria 
d’accions i objectius s’han anat complint. 

Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES)  

A finals de 2014 es va realitzar l’avaluació del PAES de Santa Coloma de Gramenet, en 
coordinació amb la Diputació de Barcelona. A continuació es presenten els principals resultats. 

- A nivell general s’ha produït entre 2005 i 2012 una disminució del 19% del consum total 
d’energia del municipi (valorat en kWh/habitant i any), de 8.508 el 2005 a 6.879 kWh/hab 
el 2012. La mitjana de consum total d’energia de la província de Barcelona ha disminuït un 
14% i, per tant, Santa Coloma està en la franja alta d’aquesta disminució. 

- Les emissions totals en tCO2/hab també han disminuït, de 2,88 tCO2/hab el 2005 a 2,1 
tCO2/hab el 2012. Per tant, s’ha produït el 201212 una disminució d’emissions de CO2 al 
municipi d’un 30% respecte l’any base (2005)13. 

- La mitjana d’emissions a la província de Barcelona en aquest interval ha disminuït un 23%  

                                                           

8 SAHBE: Sistema d’Alerta Hidrològica del riu Besòs (veure explicació funcionament pàgina 16) 
9 TRANSCAT: Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril a Catalunya. 
10 PAMQUA: Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. 
11 PAES: Plans d’acció per l’Energia Sostenible. 
12 L’any de referència 2012 s’ha agafat per tots els municipis igual, en els valors globals, per tal de poder fer les dades 
comparatives. 
13 L’any de referència 2005 correspon a l’any de la diagnosi. 
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- Equipaments municipals, enllumenat públic i semàfors: es produeix una disminució global 
del 22%, de 18.406.495 kWh/any consumits l’any 2005 a 14.342.049 kWh/any consumits, 
en aquest cas, l’any 2013. 

- En relació a les 27 accions del PAES previstes al document de 2009, s’han finalitzat 3 
accions, 2 no s’han iniciat i la resta estan en curs. 

Les accions no iniciades fan referència a la implantació del bicing metropolità i a la gestió 
de subvencions supramunicipals per a les renovables. Aquesta segona acció ha quedat 
afectada pel nou marc normatiu que el govern de l’estat espanyol ha posat en totes les 
renovables.   

La tendència per tant és favorable i permet afirmar que s’estan complint els objectius marcats 
en l’interval de temps estudiat.  

3.3. SERVEIS DE SALUT 

En aquest capítol es relacionen els diferents recursos amb què compta el municipi per atendre 
la població en casos d’afectació a la salut. 

3.3.1. Centres d’Atenció Primària 

CAP Santa Coloma 
Carrer Major, 49-53 

CAP Dr. Vilaseca 
Carrer Sant Carles, 79 

CAP El Fondo 
Mn. J. Verdaguer, 118 

CAP Llatí 
Carrer Perú, 60-62 

CAP Santa Rosa 
Carrer Elcano, s/n 

CAP Singuerlín 
Carrer Santiago Rusiñol, 64-68 
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Ubicació dels Centres d’Atenció Primària 
 

 
Font: Elaboració pròpia 

3.3.2. Centres hospitalaris de referència 

Fundació Hospital de l’Esperit Sant  
Avinguda Mossèn Josep Pons i Rabadà, s/n  
08923 Santa Coloma de Gramenet 
Tel: 93 386 96 48 / 93 386 02 02 
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Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) 
Ctra. de Canyet, s/n 
08916 Badalona 
Tel. 93 465 12 00 

 

Ubicació Hospitals de referència 
 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

Hospital 
Germans Trias i 
Pujol (Can Ruti) - 
Badalona 
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Ubicació de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant 

Distància des del centre de Santa Coloma de Gramenet a la Fundació Hospital de l’Esperit Sant 2,5 Km 

Temps 10 minuts 

Ubicació de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti)  

Distància des del centre de Santa Coloma de Gramenet a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) 6,5 km 

Temps 13 minuts 

Font: Elaboració pròpia 

3.3.3. Servei d’ambulàncies i emergències 

El 112 centralitza totes les trucades d’urgència, amb la qual cosa serveix perquè els ciutadans i 
ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i 
salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin davant d’una situació 
d’emergència. 

L’organisme encarregat de prestar aquest servei d'atenció de trucades d'urgència és el 
Departament d'Interior, per mitjà del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 
Catalunya. A nivell de municipi de Santa Coloma també es pot trucar al 061 per urgències 
mèdiques. 

La persona que truqui a aquest telèfon haurà de donar informació del seu nom, adreça, 
municipi, telèfon i tipus de sinistre. 

3.3.4. Farmàcies 

El municipi disposa de 41 farmàcies. 

3.4. COMUNICACIONS LOCALS 

- Web ajuntament: www.gramenet.cat 

- Butlletí municipal setmanal “l’Ajuntament informa”. Publicació gratuïta i 30.000 exemplars 

- Xarxes socials: Twitter de l’Ajuntament i Facebook de l’Ajuntament 
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4 CLIMA ACTUAL 

4.1. DESCRIPCIÓ DEL CLIMA ACTUAL 

Santa Coloma de Gramenet no disposa de cap estació meteorològica homologada, per la qual 
cosa per al present estudi s’han utilitzat les dades facilitades per l’observatori del municipi més 
proper, que és el de Badalona, i que està inclòs a la xarxa d’observatoris meteorològics de 
Catalunya. 

Té un clima mediterrani litoral, caracteritzat per una pluviometria mitjana de 500-700 mm a 
l’any, amb un règim pluviomètric estacional amb màxims a la tardor, amb una temperatura 
mitjana anual de 14,5-17 ºC i amb una amplitud tèrmica mitjana anual de 14-15 ºC. 

El clima es pot considerar de tipus mediterrani, amb estius secs i calorosos i precipitacions 
irregulars, de caire torrencial en determinats períodes de l’any.  

La distribució de la precipitació és irregular, amb un total anual de mitjana durant el període 
analitzat d’uns 529 mm, i amb uns màxims de 316 mm l’any 2007, i 729 mm l’any 2011. 

Pel que fa al règim tèrmic, els estius són calorosos i els hiverns són suaus.  

La major part dels hiverns estan lliure de glaçades i nevades. Únicament s’observa algun dia de 
glaçada en determinats anys i entre els mesos de gener i febrer. 

Temperatures mitjanes i precipitació a Santa Coloma de Gramenet 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya 
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El vent dominant prové de direcció oest. 

Temperatures mitjanes, precipitació i vent dominant a Santa Coloma de Gramenet 

Any 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tª mit ºC 16,7 16,3 16,8 15,9 17,0 16,6 16,4 17,1 

Prec. mm 316,5 558,5 438,6 666,0 729,4 429,2 532,1 566,0 

Vent direcció dominant W W W W W W W W 

Vent velocitat mitjana m/s 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

 

4.2. REGISTRE HISTÒRIC D’INCENDIS I INUNDACIONS 

Incendis 

Incendis forestals 
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Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Serveis Municipals i Consorci del Parc de la Serralada de Marina 

 

S’observa que els últims anys hi ha hagut diversos incendis que han cremat un total de 61 
hectàrees, la major part de les quals corresponien a zones de matolls. 
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Registre històric d’incendis 

Any Número incendis Ha Totals Ha matoll cremades Ha arbrades cremades 

2001 6 1,61 1,51 0,1 

2002 2 0,007 0,007 0 

2003 10 13,96 13,96 0 

2004 3 23,47 22,7 0,77 

2005 3 0,641 0,641 0 

2006 5 19,37 13,83 5,54 

2007 2 0,001 0,001 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 1 1,99 1,89 0,1 

2014 1 0,001 0,001 0 

TOTAL 33 61,05 54,54 6,51 

Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Serveis Municipals i Consorci del Parc de la Serralada de Marina 

Els models de combustible (segons Rothermel, 1983) depenen de l’estructura de la formació 
vegetal. Es basen en la quantitat de material viu o mort, descrivint el comportament del foc en 
contacte amb aquest tipus de combustible. 

En aquest cas a l’àrea metropolitana dominen els models 4, 6 i 7, que corresponen al grup de 
matollars segons la llegenda del Centre de Recerca Ecològica i Aplicació Forestal (CREAF). 

El model 4 proporciona més quantitat de combustible davant d’un incendi (25-30 t/ha). Els focs 
amb aquest tipus de combustible poden ser ràpids i es propaguen per les capçades dels 
matollars alts. 

Els models 6 i 7 proporcionen menys quantitat de combustible (10-15 t/ha), tot i que el segon 
propaga més el foc. 

La serralada de Marina entraria dins d’aquests models. 

Inundacions 

Als registres d’inundacions de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) no hi consten inundacions al 
municipi de Santa Coloma de Gramenet. No obstant, hi ha notícies de premsa on s’informa que 
l’any 2014 el cabal del riu va superar els 1.800 m3/segon i l’aigua va arribar quasi al nivell dels 
ponts que comuniquen Barcelona amb Santa Coloma de Gramenet.  
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5 PREVISIONS CLIMÀTIQUES AL MUNICIPI 

Per a les dades d’aquest capítol s’han utilitzant els resultats de la fase I del projecte conjunt 
entre el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’empresa Barcelona Regional (BR) i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre la generació d’escenaris climàtics futurs 
regionalitzades a molt alta resolució espacial (1Km) per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 
projecte ESAMB. 

 

5.1. TEMPERATURA 

 

Temperatura mitjana anual (TMA) 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

L’evolució de la temperatura mitjana anual mostra clarament una tendència a l’augment 
d’aquesta variable, independentment de l’escenari d’emissions considerat, amb uns valors que 
se situarien entre 1ºC i 2ºC per sobre de la mitjana climàtica del període 1971-2000, cap a l’any 
2050, tot i que superant els 2,5ºC de diferència al llarg del període. 
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A partir de la representació de la funció de distribució de probabilitat de la temperatura mitjana 
mensual per al període 2011-2040 per a tot l’àmbit de l’AMB, s’observa un clar desplaçament 
cap a valors més elevats de temperatura, respecte el període 1971-2000, confirmant així un 
augment del nombre de mesos amb temperatures superiors als 20ºC. En canvi, la probabilitat 
d’ocurrència de mesos freds (amb temperatura mitjana mensual inferior als 5ºC) roman 
pràcticament constant a la del període de referència. 

Cal destacar a partir de l’evolució de la temperatura mitjana d’hivern que en les properes 
dècades seguirà havent-hi hiverns extremadament freds, però amb una freqüència a disminuir 
cap a mitjans de segle. 

Analitzada la tendència en els valors mitjans, s’estudia la tendència dels valors extrems. En el 
cas de les temperatures màximes, a la vista dels resultats anteriors cal esperar un augment 
significatiu. De les gràfiques d’evolució s’obtenen uns increments d’entre 1,9 i 2,8 graus en la 
temperatura mitjana anual de les màximes i d’entre 3,0 i 5,6 graus en les temperatures 
màximes absolutes. 

Temperatura mitjana anual de les màximes i de les mínimes 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

Les dades i les gràfiques de la temperatura màxima diària, mostren que no només s’espera un 
increment en els valors extrems de temperatura, sinó que també cal preveure un augment en el 
nombre de dies amb temperatures elevades. 
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Nombre de dies amb temperatures elevades 

 P9514 P5015 

Número anual de nits tropicals (TN > 20 ºC) +59 dies +39 dies 

Número anual de dies tòrrids (TX > 35 ºC) +2 dies +0,4 dies 

Número anual de nits tòrrides (TN > 25 ºC) +7 dies +2 dies 

Número anual de dies càlids (TX > 30 ºC) +22 dies +10 dies 

Font: Projecte ESAMB 

 

Número anual de nits tropicals (TN>20ºC) 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

 

                                                           

14 P95: el 95% de les mesures es troben per sota d’aquest valor. 
15 P50: el 50% de les mesures es troben per sota d’aquest valor; és la mitjana. 
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Número anual de nits tòrrides (TN>25ºC) 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

 
Número anual de dies càlids (TN>30ºC) 
 

 
Font: Projecte ESAMB 
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Número anual de dies tòrrids (TN>35ºC) 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

 

Respecte a l’evolució de les temperatures mínimes, s’obtenen les següents variacions: 

Evolució de les temperatures mínimes 

 P9516 P5017 

Temperatura mitjana anual de les mínimes +2,5 ºC +2,0 ºC 

Temperatura mínima absoluta +3,8 ºC +2,6 ºC 

Percentil 1 de la temperatura mínima diària +3,1 ºC +2,1 ºC 

Percentil 5 de la temperatura mínima diària +2,7 ºC +1,5 ºC 

Font: Projecte ESAMB 

De l’evolució projectada per als dies de glaçada cal esperar que, malgrat la variabilitat 
interanual, poden disminuir entre 3 i 4 dies. 

 

                                                           

16 P95: el 95% de les mesures es troben per sota d’aquest valor. 
17 P50: el 50% de les mesures es troben per sota d’aquest valor; és la mitjana. 
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Número anual de dies de glaçada (TN<0ºC) 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

 

De l’estudi de regionalització es desprèn que la zona més afectada per l’augment de 
temperatura de l’àmbit de l’AMB serà la façana litoral. No obstant, cal indicar que les 
variacions projectades mostren que tot l’àmbit de l’AMB es veuria afectat per l’augment de 
temperatura. 

L’augment de les temperatures i del nombre de nits/dies amb temperatures elevades 
suposaran un augment del desconfort ambiental, amb els conseqüents efectes a la salut de 
persones grans i amb problemes respiratoris. D’altra banda, la disminució en el número mitjà 
anual de dies de glaçades pot deixar pràcticament sense glaçades la façana litoral. 

Conseqüències 

- Períodes de sequera més llargs 
- Onades de calor més fortes i freqüents 

- Augment del risc d’incendis 

- Afectacions a la salut de les poblacions de risc 

- Afectacions a zones habitades properes a zones forestals amb risc d’incendi 

- Sobreescalfament en edificis i equipaments 
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5.2. PRECIPITACIÓ 

 

Precipitació mitjana anual (PMA) 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

 

La precipitació mitjana mensual mostra una tendència a l’augment d’ocurrència dels mesos 
secs i dels mesos amb precipitacions abundants per a l’àmbit de l’AMB durant el període 2011-
2040. Així doncs, confirma un augment en els extrems de precipitació (sequeres i inundacions).  

A partir de l’anàlisi de l’evolució de la precipitació estacional, s’observa que no es projecten 
canvis substancials a totes les estacions, tot i que la gran variabilitat interanual és present a 
totes les estacions. Destaquen la primavera i l’estiu com les èpoques de l’any on hi haurà una 
reducció significativa de la precipitació, per al cas de la primavera superior als 50 mm i per al 
cas de l’estiu superior als 100 mm. 

De la funció de distribució de probabilitat de la precipitació màxima diària mensual destaca 
l’augment d’ocurrència dels episodis extrems de precipitació, amb probabilitat d’ocurrència (tot i 
que molt baixa) d’episodis de més de 300 mm en 24 hores. 

L’evolució de la precipitació màxima diària anual mostra l’augment de la variabilitat interanual 
i com podrien tenir lloc episodis de precipitació acumulada en 24 hores amb quantitats molt 
superiors a les esdevingudes durant el període de control. 
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Precipitació màxima diària anual 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

 

El nombre de dies amb precipitació abundant augmentarà. 

Així doncs, es preveu una major concentració de la precipitació en pocs dies a l’any, fet que 
suposa un augment de la torrencialitat.  

Al coincidir amb zones amb gran densitat de població fa que hi hagi una gran vulnerabilitat a 
patir inundacions urbanes. 
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Número anual de dies amb precipitació abundant (PPT>50mm) 
 

 
Font: Projecte ESAMB 

 

Conseqüències: 

- Tempestes torrencials més freqüents 

- Inundacions més freqüents 

- Afectacions a la població en zones inundables 

- Afectació en infraestructures 

 

Per tal de fer més entenedora aquesta part del document, a continuació apareixen els acrònims 
i abreviatures utilitzats sobre previsions climàtiques. 

A1B – Escenari d’emissions A1B 
A2 – Escenari d’emissions A2  
B1 – Escenari d’emissions B1 
CTL – Control de simulació 
s1 – Simulació 1 
s3 – Simulació 3 
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El projecte ESAMB, de generació d’escenaris climàtics futurs regionalitzats a molt alta resolució 
espacial per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aborda la regionalització climàtica de 
diferents escenaris futurs a l’AMB amb una resolució espacial d’1 km a partir d’un conjunt de 
tècniques dinàmiques i estadístiques de regionalització climàtica. A la seva primera fase, 
aquest projecte planteja escenaris regionalitzats basats en una tècnica dinàmica per a 1971-
2050 i tres escenaris d’emissions: SRES-A2, SRES-A1B i SRES-B1.  

En aquesta Fase I s’ha portat a terme el processament de les simulacions regionalitzades amb 
el model meteorològic mesoescalar WRF a 10 km (1971-2050) del projecte ESCAT (projecte 
intern conjunt entre l’SMC i el BSC a partir d’un mètode dinàmic). Aquest conjunt de 
simulacions es prendran com a base per tal de posar en context i contrastar els escenaris 
regionalitzats a 1 km amb el mètode estadístic (Fase II) i com un primer conjunt de projeccions 
a treballar. 

Les simulacions del WRF consten d’un conjunt de 8 simulacions regionalitzades a 10 km: 

1. Dues simulacions de control per al període 1971-2000 niant el model WRF a dues 
simulacions del model acoblat de circulació general atmosfera-oceà ECHAM5/MPI-OM 
(simulació 1 i 3) utilitzat en l’informe de l’IPCC-AR4 (2007). 

2. Sis simulacions d’escenaris climàtics futurs (2 per escenari) segons dues simulacions del 
model acoblat de circulació general atmosfera-oceà ECHAM5/MPI-OM utilitzat en l’informe de 
l’IPCC-AR4 (2007) forçades amb els escenaris d’emissions de l’IPCC-SRES (2000): A2, A1B i 
B1. Aquests escenaris equivalen a grans trets als nous escenaris definits al 2005 i utilitzats a 
l’últim IPCC-AR5 (2013): RCP6.0, RCP4.5 i RCP2.6. 

L’escenari B1 correspon a una simulació optimista amb una evolució esperada d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle relativament baixa comparada amb la resta. L’escenari A1B 
suposa un nivell d’emissions major que B1, però amb un ús equilibrat de fonts d’energia fòssil i 
alternatives (escenari intermedi). L’escenari A2 és el més intensiu en termes d’emissions i per 
tant, el més pessimista 

 

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona 
BR – Barcelona Regional 
BSC – Barcelona Supercomputing Center, Centre de Supercomputació de Barcelona 
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, Grup Intergovernamental d’Experts en 
Canvi Climàtic 
IPCC-AR4 – IPCC 4th Assessment Report, 4t Informe d’Avaluació de l’IPCC 
WR F – Weather Forecasting and Research model, model meteorològic de predicció i recerca 
WRF  
EH50M – Model acoblat atmosfera-oceà ECHAM5/MPI-OM del Max Planck Institut für 
Meteorologie d’Hamburg 
MCGC – Model de circulació general climàtic 
SMC – Servei Meteorològic de Catalunya 
 

DC – Dies càlids 
DG – Dies de glaçada 
DT – Dies tòrrids 
TAN – Temperatura absoluta mínima 
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TAX – Temperatura absoluta màxima 
TMA – Temperatura mitjana anual 
TMM – Temperatura mitjana mensual 
TMN – Temperatura mitjana de les mínimes 
TMX – Temperatura mitjana de les màximes 
TN – Temperatura mínima 
TO – Nits tòrrides 
TR – Nits tropicals 
TX – Temperatura màxima 
 

DGF – De desembre a febrer (hivern)  
JJA – De juny a agost (estiu) 
MAM – De març a maig (primavera) 
SON – De setembre a novembre (tardor) 
 

N5PPT – Dies amb precipitació dèbil 
n50PPT – Dies amb precipitació abundant 
PMA – Precipitació mitjana anual 
PMM – Precipitació mitjana mensual 
PPT – Precipitació 
PPTX – Precipitació màxima diària 
 

El percentil és una mesura de tendència central utilitzada en estadística que indica, un cop 
ordenades les dades de menor a major, el valor de la variable per sota de la qual es troba un 
tant per cent d’observacions en un grup d’observacions. 

p01 – Percentil 1: valor per sota del qual es troba l’1% de les previsions 
p05 – Percentil 5: valor per sota del qual es troba el 5% de les previsions 
p50 – Percentil 50: valor per sota del qual es troba el 50% de les previsions (mitjana) 
p95 – Percentil 95: valor per sota del qual es troba el 95% de les previsions 
p99 – Percentil 99: valor per sota del qual es troba el 99% de les previsions 
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6 RISCOS POTENCIALS AL MUNICIPI 

6.1. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS POTENCIALS AL MUNICIPI 

En aquesta fase de l’estudi, primerament cal identificar els riscos potencials que pot patir el 
municipi. 

El llistat de riscos que presentem a continuació és el resultat de consultar estudis previs de 
l’AMB i la Diputació de Barcelona, de les visites de camp realitzades al municipi i les reunions 
amb els serveis tècnics de l’Ajuntament i l’AMB. 

S’han agrupat els riscos en funció dels principals impactes o perills climàtics: 

Impactes del canvi climàtic que afectaran al municipi: 

1. Augment de la temperatura, estius calorosos i més secs(+T) 

- Major durada de l’estiatge del riu Besòs 

- Major vulnerabilitat de les espècies a malalties, plagues i estrès hídric 

- Augment de plagues, espècies invasores i patologies associades. Tropicalització 

- Major vulnerabilitat del verd urbà i canvis en les espècies 

- Major risc d’incendis 

- Efectes de l’increment de temperatures en infraestructures i equipaments 

- Canvis en els patrons de demanda energètica 

- Augment de la morbiditat i la mortalitat associades a la calor 

- Augment de l’efecte illa de calor 

- Risc d’afectació de la qualitat i quantitat d’aigua disponible (domèstica i reg) 

- Increment olors en espai públic  

- Increment concentració de contaminants atmosfèrics 

- Canvis en els patrons de pol·linització i augment de les al·lèrgies 

2. Sequeres i disminució de la precipitació (-P) 

- Risc de disminució de recàrrega d’aqüífers 

- Risc d’afectació dels ecosistemes aquàtics (fluvials) 

- Risc d’afectació de la qualitat i quantitat de l’aigua disponible(domèstica i de reg) 
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- Major durada de l’estiatge del riu Besòs 

- Major durada de l’estiatge de rieres 

- Major vulnerabilitat de les espècies a malalties, plagues i estrès hídric 

- Augment de plagues, espècies invasores i patologies associades. Tropicalització 

- Major risc d’incendis 

- Major vulnerabilitat del verd urbà i canvis en les espècies 

-Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

- Canvis en els patrons de pol·linització i augment de les al·lèrgies 

3.  Augment pluges intenses i torrencials associades a forts vents(+p) 

- Augment del risc d’inundacions 

- Augment del risc de riuades 

- Efectes de les pluges intenses i torrencials en infraestructures, edificis i equipaments  

 - Inundació als espais naturals del Parc Fluvial del riu Besòs 

- Caiguda d’arbrat 

 

6.2. DESCRIPCIÓ DELS RISCOS 

Major durada de l’estiatge del riu Besòs: amb les previsions d’increment de les temperatures 
i de la disminució de les precipitacions, sobretot en el període estival, es preveu una major 
durada del període d’estiatge dels rius i les rieres. En el cas del riu Besòs, una part important 
de l’aigua prové de l’EDAR de Montcada i Reixac que garanteix un cabal bastant constant al 
llarg de tot l’any i, per tant, no s’han detectat episodis d’estiatge. No serà un risc gaire 
important, sempre i quant l’EDAR continuï funcionant amb normalitat. 

Major vulnerabilitat de les espècies a malalties, plagues i estrès hídric: l’augment de 
temperatures i la disminució de les precipitacions provoca l’estrès hídric de moltes plantes i 
això augmenta la seva vulnerabilitat a plagues i altres possibles patologies. 

Augment de plagues, espècies invasores i patologies associades. Tropicalització: el 
canvi en les condicions climàtiques pot afavorir l’increment d’espècies considerades plagues, 
espècies invasores i també l’aparició de noves espècies procedents d’altres latituds (el que se’n 
diu tropicalització). 

Major vulnerabilitat del verd urbà i canvis en les espècies: l’augment de temperatures i la 
disminució de les precipitacions provoca l’estrès hídric de moltes plantes i això les fa tornar més 
vulnerables a plagues i altres possibles patologies. Es valora separadament aquest risc 
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respecte el verd urbà perquè segurament sortiran valors diferents de resiliència i risc global en 
el verd urbà i en la vegetació d’espais naturals. 

Major risc d’incendis: l’augment de temperatura i la disminució de la pluviositat faran 
augmentar considerablement el risc d’incendis i no només a l’estiu, sinó que hi ha el risc que 
cada vegada siguin més freqüents al llarg de tot l’any i actuïn amb més virulència. 

Efectes de l’increment de temperatures en infraestructures i equipaments: moltes de les 
infraestructures i equipaments de la via pública i de construccions d’edificis municipals, 
equipaments, etc..., estan dissenyats per suportar o per treballar a uns màxims de temperatura. 
Aquests màxims de temperatura es veuran incrementats amb el canvi climàtic i, per tant, caldrà 
anar adequant estructures i equipaments a aquests nous paràmetres. Amb l’augment de 
temperatura, alguns dels equipaments que no necessitaven refrigeració durant els mesos 
d’estiu, en necessitaran, i els que ja tenien sistema de refrigeració allargaran els mesos en què 
el necessiten. 

Canvis en els patrons de demanda energètica: amb l’augment de temperatures hi haurà més 
demanda d’energia per a refrigerar edificis. Aquest fet provocarà canvis importants en la 
demanda energètica.  

Augment de la morbiditat i la mortalitat associades a la calor: el canvi climàtic provoca un 
augment de les onades de calor, que cada vegada duraran més dies. Això provocarà un 
augment de la mortalitat i l’agreujament de malalties en les persones més sensibles: les d’edat 
avançada, malalts crònics... 

Augment de l’efecte illa de calor: a la majoria de ciutats la calor es veu augmentada per la 
presència d’aires condicionats que expulsen aire calent als carrers, la circulació de vehicles, el 
paviment que emet escalfor... Aquest fenomen rep el nom d’efecte illa de calor. Amb 
l’increment de temperatures també augmentarà l’efecte illa de calor. 

Risc d’afectació de la qualitat i quantitat d’aigua disponible (domèstica i reg): amb 
l’augment de temperatura i la disminució de les precipitacions podria disminuir la qualitat i la 
quantitat d’aigua disponible tant per a ús domèstic com per a reg. L’aigua d’ús domèstic al 
municipi  queda garantida perquè el subministrament prové d’Aigües de Barcelona mitjançant el 
sistema Ter-Llobregat. Per a altres usos i per al reg es poden utilitzar aigües del freàtic (molt 
abundant) i en cas necessari també es pot disposar de l’aigua del riu Besòs. Per tant es pot 
considerar que aquest risc no afectarà gaire el municipi. 

Increment d’olors en espai públic : l’augment de temperatures farà que el ciutadà senti més 
qualsevol tipus d’olor. A l’espai públic es poden veure intensificades moltes més olors 
desagradables procedents de contenidors d’escombraries, orins i defecacions de gossos i/o 
altres animals, embornals, clavegueram... 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics: l’augment de temperatura i la 
disminució de les precipitacions afavoreix l’increment de la concentració de la majoria de 
contaminants atmosfèrics. 
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Canvis en els patrons de pol·linització i augment de les al·lèrgies: diversos estudis 
preveuen un increment de la producció del pol·len de gramínies, oliveres i altres espècies. 
Aquest augment de presència de pol·len provocarà un augment de les al·lèrgies.   

Risc de disminució de recàrrega d’aqüífers: una disminució de la pluviositat provoca una 
disminució de la recàrrega dels aqüífers. Santa Coloma de Gramenet disposa d’una gran 
quantitat d’aigua freàtica. És per aquest motiu que aquest risc es pot considerar poc probable. 

Risc d’afectació dels ecosistemes aquàtics (fluvials): la disminució de les precipitacions pot 
afectar els ecosistemes aquàtics a causa de la disminució de la disponibilitat d’aigua. També en 
èpoques de pluges torrencials es poden veure afectats per increment sobtat de cabal. Els 
principals ecosistemes aquàtics es troben al riu Besòs, que habitualment disposa d’un cabal 
constant, provinent de l’aigua de l’EDAR de Montcada i Reixac. Aquest risc es pot considerar 
poc probable. 

Major durada de l’estiatge de rieres: la major part de les rieres del municipi estan 
canalitzades i formen part de la trama urbana del municipi. Hi ha alguna petita riera en espai 
natural que només porta una mica d’aigua en moments de pluges abundants i la major part de 
l’any està completament seca.  Aquest risc es pot considerar poc probable. 

Augment del risc d’inundacions: l’augment de pluges torrencials (molta quantitat 
concentrada en molt poc temps) pot provocar risc d’inundacions a carrers de la ciutat, 
infraestructures, equipaments i edificis. 

Augment del risc de riuades: l’augment de pluges torrencials normalment provoca un 
augment del risc de riuades. A Santa Coloma de Gramenet aquest risc està molt controlat amb 
tot el sistema de control que hi ha al riu Besòs.  

Efectes de les pluges intenses i torrencials en infraestructures, edificis i equipaments: la 
majoria d’edificis i equipaments del municipi estan dissenyats i dimensionats correctament 
perquè les pluges torrencials no suposin un risc. On sí que hi pot haver risc de inundació i/o  
deteriorament és en el clavegueram, a l’EDAR de Montaca i Reixac i a pistes i camins d’accés 
a les zones forestals. 

Inundació als espais naturals del Parc Fluvial del riu Besòs: el tram del Parc Fluvial del riu 
Besòs té un seguit d’espais i elements naturals (aiguamolls, canyissars, zones de nidificació...) 
que garanteixen la conservació de les diferents espècies de vegetació i fauna que hi habiten. 
Aquests elements i, per tant, la vegetació i fauna es poden veure afectats en cas de pluges 
molt intenses que poden provocar desbordaments i inundacions. 

Caiguda d’arbrat: un dels riscos associats al canvi climàtic serà la major caiguda d’arbrat pels 
forts vents que poden anar associats als períodes de pluges torrencials. 
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7 AVALUACIÓ DELS RISCOS I LES VULNERABILITATS 

En aquest capítol s’avaluaran els riscos i les vulnerabilitats per tal de prioritzar les accions a 
realitzar. Els diferents riscos potencials detectats en el capítol anterior i en què la gestió 
municipal hi té més marge d’implicació seran els que es procedirà a avaluar. 

 

7.1. METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DEL RISC 

Tot i que hi ha diverses metodologies de càlcul de risc, en el present estudi s’ha utilitzat la 
metodologia de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya (DGPC) i 
de l’Oficina de les NNUU per a la reducció de Danys i Riscos (UNISDR) , que s’estructura de la 
forma següent: 

   Risc= Perill x Vulnerabilitat 

On: Vulnerabilitat= (Exposició x Sensibilitat) - Resiliència 

I al seu torn: 

Exposició x Sensibilitat= Conseqüència del perill en el territori, sense considerar la resiliència o 
capacitat adaptativa 

D’aquesta manera ens queda la següent fórmula per realitzar la valoració de risc: 

 Risc= Perill x (Exposició x Sensibilitat) -  Resiliència 

 

Aplicant la fórmula a l’àmbit del canvi climàtic, es defineix: 

Perill climàtic: magnitud del fenomen climàtic (freqüència, intensitat del fenomen..). Es tindrà 
en compte, per una banda, l’evolució històrica dels fenòmens climàtics ocorreguts en l’àrea 
analitzada i, per l’altra, les projeccions d’aquests mateixos fenòmens climàtics i les 
conseqüències que se’n poden esperar. 

En el cas de Santa Coloma de Gramenet s’han pres en consideració 3 perills climàtics: 

- Augment de la temperatura, estius calorosos i més secs(+T) 

- Sequeres i disminució de la precipitació (-P) 

- Augment de pluges intenses i torrencials associades a forts vents (+p) 
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Exposició: Presència d’un element o sistema en un lloc on podria veure’s afectat 
negativament pel perill climàtic estudiat. L’exposició es pot definir amb el nombre 
d’elements o recursos afectats (i/o la superfície afectada en relació al conjunt de l’AMB) i la 
variació del temps que hi estaran exposats. 

Sensibilitat: Predisposició intrínseca d’un element o sistema a patir danys davant d’un perill 
climàtic d’una magnitud determinada. És la fragilitat de l’element o sistema. 

Conseqüència: Magnitud de les afectacions del perill climàtic sobre el territori. Es defineix 
com el producte de l’exposició per la sensibilitat. 

Resiliència: Capacitat d’un sistema o element afectat a adaptar-se o recuperar-se d’un 
efecte. 

Atès que es tracta d’una valoració preliminar del risc, es farà una valoració simplificada i 
qualitativa a partir d’una anàlisi objectiva i justificada, coherent amb els resultats esperats per 
diferents riscos. Es farà una valoració qualitativa del risc amb 5 nivells per cadascun dels 
paràmetres següents: perill, exposició, sensibilitat, conseqüències i resiliència, tal com s'indica 
en la taula Rangs per cada variable. 

 

Rangs per CADA VARIABLE 

Perill Exposició Sensibilitat Conseqüències Resiliència 
Molt baix  
(Extrany) Molt baixa Molt baixa Molt baixes 

(Insignificants) Molt baixa 

Baix  
(Poc probable) Baixa Baixa Baixes 

(Menors) Baixa 

Mitjà 
(Probable) Mitjana Mitjana Mitjanes 

(Moderades) Mitjana 

Alt  
(Molt probable) Alta Alta Altes 

(Significatives) Alta 

Molt alt  
(Freqüent) Molt alta Molt alta Molt altes 

(Catastròfiques) Molt alta 
Font: elaboració pròpia feta en base a diferents metodologies de càlcul (equips tècnics 18 de l’AMB, La Vola, DIBA, 
ERF, OCCC, web de la UE sobre adaptació) 
Nota: En la resiliència els colors van a la inversa, ja que tenir una alta resiliència és un aspecte positiu. 

Seguim desglossant les variables de l’equació. En primer lloc buscarem els rangs de les 
conseqüències (exposició x sensibilitat). 

Pel que fa al càlcul de les conseqüències s'utilitza la següent matriu en 5 nivells: 

 

 

 

                                                           

18 AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona; La Vola: Companyia de Serveis Ambientals; DIBA: Diputació de 
Barcelona; ERF: Estudi Ramon Folch; OCCC: Oficina Catalana del Canvi Climàtic; UE: Unió Europea 
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Rangs de les CONSEQÜÈNCIES en funció de l'exposició i la sensibilitat 
Sensib. 
Expo. Molt baixa Baixa Mitjana Alta Molt alta 

Molt baixa Molt 
baixes Molt baixes Molt baixes Baixes Baixes 

Baixa Molt 
baixes Baixes Baixes Mitjanes Mitjanes 

Mitjana Molt 
baixes Baixes Mitjanes Altes Altes 

Alta Baixes Mitjanes Altes Altes Molt altes 

Molt alta Baixes Mitjanes Altes Molt altes Molt altes 
Font: elaboració pròpia feta en base a diferents metodologies de càlcul (equips tècnics de l’AMB, La Vola, 
DIBA, ERF, OCCC, web de la UE sobre adaptació) 
 

 

Pel que fa al risc global, que és el perill per les conseqüències (exposició x sensibilitat) 
s'utilitzarà la valoració qualitativa següent en 4 nivells: 

Rangs del RISC GLOBAL en funció de les conseqüències i dels perills 
Perill 

Conseq. Estrany Poc 
probable Probable Molt probable Freqüent 

Insignificants Baix Baix Baix Mitjà Mitjà 

Menors Baix Baix Mitjà Mitjà Alt 

Moderades Baix Mitjà Mitjà Alt Alt 

Significatives Mitjà Mitjà Alt Alt Molt alt 

Catastròfiques Mitjà Alt Alt Molt alt Molt alt 
Font: elaboració pròpia feta en base a diferents metodologies de càlcul (equips tècnics de l’AMB, la Vola, 
DIBA, ERF, OCCC, web de la UE sobre adaptació) 
 

Per tal d’orientar i prioritzar les accions que configuren el pla d’adaptació, és útil tenir present 
l’anàlisi progressiu de l’avaluació de risc segons la formulació anterior. Per això s'analitza en 
base a una matriu d’avaluació que permet establir prioritats d’actuació. Els dos eixos de la 
matriu són: 

• Risc global = Perill x (Exposició x Sensibilitat) 

Es valora el risc sense considerar encara la capacitat de resiliència, bé sigui intrínseca de 
l’element territorial afectat, bé sigui extrínseca fruit de les accions dutes a terme per pal·liar-
ne l’efecte. Aquesta valoració parcial del risc permet detectar aquells riscos que, 
independentment de la capacitat de resposta, tenen un potencial més alt de generar 
conseqüències adverses. És a dir, permet establir la rellevància del risc, abans d’analitzar la 
capacitat de resposta 

• Resiliència 

Es valora la capacitat adaptativa de l’element territorial afectat així com el conjunt d’accions 
empreses per pal·liar o minimitzar les conseqüències adverses. D'aquesta manera es 
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poden agrupar els riscos segons la necessitat i urgència de l'establiment d'accions a 
emprendre. 

Creuant aquests dos factors de la formulació (risc global i resiliència) es poden classificar els 
riscos en quatre quadrants que han servit per la priorització de les accions del Pla: 

o Riscos que requereixen d'actuació prioritària (AP): riscos rellevants i amb una resiliència 
baixa o mitjana. Són els riscos potencials que en l'anàlisi han obtingut un alt grau de risc 
global i que compten amb limitada capacitat natural d’adaptació i/o escasses eines de 
gestió o actuació en l’actualitat per part del municipi. Per això són els riscos pels que cal 
establir actuacions específiques immediates o de màxima prioritat per tal de millorar-ne la 
resiliència en el futur. 

o Riscos que requereixen accions de seguiment i monitoratge (SM): riscos amb 
rellevància mitjana o baixa i amb resiliència limitada (intermèdia o baixa). Són els riscos 
potencials que en l'anàlisi actual de risc global no s’han considerat com de significació alta 
o molt alta , però que s'hauran d'anar seguint i monitoritzant ja que un augment en el nivell 
de risc implicaria que passessin a considerar-se riscos d'actuació prioritària.  

o Riscos que requereixen accions de manteniment de la gestió (MG): riscos rellevants 
amb alta resiliència. Són els riscos que, si bé s'identifiquen com importants pel municipi, ja 
compten amb una capacitat adaptativa important; bé sigui per mesures de gestió ja 
implantades o per una alta resiliència intrínseca. En el cas que la capacitat d'adaptació vagi 
lligada a accions existents, s'haurà de garantir el manteniment d'aquestes condicions, ja 
que sense elles la resiliència passaria a ser baixa i per tant el municipi esdevindria més 
vulnerable.  

o Riscos de baix impacte que no requereixen actuacions immediates (BI): riscos poc 
rellevants i amb alta resiliència. Són riscos poc rellevants pel municipi i que, a més, 
presenten una alta resiliència o capacitat d'adaptació intrínseca, fins i tot si el nivell de risc 
s’incrementés en el futur, de manera que no requereixen preveure mesures d’adaptació 
específiques.   

Pel que fa als grups de classificació dels riscos segons la priorització d'accions a implantar és 
té la següent valoració: 

Rangs CLASSIFICACIÓ DELS RISCOS segons la priorització de les accions a implantar, 
analitzada segons el valor del risc global i la resiliència o capacitat d'adaptació 

Resil. 
Risc glob Molt baixa Baixa Mitjana Alta Molt alta 

Baix      

Mitjà      

Alt      

Molt alt      
Font: elaboració pròpia feta en base a diferents metodologies de càlcul (equips tècnics de l’AMB, lavola, DIBA, 
ERF, OCCC, web de la UE sobre adaptació) 
 

 

Actuació prioritària 

Baix impacte 

Manteniment de la gestió 

Seguiment i monitoratge 
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7.2. AVALUACIÓ DE RISCOS 
 

 

Valoració 

RISC 
Perill 

climàtic 
causal 

Pe
ri
ll 
cl
im

àt
ic
 

Ex
po

si
ci
ó 

Se
ns
ib
ili
ta
t 

Co
ns
eq

üè
nc
ie
s 
 

Re
si
liè
nc
ia
  Risc 

global 
Tipus d’acció 

Major durada de 
l’estiatge del riu Besòs 

+T (‐P) 
Alt (molt 
probable) 

Mitjana  Alta 
Altes 

(significatives) 
Alta  Alt 

Manteniment 
de la gestió 

Major vulnerabilitat de 
les espècies a malalties, 
plagues i estrès hídric 

+T (‐P) 
Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Alta  Alt 

Manteniment 
de la gestió 

Augment de plagues, 
espècies invasores i 

patologies associades. 
Tropicalització 

+T (‐P) 
Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Mitjana  Alt 

Actuació 
prioritària 

Major vulnerabilitat del 
verd urbà i canvis en les 

espècies 
+T (‐P) 

Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Alta  Alt 

Manteniment 
de la gestió 

Major risc d’incendis  +T (‐P) 
Alt (molt 
probable) 

Molt Alta
Molt 
Alta 

Molt Alta 
(Catastròfiques)

Mitjana 
Molt 
alt 

Actuació 
prioritària 

Efectes de l’increment 
de temperatures en 
infraestructures i 
equipaments 

+T  
Alt (molt 
probable) 

Mitjana  Mitjana
Mitjanes 

(moderades) 
Mitjana  Alt 

Actuació 
prioritària 

Canvis en els patrons de 
demanda energètica 

+T  
Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Alta  Alt 

Manteniment 
de la gestió 

Augment de la 
morbiditat/mortalitat 
associades a la calor 

+T 
Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Alta  Alt 

Manteniment 
de la gestió 

Augment de l’efecte illa 
de calor 

+T  
Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Baixa  Alt 

Actuació 
prioritària 

Risc d’afectació de la 
qualitat i quantitat 
d’aigua disponible 
(domèstica i reg) 

+ T (‐P) 
Alt (molt 
probable) 

Mitjana  Baixa  Baixes (menors) Mitjana  Mitjà 
Seguiment i 
monitoratge 

Increment d’olors en 
espai públic 

+T 
Alt (molt 
probable) 

Molt Alta Alta 
Molt Altes 

(Catastròfiques)
Mitjana 

Molt 
Alt 

Actuació 
prioritària 
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Un cop realitzada l’avaluació de riscos obtenim el que anomenem tipus d’acció per cada risc 
que determinarà les actuacions a realitzar, seguint la següent classificació: 

 

 

Valoració 

RISC 
Perill 

climàtic 
causal* 

Pe
ri
ll 
cl
im

àt
ic
 

Ex
po

si
ci
ó 

Se
ns
ib
ili
ta
t 

Co
ns
eq

üè
nc
ie
s 
 

Re
si
liè
nc
ia
  Risc 

global 
Tipus d’acció 

Increment concentració 
de contaminants 

atmosfèrics  
+T 

Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Mitjana  Alt 

Actuació 
prioritària 

Canvis en els patrons de 
pol∙linització i augment 

de les al∙lèrgies 
+T 

Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Baixa  Alt 

Actuació 
prioritària 

Risc de disminució de 
recàrrega d’aqüífers 

‐P 
Mitjà 

(probable) 
Mitjana  Baixa  Baixes (menors) Alta  Mitjà  Baix Impacte 

Risc d’afectació dels 
ecosistemes aquàtics 

(fluvials) 
‐P (+p) 

Mitjà 
(probable) 

Mitjana  Mitjana
Mitjanes 

(moderades) 
Baixa  Mitjà 

Seguiment i 
monitoratge 

Major durada de 
l’estiatge de rieres 

‐P 
Mitjà 

(probable) 
Mitjana  Baixa  Baixes (menors) Alta  Mitjà  Baix Impacte 

Augment del risc 
d’inundacions 

+p 
Alt (molt 
probable) 

Alta  Mitjana
Altes 

(significatives) 
Mitjana  Alt 

Actuació 
prioritària 

Augment del risc de 
riuades 

+p 
Alt (molt 
probable) 

Mitjana  Mitjana
Mitjanes 

(moderades) 
Alta  Alt 

Manteniment 
de la gestió 

Efectes  de les pluges 
intenses i torrencials en 
infraestructures, edificis 

i equipaments 

+p 
Alt (molt 
probable) 

Mitjana  Mitjana
Mitjanes 

(moderades) 
Mitjana  Alt 

Actuació 
prioritària 

Inundació als espais 
naturals del parc Fluvial 

del riu Besòs 
+p 

Alt (molt 
probable) 

Alta  Alta 
Altes 

(significatives) 
Mitjana  Alt 

Actuació 
prioritària 

Caiguda d’arbrat  +p 
Alt (molt 
probable) 

Mitjana  Mitjana
Mitjanes 

(moderades) 
Mitjana  Alt 

Actuació 
prioritària 
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Riscos d’actuació prioritària: són els riscos pels que cal establir actuacions específiques 
immediates o de màxima prioritat per tal de millorar-ne la resiliència en el futur. 

Riscos de seguiment i monitoratge: Són que s'hauran d'anar seguint i monitoritzant ja que un 
augment en el nivell de risc implicaria que passessin a considerar-se riscos d'actuació 
prioritària.  

Riscos de manteniment de la gestió: Són els riscos que, si bé s'identifiquen com importants 
pel municipi, ja compten amb una capacitat adaptativa important; bé sigui per mesures de 
gestió ja implantades o per una alta resiliència intrínseca. S'haurà de garantir el manteniment 
d'aquestes condicions, ja que sense elles la resiliència passaria a ser baixa i per tant el 
municipi esdevindria més vulnerable.  

Riscos de baix impacte: Són riscos poc rellevants pel municipi i que, a més, presenten una 
alta resiliència o capacitat d'adaptació intrínseca, fins i tot si el nivell de risc s’incrementés en el 
futur, de manera que no requereixen preveure mesures d’adaptació específiques. En 
aquest cas no cal proposar actuacions.  
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8 ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PELS RISCOS. 
SISTEMA DE COORDINACIÓ DEL PLA 

8.1. RELACIÓ ENTRE RISCOS, PROPOSTES D’ACCIONS I ÀREES I 
SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS 

 

Riscos  Accions  Àrea o Servei  

Major durada de l’estiatge del riu 
Besòs 

Estudi i seguiment  dels 
processos i instal∙lacions de 
l'EDAR per si cal adequar‐los a 
la nova climatologia prevista 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 

Identificar espècies 
vulnerables a malalties i 
plagues 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 

Utilització d'espècies vegetals 
resistents a les plagues 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Major vulnerabilitat de les espècies 
a malalties, plagues i estrès hídric 

Dissenyar les zones verdes 
amb espècies vegetals 
adaptades a les noves 
característiques climàtiques 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Identificar espècies 
vulnerables a malalties i 
plagues 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 
 

Utilització d'espècies vegetals 
resistents a les plagues 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Estudi d'espècies al∙lòctones i 
requeriments d'actuació 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 

Plans de control d'espècies 
al∙lòctones 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 

Augment de plagues, espècies 
invasores i patologies associades. 
Tropicalització 

Plans de control de plagues 
urbanes 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Identificar espècies 
vulnerables a malalties i 
plagues 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Utilització d'espècies vegetals 
resistents a les plagues 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Major vulnerabilitat del verd urbà i 
canvis en les espècies 

Pla de tractaments 
fitosanitaris 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 
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Riscos  Accions  Àrea o Servei  

 

Dissenyar les zones verdes 
amb espècies vegetals 
adaptades a les noves 
característiques climàtiques 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Seguiment del PAM INFOCAT   Servei de Seguretat ciutadana i 
Protecció civil 

Neteja i manteniment de 
franges de seguretat en zones 
properes a zones habitades  i 
equipaments sensibles 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 
Servei de Seguretat  Ciutadana i 
Protecció Civil 

Major risc d’incendis 

Manteniment de la xarxa 
viària de les zones forestals 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 

Disposar de llocs de 
confinament de la població 
sensible en casos d’onada de 
calor 

Servei de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil 
Servei de Manteniment 
d’edificis 

Millora de l'aïllament i 
climatització dels llocs de 
confinament de la població 

Servei de manteniment 
d’edificis 

Efectes de l’increment de 
temperatura en infraestructures i 
equipaments 

Fomentar l'ús de paviments 
clars i que siguin més 
resistents a les altes 
temperatures 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de manteniment de la Via 
Pública 

Millorar els aïllaments tèrmics 
dels edificis municipals 

Servei Tècnic d’Obres Públique 
Servei de Manteniment 
d’edificis  

Pla de millora de l'eficiència 
energètica dels equipaments 
municipals 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de Manteniment 
d’edificis 

Campanyes de sensibilització 
en l'ús eficient de l'energia i 
l'ús de les energies renovables 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 
Premsa i Comunicació 

Educació ambiental sobre 
energia i canvi climàtic als 
centres educatius 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 
Servei d’Educació 

Instal∙lar cobertes vegetals en 
edificis municipals 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Canvis en els patrons de demanda 
energètica 

Continuar realitzant les 
actuacions proposades al 
PAES 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Disposar de llocs de 
confinament de la població 
sensible en casos d’onada de 
calor 

Servei de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil 
Servei de Manteniment 
d’edificis 

Augment de la 
morbiditat/mortalitat associada a la 
calor  Establir canals de comunicació 

per les persones vulnerables 
per onades de calor 

Servei de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil 
Servei de Salut Pública i Acció 
Comunitària 
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Riscos  Accions  Àrea o Servei  

Elaborar un Protocol 
d'actuacions en cas d'Onada 
de calor 

Servei de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil 
Servei de Salut Pública i Acció 
Comunitària 

Fomentar l'ús de paviments 
clars i que siguin més 
resistents a les altes 
temperatures 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de manteniment de la Via 
Pública 

Adoptar criteris de mobiliari i 
enjardinat per protegir la 
població de la calor 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de manteniment de la Via 
Pública 

 

Millorar els aïllaments tèrmics 
dels edificis municipals 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de Manteniment 
d’edificis 

Adoptar criteris de mobiliari i 
enjardinat per protegir la 
població de la calor 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de manteniment de la Via 
Pública Augment de l'efecte illa de calor 

Millorar els aïllaments tèrmics 
dels edificis municipals 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 

Increment d’olors en espai públic  

Canvis en la logística de la 
recollida i neteja de: zona de 
contenidors, voreres, zones 
verdes i clavegueres 

Servei de manteniment de la Via 
Pública 

Facilitar desplaçaments a peu 
i amb bicicleta per la ciutat 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 
Servei de Manteniment de la Via 
Pública 
Premsa i comunicació 

Implantar Zones Urbanes 
d’Atmosfera Protegida (ZUAP) 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Organitzar la ciutat segons el 
model de Superilles 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Promocionar l’ús dels vehicles 
menys contaminants 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Impulsar la utilització de 
motocicletes i bicicletes 
elèctriques 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Consolidació i ampliació de les 
mesures fiscals per a 
promoure l’ús de tecnologies i 
combustibles menys 
contaminants 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 
Servei de Gestió Tributària 

Tarificació municipal de 
l’aparcament del carrer en 
funció del potencial 
contaminador dels vehicles 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 
Servei de Gestió Tributària 

Increment de concentració de 
contaminants atmosfèrics  

Control dels vehicles més 
contaminants 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 
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Riscos  Accions  Àrea o Servei  

Renovar la flota d’autobusos 
amb vehicles més eficients i 
accessibles 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Reduir la contaminació en 
entorns escolars 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Renovar la flota municipal per 
vehicles més nets 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Formació en sostenibilitat del 
personal que presta serveis 
municipals 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Incloure la qualitat de l’aire i 
la salut en la gestió de la 
mobilitat 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Implantar mesures 
específiques per episodis 
ambientals de contaminació 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Instal∙lar cobertes vegetals en 
edificis municipals 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Continuar realitzant les 
actuacions proposades al 
PAES 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Canvis en els patrons de 
pol∙linització i augment de les 
al∙lèrgies 

Actuacions de prevenció i 
sensibilització a la població 
davant de l’increment de les 
al∙lèrgies 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 
Servei de Manteniment de la Via 
Pública 
Servei de Salut Pública 

Risc de disminució de recàrrega 
d’aqüífers 

   

Risc d’afectacions als ecosistemes 
aquàtics (fluvials) 

Neteja i manteniment de 
dispositius per evitar 
desbordaments 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, 
Medi Ambient, Ecologia, Espai 
públic, Via Pública i Seguretat 
Ciutadana 

Afavorir els sistemes de 
recuperació d'aigües pluvials 

Servei Tècnic de Projectes i 
d’Obres d’Edificació 

Campanya de sensibilització 
per a un ús racional de l'aigua 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 

Risc d’afectació de la qualitat i 
quantitat d’aigua disponible 
(domèstica i reg)     

Major durada de l’estiatge de rieres     
Neteja i manteniment de 
dispositius per evitar 
desbordaments 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, 
Medi Ambient, Ecologia, Espai 
públic, Via Pública i Seguretat 
Ciutadana Augment del risc d’inundacions 

Seguiment, manteniment i 
adequació dels ponts de rius i 
rieres 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil 
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Riscos  Accions  Àrea o Servei  

Increment de la neteja 
periòdica dels embornals 

Servei de Manteniment de la Via 
Pública 

  Estudi d'actualització del 
dimensionament del 
clavegueram i proposta de 
renovació on sigui necessari 

Servei de Manteniment de la Via 
Pública 

Neteja i manteniment de 
dispositius per evitar 
desbordaments i inundacions 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, 
Medi Ambient, Ecologia, Espai 
públic, Via Pública i Seguretat 
Ciutadana Augment del risc de riuades 

Seguiment, manteniment i 
adequació dels ponts de rius i 
rieres 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil 

Estudi i seguiment  dels 
processos i instal∙lacions de 
l'EDAR per si cal adequar‐los a 
la nova climatologia prevista 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene ambiental 

Neteja i manteniment de 
dispositius per evitar 
desbordaments 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, 
Medi Ambient, Ecologia, Espai 
públic, Via Pública i Seguretat 
Ciutadana 

Estudi d'actualització del 
dimensionament del 
clavegueram i proposta de 
renovació on sigui necessari 

Servei de Manteniment de la Via 
Pública 

Efectes de les pluges intenses i 
torrencials en infraestructures, 
edificis i equipaments  

Manteniment de la xarxa 
viària de les zones forestals 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental 

Dissenyar les zones verdes 
amb espècies vegetals 
adaptades a les noves 
característiques climàtiques 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene Ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Risc de major caiguda d’arbrat  Adaptar les plantacions 
d’arbres amb espècies 
resistents a les ventades i 
realitzar un estudi de les 
zones del municipi més 
afectades per vent 

Servei de Medi Ambient i 
Higiene ambiental i Servei de 
Manteniment de Via Pública 

Inundació als espais del Parc Fluvial 
del Riu Besòs 

Neteja i manteniment de 
dispositius per evitar 
desbordaments i inundacions 

Àrea d’Urbanisme, Habitatge, 
Medi Ambient, Ecologia, Espai 
públic, Via Pública i Seguretat 
Ciutadana 
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8.2. SISTEMA DE COORDINACIÓ DEL PLA 

Tenint en compte que l’adaptació al canvi climàtic té un caràcter transversal que afecta 
diferents àmbits municipals, cal generar un espai de coordinació entre les diferents àrees i 
serveis implicats. Les àrees directament implicades són: 

- Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia, Espai Públic, Via Pública i 
Seguretat Ciutadana: tots els serveis 

- Àrea d’Alcaldia: Premsa i Comunicació 

- Àrea de Cultura, Moviments socials, Entitats Ciutadanes, Memòria Històrica i LGTB: Servei 
de Salut Pública i acció Comunitària, Servei de Cultura i Joventut, Servei d’Educació 

- Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat: 
servei de Gestió Tributària, Servei de sistemes d’informació 

Les actuacions de coordinació i seguiment que es proposen són: 

- Una vegada aprovat el pla, establir conjuntament amb totes les àrees i serveis el sistema 
de coordinació interna i el model de gestió necessaris per anar executant les actuacions 
proposades. 

- Designar un servei tècnic que sigui el responsable de recollir tota la informació i de 
coordinar la resta d’àrees i serveis implicats. Es recomana que aquest servei sigui el de 
Medi Ambient i Higiene Ambiental. 

 



PLACC SANTA COLOMA DE GRAMENET 

68 

 

9 DEFINICIÓ D’ACCIONS 

9.1. DESCRIPCIÓ DE LA FITXA D’ACTUACIONS 

En aquest apartat es descriuen les diferents actuacions proposades per minimitzar les 
conseqüències i/o riscos causats per el canvi climàtic i que poden afectar el municipi. 

Cadascuna de les accions es descriu mitjançant una fitxa tipus com la següent: 

 

Nom de l’actuació  PLACC‐1 

Tipus d’acció   

 

Descripció   

 
 
 

Risc/os 
associat/s 

 
 

Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost   

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

 

Altres 
administracions 
implicades 
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- Codi d’actuació: identifica les accions per un codi. Es proposa que segueixin una numeració 
consecutiva.  Per poder identificar de quin pla provenen s’afegeix PLACC abans del número 
identificatiu [PLACC-nº acció]. 

- Nom de l’actuació: ha de ser relativament breu i ha de clarificar què cal fer. En tot cas és 
important evitar la confusió entre l’acció i l’objectiu a assolir. 

- Tipus d’actuació: indica el grau de prioritat de realització de l’actuació, en funció dels valors 
obtinguts en l’avaluació de riscos. En el cas d’actuacions associades a més d’un risc, amb 
diferents rangs de classificació, s’ha agafat el de rang d’actuació més prioritari. 

- Descripció: inclou l’explicació de l’actuació a realitzar, quins són els passos a seguir i, si és el 
cas,  com s’ha de desplegar.  

- Riscos associats: per cada acció s’identifiquen els més destacables del llistat descrit en el 
capítol 6. 

- Mesures ja existents: fa referència aquelles actuacions que ja està realitzant actualment 
l’ajuntament i que tenen relació amb l’actuació proposada. En cas que no s’estigui fent res o 
no es conegui es deixa aquest paràmetre en blanc. 

- Nivell de cost de l’actuació: en la majoria dels casos és difícil de confeccionar el pressupost 
de les actuacions, per la qual cosa s’ha fet una valoració aproximada definint els costos com a 
elevat, mig o baix, segons valoracions extretes d’altres metodologies de PLACC:  

- Cost baix  <18.000 €  

- Cost mig  de 18.000 a 50.000 € 

- Cost elevat  > 50.000 € 

- Fonts de finançament: fa referència a quina pot ser la manera o les maneres de finançar 
l’actuació.  

- Període d’actuació: assenyala els anys en que es realitzarà l’actuació proposada. Poden 
haver-hi actuacions (de curta durada) que es realitzin en un moment determinat i s’indica l’any 
o anys en que es considera més oportú la seva execució. Hi ha altres actuacions que un cop 
iniciades han de tenir una continuïtat en el temps i s’indica que cal realitzar-les cada any. 

- Àrea o servei responsable de l’Ajuntament: identificar l’àrea o servei responsable de 
l’ajuntament de realitzar l’actuació. 

- Altres administracions públiques implicades: indica si hi ha altres administracions 
(diferents de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet) que tinguin algun tipus d’implicació 
en l’execució de l’actuació. 

 

 

9.2. FITXES D’ACTUACIONS  

A continuació es relacionen les fitxes de les actuacions a realitzar: 
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Neteja i manteniment de dispositius per evitar desbordaments i inundacions   PLACC‐1 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

El riu Besòs al seu pas pel municipi té un cabal bastant estable donat que la 
major part de l’aigua procedeix de l’EDAR de Montcada i Reixac. 

També compta amb un seguit de dispositius per evitar desbordaments en 
cas de pluges molt intenses. 

Seguint  el  curs  del  riu  es  troben  espais  i  elements  naturals  (aiguamolls, 
canyissars,  zones  de  nidificació...)  que  garanteixen  la  conservació  de  les 
diferents espècies de vegetació i fauna que hi habiten. Aquests elements i, 
per tant, la vegetació i fauna, es poden veure afectats en cas de pluges molt 
intenses que poden provocar desbordaments i inundacions. Per evitar‐ho es 
proposa: 

Mantenir  el  programa  anual  de  seguiment,  neteja  i  manteniment  dels 
dispositius  existents  per  evitar  desbordaments  del  riu  Besòs:  elements 
reductors de  la velocitat de  l'aigua  i elements dissipadors de  l'energia que 
porta el corrent d'aigua. 

El seguiment, la neteja i el manteniment s’ha de realitzar en: 

‐ les  canalitzacions  de  rieres  que  actualment  formen  part  de 
l’entramat urbà i desguassen a la llera del riu Besòs 

‐ les 5 preses inflables del riu Besòs 

 
Augment del risc d'inundacions i riuades 
Risc d’afectació dels ecosistemes aquàtics 
Efectes  de  les  pluges  intenses  i  torrencials  en  infraestructures,  edificis  i 
equipaments 

Risc/os 
associat/s 

Inundació als espais del Parc Fluvial del Riu Besòs 
 

Mesures ja 
existents 

Actualment ja existeix un protocol de seguiment i manteniment a càrrec de 
l’Ajuntament i del Consorci del Parc Fluvial del riu Besòs 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Consorci del Parc Fluvial del riu Besòs 
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Identificar espècies vulnerables a malalties i plagues  PLACC‐2 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Amb l’increment de temperatures i la disminució de precipitacions hi haurà 
més  risc  que  determinades  espècies  siguin més  vulnerables  a malalties  i 
plagues. 

Es  proposa  realitzar  un  estudi  per  identificar  espècies  vulnerables  a 
malalties,  plagues  i  estrès  hídric.  Detectar  i  localitzar  possibles  focus 
d'infecció. 

Caldrà  identificar  les  espècies  vegetals  i  animals  vulnerables  dels  espais 
naturals del municipi: zones forestals, riu Besòs i zones verdes de la ciutat. 

Un  cop  identificats  s’haurà  de  procedir  a  valorar  quines  poden  ser  les 
metodologies a utilitzar per tal d’evitar i/o tractar infeccions i patologies. 

 
Major vulnerabilitat d'espècies a malaties, plagues  i estrès hídric 
Augment de plagues, espècies invasores i patologies associades. 
Tropicalització 

Risc/os 
associat/s 

Major vulnerabilitat del verd urbà i canvis en les espècies 
 

Mesures ja 
existents 

El  Consorci  del  Parc  Natural  de  la  Serralada  de Marina  realitza  estudis  i 
seguiments  periòdics  per  detectar malalties  i  plagues;  i  compta  amb  un 
programa d’eliminació d’espècies exòtiques. 
L’Ajuntament té un programa d’actuacions a les zones verdes, parcs i jardins 
i arbrat viari per tal de prevenir i d’evitar aquests riscos: 

‐ Programa de poda d’arbrat hivern  i estiu: amb menys  intensitat de 
poda  s’augmenta  la  vigorositat  de  l’arbrat  i  per  tant,  serà  més 
resistent a plagues i malalties 

‐ Tractaments naturals de la vegetació per eliminar plagues i afavorir 
la presència de depredadors naturals de plagues 

‐ Disseny  de  les  zones  verdes  tenint  en  compte  recomanacions  de 
drenatge, pendents i material a utilitzar per afavorir el creixement i 
la vigorositat de la vegetació 

‐ Utilitzar plantes mediterrànies que resisteixen millor  les condicions 
extremes i no pateixen tant estrès hídric 

‐ Evitar  plantacions  d’una  sola  espècie.  La  utilització  d’una  sola 
espècie (monocultiu) sempre tindrà menys resistència a les plagues 
i malalties 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 



PLACC SANTA COLOMA DE GRAMENET 

72 

Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Servei de manteniment de Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 

Consorci  del  Parc  Natural  de  la  Serralada  de Marina,  Consorci  del  Parc 
Fluvial del riu Besòs 
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Utilització d'espècies vegetals resistents a les plagues  PLACC‐3 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

En  el  nou  disseny  de  zones  verdes,  parcs  i  jardins,  es  proposa  utilitzar 
espècies vegetals resistents a les plagues detectades  i/o altres previstes en 
un futur. 
Aquesta  actuació  anirà  relacionada  als  resultats  que  surtin  de  l’actuació 
núm 2: Identificar espècies vulnerables a malalties i plagues. 

 
Major vulnerabilitat d'espècies a malaties, plagues i estrès hídric 
Augment de plagues, espècies invasores i patologies associades. 
Tropicalització 

Risc/os 
associat/s 

Major vulnerabilitat del verd urbà i canvis en les espècies 
 

Mesures ja 
existents 

L’Ajuntament té un programa d’actuacions a les zones verdes, parcs i jardins 
i arbrat viari per tal de prevenir i d’evitar aquests riscos: 

‐ Programa de poda d’arbrat, hivern i estiu: amb menys intensitat de 
poda  s’augmenta  la  vigorositat  de  l’arbrat  i  serà més  resistent  a 
plagues i malalties 

‐ Tractaments naturals de la vegetació per eliminar plagues i afavorir 
la presència de depredadors naturals de plagues 

‐ Disseny  de  les  zones  verdes  tenint  en  compte  recomanacions  de 
drenatge, pendents i material a utilitzar per afavorir el creixement i 
la vigorositat de la vegetació 

‐ Utilitzar plantes mediterrànies que resisteixen millor  les condicions 
extremes i no pateixen tant estrès hídric 

‐ Evitar  plantacions  d’una  sola  espècie.  La  utilització  d’una  sola 
espècie  (monocultiu)  sempre  tindrà menys  resistència  a  plagues  i 
malalties 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient  i Higiene Ambiental  i Servei de Manteniment de 
Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 
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Estudi d'espècies al∙lòctones i requeriments d'actuació  PLACC‐4 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Estudi  d'espècies  animals  i  vegetals  al∙lòctones,  valorar  els  impactes 
ambientals que poden produir als ecosistemes i si requereiexen algun tipus 
d'actuació. 

Es  procedirà  a  identificar  les  espècies  vegetals  i  animals  al.lòctons  dels 
següents ecosistemes:  zones forestals, espais naturals del riu Besòs i zones 
verdes de la ciutat. 

Un  cop  identificades  s’hauran  de  valorar  els  impactes  ambientals  que 
poden produir als diferents ecosistemes  i analitzar quin tipus d’actuació es 
requereix per a cada impacte. 

 

Risc/os 
associat/s 

Augment de plagues, espècies invasores i patologies associades. 
Tropicalització 

 

Mesures ja 
existents 

El Consorci del Parc de  la Serralada de Marina  compta amb un programa 
d’eliminació d’espècies exòtiques, dins l’àmbit dels espais del Parc Natural. 

 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017       

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Servei de manteniment de la Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 

Consorci  del  Parc    Natural  de  la  Serralada  de Marina,  Consorci  del  Parc 
Fluvial del riu Besòs 
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Plans de control d'espècies al∙lòctones   PLACC‐5 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

A partir dels  resultats obtinguts en  l’actuació número 4: Estudi d’espècies 
al∙lòctones, es proposa: 

Establir  plans  de  control  de  les  poblacions  d’espècies  al∙lòctones  en 
coordinació  amb  el  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Parc Natural de 
la Serralada de Marina i el Consorci del Parc Fluvial del riu Besòs. 

Segurament  serà  necessari  realitzar  actuacions  periòdicament,  més 
intensives els primers anys i després més espaiades en el temps. 

 

Risc/os 
associat/s 

Augment de plagues, espècies invasores i patologies associades. 
Tropicalització 

 

Mesures ja 
existents 

El  Consorci  del  Parc  Natural  de  la  Serralada  de Marina  compta  amb  un 
programa d’eliminació d’espècies exòtiques dins l’àmbit dels espais del Parc 
Natural. 

 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  de  la 
Generalitat de Catalunya 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 

Altres 
administracions 
implicades 

Consorci  del  Parc  Natural  de  la  Serralada  de Marina,  Consorci  del  Parc 
Fluvial  del  riu  Besòs,  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
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Plans de control de plagues urbanes  PLACC‐6 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Els  anys  en  què  hi  ha  hagut  increment  de  temperatures,  períodes  de 
sequera  i/o  pluges  intenses  s’ha  detectat  un  increment  de  plagues  a  la 
ciutat: xinxes, rates, mosquits, paneroles... Aquests paràmetres, segons  les 
previsions  climàtiques,  aniran  en  augment.  I,  per  tant,  és  d’esperar  que 
augmenti la presència de plagues habituals i que n’apareguin de noves.  

Es recomana: 

‐ realitzar  un  estudi  i  seguiment  de  les  espècies  que  es  poden 
considerar  plagues  urbanes  i  que  poden  comportar  importants 
molèsties als ciutadans del municipi 

‐ establir plans de control de les poblacions de plagues 

 

Risc/os 
associat/s 

Augment de plagues, espècies invasores i patologies associades. 
Tropicalització. 

 

Mesures ja 
existents 

L’Ajuntament ja realitza un seguiment periòdic i posterior eliminació de les 
espècies considerades plagues. 
El  Consorci  del  Parc  Fluvial  del  Besòs  realitza  un  seguiment  d’espècies 
exòtiques del riu i també té un programa anual de tractament per controlar 
els dípters quironòmids del tram baix del riu Besòs 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Servei de Manteniment de la Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 
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Dissenyar  les  zones  verdes  amb  espècies  vegetals  adaptades  a  les  noves 
característiques climàtiques 

PLACC‐7 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

A  les  zones  verdes  urbanes,  parcs  i  jardins  s’hauran  d’anar  canviant  i 
plantant  noves  espècies  vegetals  adaptades  a  les  noves  característiques 
climàtiques:  

‐ menys requeriments d'aigua 

‐ resistents a noves plagues 

‐ resistents a fortes ventades 

Aquesta actuació  seria aconsellable que es  realitzés un  cop es  tinguin els 
resultats dels estudis recomanats en l’actuació número 2. 

Pot ser una actuació que es vagi implantant a les noves àrees verdes i a les 
que calgui realitzar actuacions de millora i/o remodelació. 

Es recomana anar‐la realitzant en vàries fases que permetin repartir el cost 
econòmic en varis anys d’actuacions. 

 
Major vulnerabilitat d'espècies a malaties, plagues i estrès hídric 
Major vulnerabilitat del verd urbà i canvis en les espècies 

Risc/os 
associat/s 

Caiguda d’arbrat 
 

Mesures ja 
existents 

L’Ajuntament té un programa d’actuacions a les zones verdes, parcs i jardins 
i arbrat viari per tal de prevenir i d’evitar aquests riscos: 

‐ Programa de poda d’arbrat hivern  i estiu: amb menys  intensitat de 
poda  s’augmenta  la  vigorositat  de  l’arbrat  i  serà més  resistent  a 
plagues i malalties 

‐ Tractaments naturals de la vegetació per eliminar plagues i afavorir 
la presència de depredadors naturals de plagues 

‐ Disseny  de  les  zones  verdes  tenint  en  compte  recomanacions  de 
drenatge, pendents i material a utilitzar per afavorir el creixement i 
la vigorositat de la vegetació 

‐ Utilitzar plantes adaptades al clima mediterrani i espècies de gespa 
natural que resisteixen millor  les condicions extremes, no pateixen 
tant estrès hídric i no els cal reg addicional 

‐ Evitar  plantacions  d’una  sola  espècie.  La  utilització  d’una  sola 
espècie  (monocultiu)  sempre  tindrà menys  resistència  a  plagues  i 
malalties 

També  està  en  procés  d’elaboració  un  Pla  de  risc  de  l’arbrat  viari: 
permetrà  detectar  les  zones  amb  arbrat  de  risc  de  caiguda  per  vent  i 
realitzar propostes d’actuació. 
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Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient  i Higiene Ambiental  i Servei de Manteniment de 
Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 
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Seguiment del PAM INFOCAT  PLACC‐8 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

L’Ajuntament disposa del PAM INFOCAT homologat el 3 d’octubre de 2013;  
però  caldrà  fer  un  seguiment  del mateix  i  actualitzar‐lo  en  propers  anys 
adaptant‐lo  als  nous  paràmetres  de  canvi  climàtic: major  risc  d’incendis, 
més freqüents i més virulents. 

 

Risc/os 
associat/s 

Major risc d’incendis 

 

Mesures ja 
existents 

L’Ajuntament disposa del PAM INFOCAT homologat el 3 d’octubre de 2013 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Seguretat ciutadana i Protecció civil 

Altres 
administracions 
implicades 
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Neteja  i  manteniment  de  franges  de  seguretat  en  zones  properes  a  zones 
habitades  i equipaments sensibles 

PLACC‐9 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Programa  anual  de  neteja  i manteniment  de  les  franges  perimetrals  de 
seguretat a  les zones habitades properes a zones amb risc d'incendi  i a  les 
zones  amb equipaments  sensibles  als  incendis  (veure descripció  a  capítol 
2.5.2 del present estudi). 

 

Risc/os 
associat/s 

Major risc d’incendis 

 

Mesures ja 
existents 

L’Ajuntament  disposa  del  PPI  (Pla  de  Prevenció  d’Incendis)  i  del  PAM 
INFOCAT  
L’Ajuntament  i  el  Consorci  del  Parc  de  la  Serralada  de Marina  realitzen 
periòdicament  actuacions  de  manteniment  de  camins,  franges  de 
seguretat... 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Diputació de Barcelona 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Servei de Seguretat  Ciutadana i Protecció Civil 

Altres 
administracions 
implicades 

Diputació de Barcelona 
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Seguiment, manteniment i adequació dels ponts de rius i rieres  PLACC‐10 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 
Realitzar  tasques  periòdiques  de  seguiment,  manteniment  i  neteja  dels 
ponts del riu Besòs i les rieres per tal d'evitar inundacions; i realitzar obres 
d'adequació en aquells casos en què sigui necessari. 

 
Augment del risc d’inundacions Risc/os 

associat/s  Augment del risc de riuades 

 

Mesures ja 
existents 

Hi ha un servei de seguiment i manteniment de les infraestructures lligades 
al  riu  Besòs,  per  part  del  Consorci  del  Parc  Fluvial  del  riu  Besòs  i  un 
seguiment  a nivell municipal de  les  canalitzacions  i  altres  infraestructures 
lligades a les rieres que formen part de la trama urbana. 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

Altres 
administracions 
implicades 

Consorci Parc Fluvial del riu Besòs 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Increment de la neteja periòdica dels embornals  PLACC‐11 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Incrementar  la  neteja  periòdica  dels  embornals  per  tal  de  facilitar 
l'evacuació de l'aigua de pluja i evitar inundacions. 

Procedir  a  fer  una  neteja  extra  cada  vegada  que  hi  hagi  hagut  fortes 
ventades,  que  fan  caure  fulles  i  taponen  els  embornals.  Aquest  fet  pot 
provocar l’augment de risc d’inundació si posteriorment hi ha un episodi de 
pluges intenses 

 

Risc/os 
associat/s 

Augment del risc d’inundacions 

 

Mesures ja 
existents 

El  Servei de manteniment  i Via Pública de  l’Ajuntament  realitza un  servei 
periòdic de neteja de tots els embornals  

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Manteniment de la Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 
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Manteniment de la xarxa viària de les zones forestals  PLACC‐12 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

 
Amb  l’increment  de  les  pluges  torrencials,  la  xarxa  viària  forestal  es  pot 
veure deteriorada  i amb  l’increment del risc d’incendis cal extremar el seu 
manteniment per  tal d’evitar  riscos  a persones o  al patrimoni natural. Es 
proposa: 
Realitzar treballs periòdics d’adequació i manteniment de pistes  carreteres 
i  camins  de  les  zones  forestals  on  sigui  aconsellable  (segons  el  Pla  de 
Prevenció  d'Incendis)  i  on  hi  hagi  hagut  desperfectes  a  causa  de  pluges 
torrencials o ventades fortes 

 

Risc/os 
associat/s 

Major risc d’incendis 
Efectes de les pluges intenses i torrencials en infraestructures 

 

Mesures ja 
existents 

Actuacions que es  realitzen periòdicament,  seguint  les  recomanacions del 
PPI (Pla de Prevenció d’Incendis) i del PAM INFOCAT 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Diputació de Barcelona 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

Altres 
administracions 
implicades 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
Diputació de Barcelona 
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Millorar i incrementar la xarxa municipal d’aigües freàtiques  PLACC‐13 

Tipus d’acció  Seguiment i monitoratge 

 

Descripció 

Actualment el municipi ja compta amb aigües freàtiques que s’utilitzen per 
reg de zones verdes a Can Zam, Parc del Besòs i algun altre espai ver de la 
ciutat. 

També part de l’aigua freàtica s’utilitza per neteja viària. 

Es  podria  incrementar  la  xarxa  municipal  d’aigües  freàtiques  i  així 
augmentar l’aigua disponible per a reg. Es proposa: 

‐ augmentar el nombre de pous de subministrament 

‐ augmentar les zones amb canalitzacions 

‐ augmentar les zones de utilització d’aigües freàtiques 

 

Risc/os 
associat/s 

Risc d’afectació de la qualitat i quantitat d’aigua disponible (domèstica i 
reg) 

 

Mesures ja 
existents 

Actualment ja s’utilitza aigua freàtica per a reg d’algunes zones verdes i per 
neteja viària 
 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Servei de Manteniment de la Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 
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Campanya de sensibilització per a un ús racional de l'aigua  PLACC‐14 

Tipus d’acció  Seguiment i monitoratge 

 

Descripció 

Campanya informativa que s'hauria d'adreçar a:  

‐ treballadors de l'Ajuntament 

‐ empreses de jardineria i altres vinculades a l’ús d'aigua 

‐ habitants del municipi 

Caldria  fer  actuacions  periòdicament,  segurament  més  intensives  els 
primers anys i deprés més espaiades en el temps. 

La campanya hauria de consistir en: 

‐ xerrades específiques per a cada col∙lectiu  

‐ edició, disseny i distribució de fulletons explicatius 

‐ difusió a xarxes socials i pàgina web 

 

Risc/os 
associat/s 

Risc d’afectació de la qualitat i quantitat d’aigua disponible (domèstica i 
reg) 

 

Mesures ja 
existents 

S’ha realitzat alguna campanya informativa dirigida a la població i activitats 
d’educació ambiental a  les escoles dins el Programa d’activitats educatives 
complementàries al currículum (PAECC) 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
Diputació de Barcelona‐ Servei de Medi Ambient 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 

Altres 
administracions 
implicades 
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Estudi d'actualització del dimensionament del clavegueram i proposta de 
renovació on sigui necessari 

PLACC‐15 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Amb  l'augment  del  risc  d’inundacions  i  tenint  en  compte  que  a 
determinades zones del municipi ja s’han detectat problemes en moments 
puntuals de pluges torrencials es proposa: 

‐ actualitzar  i  revisar  el  dimensionament  del  clavegueram  tenint  en 
compte les previsions climàtiques futures 

‐ projectar  la  seva  renovació,  on  sigui  necessari,  per  tal  d'evitar 
inundacions 

‐ revisar i actualitzar el Pla Director del clavegueram (que actualment 
està  basat  en  càlculs  de  períodes  de  retorn  de  25  anys),  amb  les 
previsions d’inundacions caldria calcular períodes de retorn de 100 
anys 

 
Augment del risc d’inundacions 

Risc/os 
associat/s  Efectes de les pluges intenses i torrencials en infraestructures, edificis i 

equipaments 
 

Mesures ja 
existents 

Es fa el seguiment del Pla Director del clavegueram  

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Manteniment de la Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Estudi i seguiment dels processos i instal∙lacions de l'EDAR per si cal adequar‐
los  a la nova climatologia prevista 

PLACC‐16 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Part del cabal d’aigua que circula pel riu Besòs, al seu pas pel municipi de 
Santa Coloma, prové de l’aigua depurada a l’EDAR de Montcada i Reixac.  Es 
tracta d’un cabal força regular, excepte en episodis puntuals de pluges molt 
intenses. Això fa que el risc d’estiatge del riu sigui pràcticament nul. 

No obstant, tenint en compte l'increment de pluges intenses en poc temps i 
l’augment  del  risc  d’inundacions  i  de  riuades,  caldrà  comprovar  si  els 
processos  i  instal∙lacions  de  l'EDAR  estan  adaptats  a  aquests  nous 
paràmetres i valorar si cal fer alguna actuació de millora. 

 
Major durada de l’estiatge del riu Besòs 

Risc/os 
associat/s  Efectes  de  les  pluges  intenses  i  torrencials  en  infraestructures,  edificis  i 

equipaments 
 

Mesures ja 
existents 

Tota  la  infraestructura  de  l’EDAR  està  dissenyada  i  dimensionada  per  al 
tractament  de  les  aigües  residuals  amb  les  previsions  climatològiques 
actuals, fins i tot en moments de pluges i aiguats intensos. Fins a l’actualitat 
ha funcionat sempre correctament 

 

Nivell de cost  Variable (en funció de les obres que s’hagin d’executar) 

Possibles  fonts 
de finançament 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
Àrea Metropolitana de Barcelona 

Període 
actuació 

      2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 

Altres 
administracions 
implicades 

Aigües de Barcelona 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Disposar de llocs de confinament de la població sensible en casos d’onada de 
calor 

PLACC‐17 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

En casos d’onada de calor de varis dies es proposa  tenir preparats alguns 
equipaments públics, amb bones condicions de  refrigeració  i comfort, per 
poder posar a disposició de persones sensibles i que no disposin de mitjans 
per poder refrigerar el seu propi habitatge. 

En aquests equipaments es considera convenient adaptar  les entrades per 
millorar‐ne  la  climatització  interior  i  també  aquelles  altres  millores 
d'aïllament tèrmic, aires condicionats, etc... que siguin necessàries. 

 
Augment de la morbiditat/mortalitat associades a la calor Risc/os 

associat/s  Efectes de l’increment de temperatura en infraestructures i equipaments 

 

Mesures ja 
existents 

Els  centres  cívics  del  municipi  i  els  pavellons  poliesportius,  amb  bones 
condicions de refrigeració, podrien ser aquests equipaments 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

    2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
Servei de Manteniment d’Edificis 

Altres 
administracions 
implicades 
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Establir canals de comunicació per a les persones vulnerables per onades de 
calor 

PLACC‐18 

Tipus d’acció  Manteniment de la gestió 

 

Descripció 

Establir  canals  de  comunicació  per  a  les  persones  que  poden  ser  més 
vulnerables davant una onada de calor:  

‐ persones d'edat avançada 

‐ persones que viuen soles 

‐ persones amb malalties greus 

Són  les que caldria prioritzar en el cas que fos necessari un confinament o 
altres tipus d'actuacions. 

 

Risc/os 
associat/s 

Augment de la morbiditat/mortalitat associades a la calor 

 

Mesures ja 
existents 

Quan  s’activa el Protocol per onada de  calor es  segueixen els  consells de 
l’Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya  i  els  de  la  Direcció  General  de 
Protecció Civil 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
Servei de Salut Pública i Acció Comunitària 

Altres 
administracions 
implicades 
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Elaborar un Protocol d'actuacions en cas d'onada de calor  PLACC‐19 

Tipus d’acció  Manteniment de la gestió 

 

Descripció 
Elaborar  i  sistematitzar  un  protocol  per  casos  d'onada  de  calor  en 
coordinació amb els CAPs per poder actuar ràpidament. 

 
Risc/os 
associat/s 

Augment de la morbiditat/mortalitat associades a la calor 

 

Mesures ja 
existents 

Quan  s’activa el protocol per onada de  calor es  segueixen els  consells de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de la Direcció General de Protecció 
Civil 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017       

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
Servei de Salut Pública i Acció Comunitària 

Altres 
administracions 
implicades 
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Adoptar criteris de mobiliari i enjardinat per protegir la població de la calor  PLACC‐20 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

A  les noves zones urbanitzades  i a  les que s'hagin de reformar cal adoptar 
criteris de mobiliari i enjardinat:  

‐ paviment  de  color  clar,  que  eviti  l’escalfament  ràpid  i  el 
despreniment de calor 

‐ evitar mobiliari metàl.lic: s’escalfa ràpidament i a l’estiu irradia més 
calor, fins al punt de no poder‐lo utilitzar en alguna ocasió 

‐ crear  zones  verdes  i  espais  amb  zones  d'ombra,  per  poder‐se 
resguardar de la calor intensa 

 
Augment de la morbiditat/mortalitat associades a la calor Risc/os 

associat/s  Augment de l’efecte illa de calor 

 

Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Diputació de Barcelona 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de Manteniment de la Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 
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Millorar els aïllaments tèrmics dels edificis municipals  PLACC‐21 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 
Millorar  els  aïllaments  tèrmics  dels  edificis municipals  existents  i  dels  de 
nova  construcció per  evitar pèrdues de  calor durant  els mesos d’hivern  i 
augments excessius de temperatura durant els mesos d’estiu. 

 
Canvis en els patrons de demanda energètica 
Augment de la morbiditat/mortalitat associades a la calor 

Risc/os 
associat/s 

Augment de l’efecte illa de calor 
 

Mesures ja 
existents 

Seguiment dels criteris del Decret d’Ecoeficiència 21/2006 de la Generalitat 
de Catalunya 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

ICAEN 
Diputació de Barcelona 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de Manteniment d’Equipaments i d’edificis 

Altres 
administracions 
implicades 
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Pla de millora de l'eficiència energètica dels equipaments municipals  PLACC‐22 

Tipus d’acció  Manteniment de la gestió 

 

Descripció 

La  construcció  dels  edificis  s’ha  realitzat  seguint  criteris,  normatives  i 
reglaments  vigents  actualment,  però  que  no  han  tingut  en  compte  els 
canvis  de  paràmetres  que  comportarà  el  canvi  climàtic.  L’increment  de 
temperatures que preveu el canvi climàtic pot tenir conseqüències tant en 
l’eficiència  de  climatització  dels  edificis  com  en  la  dilatació  i  contracció 
d’elements  i estructures. 

Per avançar‐nos als seus efectes es proposa:  

‐ estudi  de  l'eficiència  energètica  (tenint  en  compte  les  previsons 
d’increment de temperatures) de tots els equipaments municipals 

‐ proposta d’actuacions a realitzar en cas que sigui necessari 

 
Risc/os 
associat/s 

Canvis en els patrons de demanda energètica 

 

Mesures ja 
existents 

Molts  dels  equipaments  municipals  disposen  de  mesures  d’eficiència 
energètica: 

‐ control  de  l’horari  de  funcionament  i  de  les  temperatures  dels 
aparells de climatització i refrigeració 

‐ programa informàtic que permet calcular els consums 

‐ control de calderes de les escoles en funció d’horaris i dies festius 

Aquestes  mesures  han  permès  estalvis  en  alguns  dels  equipaments  de 
l’ordre d’un 40 %. 

 

Nivell de cost 
Baix (per l’estudi) 
Mig‐Elevat (segons les actuacions que s’hagin de realitzar) 

Possibles  fonts 
de finançament 

Diputació de Barcelona 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei Tècnic d’Obres Públiques 
Servei de Manteniment d’Equipaments i Edificis 

Altres 
administracions 
implicades 
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Campanyes de sensibilització en l'ús eficient de l'energia i l'ús de les energies 
renovables 

PLACC‐23 

Tipus d’acció  Manteniment de la gestió 

 

Descripció 

Campanya  informativa  dirigida  a:  habitatges,  centres  d'ensenyament, 
activitats  empresarials,  treballadors  de  l’Ajuntament...  per  promoure  l'ús 
eficient de  l'energia  i  les energies renovables. Es podria fer una campanya 
inicial més completa i anualment actuacions de recordatori. 

Les actuacions a realitzar podrien ser: 

‐ edició  de  fulletons  informatius  i  distribuir‐los  pels  habitatges  i  a 
diferents  equipaments  municipals  on  hi  hagi  gran  afluència  de 
públic 

‐ realització  de  xerrades  específiques  per  a  associacions 
empresarials,  centres  d’ensenyament,  treballadors  de 
l’Ajuntament... 

‐ divulgació a les xarxes socials i a la web de l’Ajuntament 

 

Risc/os 
associat/s 

Canvis en els patrons de demanda energètica 

 

Mesures ja 
existents 

S’ha realitzat alguna campanya informativa dirigida a la població i activitats 
d’educació ambiental a  les escoles dins el Programa d’activitats educatives 
complementàries al currículum (PAECC) 

Durant la setmana de l’energia (que té lloc cada any durant el mes de juny) 
també s’organitzen activitats per a tot tipus de públic 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
Diputació de Barcelona 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Premsa i Comunicació 

Altres 
administracions 
implicades 
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Educació ambiental sobre energia i canvi climàtic als centres educatius  PLACC‐24 

Tipus d’acció  Manteniment de la gestió 

 

Descripció 

Per tal de començar a sensibilitzar a la població sobre el canvi climàtic i les 
diferents  actuacions  que  s'estan  duent  a  terme  des  de  l'Ajuntament,  es 
proposa    realitzar  diferents  activitats  als  centres  d'ensenyament.  Els 
escolars  seran els que posteriorment  comentaran  les explicacions  amb  la 
resta de  família. Així es podran  fer arribar missatges  i continguts a moltes 
persones  a  qui  difícilment  es  podria  accedir  amb  altres  mitjans  de 
comunicació i sensibilització. 

Es podrien programar activitats per a alumnes a partir de 3r de Primària per 
conscienciar sobre:  

‐ els  riscos  i  els  avantatges  de  la  utilització  de  determinats  tipus 
d’energies 

‐ què és el canvi climàtic i riscos que ens pot comportar al municipi 

‐ actuacions que està duent a terme l’Ajuntament 

‐ què podem fer a nivell de les llars i les famílies? 

Les  activitats  es podrien  incloure dins  el Programa d’activitats  educatives 
complementàries al currículum. 

 

Risc/os 
associat/s 

Canvis en els patrons de demanda energètica 

 

Mesures ja 
existents 

Actualment es realitzen activitats de medi ambient  i algunes sobre energia 
als  centres  escolars  dins  el  Programa  d’activitats  educatives 
complementàries al currículum (PAECC) 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
ICAEN (Generalitat de Catalunya) 
Diputació de Barcelona 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Servei d’Educació 

Altres 
administracions 
implicades 
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Actuacions de prevenció i sensibilització a la població davant de l’increment de 
les al∙lèrgies 

PLACC‐25 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

El canvi climàtic produirà un augment considerable de les al∙lèrgies . Moltes 
de  les  espècies  vegetals  que  poden  causar  al∙lèrgies  i  que  es  troben 
presents a  la via pública, zones verdes, parcs  i  jardins, són necessàries per 
mitigar  altres  efectes  del  canvi  climàtic.  Cal  trobar  un  equilibri  entre  la 
presència  d’aquestes  espècies  i  la  prevenció  de  les molèsties  que  poden 
causar a una part de  la població, en moments molt puntuals de  l’any. Es 
proposa  realitzar una campanya  informativa a  la població,  treballadors de 
l’Ajuntament, empreses de jardineria, responsables dels CAP... explicant:  

‐ beneficis del verd urbà com a productor d’oxigen, retenció de CO2, 
disminució de l’efecte illa de calor.... 

‐ espècies que poden  ser més molestes: quines  són, dies o èpoques 
en què poden causar més incomoditats, zones de la població on són 
més  abundants  i  aconseguir  evitar  que  hi  passin  les  persones 
sensibles... 

‐ consells per evitar al màxim les molèsties 

‐ recomanacions  de  quines  espècies millor  no  plantar  o  no  tenir  a 
zones  verdes,  jardins  o  a  les  galeries  de  casa  si  es  volen  evitar 
molèsties 

La  campanya  informativa  es  recomana  fer‐la  amb  els  següents  mitjans: 
xerrades,  edició  de  fulletons  i  utilització  de  les  xarxes  socials  i  web  de 
l’Ajuntament. 

 

Risc/os 
associat/s 

Canvis en els patrons de pol∙linització i augment de les al∙lèrgies 

 

Mesures ja 
existents 

En el disseny de noves zones verdes municipals s’intenta no utilitzar algunes 
de les espècies que s’han considerat molestes per a la població 

 
Nivell de cost  Baix  

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Servei de Manteniment de la Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 
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Canvis en  la  logística de recollida  i neteja a  les zones de contenidors, voreres, 
zones verdes i clavegueres 

PLACC‐26 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Amb l’augment de les temperatures s’incrementen les olors procedents de: 

‐ zones de contenidors 

‐ orins de gossos en voreres, fanals, voltant dels arbres... 

‐ orins i defecacions de gossos en zones verdes 

‐ clavegueres i embornals 

Es proposa: 

‐ Incrementar  la periodicitat de buidatge  i neteja de  contenidors en 
els períodes de més calor, que és quan es produiran més males olors

‐ Els  contenidors  que  necessitaran  més  freqüència  de  neteja  i 
buidatge seran els de la fracció orgànica i la fracció resta. 

‐ Incrementar la freqüència de neteja de la via pública i en concret de: 
voreres, fanals, zones verdes i embornals 

‐ Realitzar més campanyes de conscienciació per a  les persones que 
tenen gossos per evitar comportaments incívics habituals 

‐ Incrementar la vigilància i el control sobre comportaments incívics a 
la  via  pública  que  poden  fer  incrementar  les  males  olors  i  les 
molèsties a la resta de ciutadans 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment d’olors en espai públic  

 

Mesures ja 
existents 

Actualment els contenidors es buiden amb la següent periodicitat: 

‐ Contenidors de fracció orgànica: 3 vegades per setmana 

‐ Contenidors de rebuig: cada dia 

‐ Envasos i paper i cartró: 2‐5 vegades per setmana 

‐ Vidre: entre 2 i 3 vegades al mes 

La neteja de contenidors varia en funció de l’època de l’any: 

‐ primavera i estiu: 1 vegada per setmana (neteja interior i exterior) 

‐ resta de l’any: 1 vegada al mes (neteja  interior i exterior) 

També  es  realitzen  periòdicament  neteges  a  la  via  pública  i  a  les  zones 
verdes, on s’incrementa la freqüència durant els mesos d’estiu 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 
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Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Manteniment de la Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 
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Adaptar les plantacions d’arbres amb espècies resistents a les ventades i 
realitzar un estudi de les zones del municipi més afectades per  vents 

PLACC‐27 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Un dels riscos associats al canvi climàtic serà  la caiguda d’arbrat pels forts 
vents que poden anar associats als períodes de pluges torrencials.  

En el disseny de noves zones arbrades, passejos arbrats, parcs  i  jardins es 
recomana:  

‐ utilitzar espècies d’arbres amb més superfície d’arrels i amb menys 
creixement en alçada per evitar el risc de caigudes dels arbres per 
fortes ventades i possibles desperfectes i/o riscos per a la seguretat 
i les persones 

‐ realitzar  un  estudi  de  la  circulació  de  vents  a  la  ciutat  per 
determinar  quines  són  les  zones  més  sensibles  a  realitzar 
actuacions prioritàries per evitar la caiguda d’arbrat 

 
Risc/os 
associat/s 

Caiguda d’arbrat 

 

Mesures ja 
existents 

Està en procés d’elaboració un Pla de  risc de  l’arbrat  viari que permetrà 
detectar  les  zones  amb  arbrat  de  risc  de  caiguda  per  vent  i  realitzar 
propostes d’actuació 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient  i Higiene Ambiental  i Servei de Manteniment de 
Via Pública 

Altres 
administracions 
implicades 

Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Facilitar desplaçaments a peu i amb bicicleta per la ciutat  PLACC‐28 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Promocionar  rutes  a  peu  per  anar  d'un  lloc  a  un  altre  de  la  ciutat, 
mitjançant: 

‐ informació al ciutadà en els equipaments més utilitzats, dels millors 
camins i/o rutes per arribar‐hi a peu 

‐ informació  a les xarxes socials i a la web de l’Ajuntament 

‐ promocionar  camins  escolars  per  arribar  a  les  escoles  a  peu 
(mesura 3.03 del Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire) 

Afavorir i promocionar els desplaçaments amb bicicleta mitjançant: 

‐ informació de rutes que existeixen a la ciutat 

‐ indicacions  de  com  arribar  als  diferents  equipaments  més 
utilitzats... 

‐ creació de nous carrils bici per tal d’arribar dels afores al centre de 
la ciutat  i als diferents equipaments més utilitzats (mesura 3.04 del 
Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire) 

‐ instal∙lar mecanismes segurs per aparcar  les bicicletes en els punts 
de més afluència de ciclistes 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 

Mesures ja 
existents 

Actualment, hi ha dos carrils bici (riu Besòs  i Av.Pallaresa) que formen part 
de  la  Ronda  Verda.  A  més,  existeixen  un  elevat  nombre  de  carrers  de 
prioritat  per  a  vianants  i  de  prioritat  invertida,  que  són  aptes  per  a  la 
bicicleta. Aquests es concentren als barris del Centre, Singuerlín, Fondo, Can 
Mariner i Riu Nord. 

També hi ha diverses zones al municipi per poder aparcar les bicicletes. 

El març de 2014 l’Ajuntament va realitzar l’estudi tècnic per a la implantació 
d’un camí escolar que millorés els itineraris d’accés a l’escola Les Palmeres. 
De  la mateixa manera s’està treballant en  la redacció d’altres estudis a  les 
escoles Sant Just, Mercè Rodoreda, Beethoven i Tanit. 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

Diputació de Barcelona 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 
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Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental 
Servei de Manteniment de la Via Pública 
Premsa i comunicació 
Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

Altres 
administracions 
implicades 
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Implantar Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP)  PLACC‐29 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Una Zona Urbana d’Atmosfera Protegida  (ZUAP),  també anomenada  zona 
de baixa emissió, és una àrea geogràficament definida que busca restringir 
i/o  dissuadir  l’accés  de  certs  vehicles  contaminants  o  només  permetre 
l’accés de vehicles de baixes emissions (híbrids, elèctrics, de gas). Al reduir 
la  quantitat  de  vehicles  privats,  en  aquestes  zones  es  potencia  l’ús  del 
transport públic, de la bicicleta i els desplaçaments a peu.  

La  mesura  1.01  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa implantar zones ZUAP en el centre de la ciutat. Algunes actuacions 
que es recomana dur a terme per implantar les zones ZUAP són:  

‐  Instal∙lar  sistema  de  càmeres  per  restringir  l’accés  de  certs  vehicles 
particulars en les zones ZUAP  

‐  Etiquetar  vehicles  segons  el  seu  nivell  de  contaminació  (veure  Plan 
Nacional de Mejora de la Calidad del Aire) 

‐ Establir rutines de neteja dels carrers específiques per a la ZUAP 

‐ Limitar la velocitat de circulació a 30km/h o menys 

‐ Ampliar voreres o delimitar carrers per a ús exclusiu de vianants 

‐ Promocionar  l’ús de vehicles no contaminants a partir de campanyes de 
comunicació i avantatges fiscals 

Aquesta actuació prové del Pla d’Actuació per a  la Millora de  la Qualitat 
de  l’Aire  a  les  Zones  de  Protecció  Especial  de  l’Ambient  Atmosfèric 
elaborat per la Generalitat de Catalunya. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 

Mesures ja 
existents 

 

 
Nivell de cost  Mig 
Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

      2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Diputació de Barcelona 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
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Organitzar la ciutat segons el model de Superilles  PLACC‐30 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  1.02  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa l’estructuració de la ciutat en base a Superilles. 

Aquesta  estructuració  pot  resoldre  la majoria  de  les  disfuncions  urbanes 
relacionades amb la mobilitat i l’espai públic, ja que possibilita la integració 
de vàries actuacions per aconseguir una ciutat més sostenible.  

Basat en la jerarquització viària, una Superilla sorgeix d’una delimitació per 
vies bàsiques que configura una àrea, a l’interior de la qual hi ha un conjunt 
d’illes. El  trànsit de pas  té un accés  restringit a  l’interior de  les Superilles. 
Per tant, es converteix en un espai preferent per al vianant, compartit amb 
ciclistes, vehicles de serveis i d’emergències, etc.  

Dins  les  Superilles  els  carrers  passen  a  ser  de  plataforma  única  on  la 
velocitat  màxima  és  limita  a  10  km/h.  L’aparcament  de  vehicles  en 
superfície tendeix a reduir‐se de mica en mica i la distribució urbana de les 
mercaderies es veu subjecta a una nova regulació.  

El  canvi  fonamental  que  introdueix  el  sistema  de  Superilles  consisteix  en 
reestructurar la mobilitat establint una xarxa diferenciada per a cada mode 
de  transport.  Amb  això,  els  conflictes  entre  vianants  i  el  trànsit  rodat 
disminueix,  ja  que  cada  mode  de  transport  pot  desplaçar‐se  a  la  seva 
velocitat.  

Referent  als  ciclistes,  les  Superilles  faciliten  la  seva  extensió per  la major 
part  del  territori  urbà,  amb  una  xarxa més  ben  connectada  i  oferint  una 
major seguretat en els trajectes. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 
Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

      2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Promocionar l’ús dels vehicles menys contaminants  PLACC‐31 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  1.05  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa la promoció de l’ús dels vehicles menys contaminants. 

En l’àmbit de mobilitat es pot facilitar l’ús dels vehicles menys contaminants 
mitjançant  la  implantació  de  tarifes  especials,  tant  per  a  les  àrees 
d’aparcament rotatiu com per a punts de recàrrega elèctrica.  

Cal  ampliar  la  xarxa  de  punts  de  recàrrega  elèctrica  distribuïts  en  llocs 
estratègics de la ciutat, per exemple, aparcaments o gasolineres, i instal∙lar 
sortidors  de  biocarburants  i  de  gas  natural  en  les  gasolineres  i  punts  de 
recàrrega dels vehicles municipals i transport públic.  

Es  vol  aconseguir  augmentar  el  nombre  de  les  places  de  les  zones 
d’aparcament rotatori i dels pàrkings públics i privats que tinguin instal∙lats 
sistemes de recàrrega o accés a la xarxa elèctrica.  

A més, es pot donar prioritat o permís de pas a àrees restringides per a  la 
circulació temporal o permanentment. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 

Mesures ja 
existents 

Santa  Coloma  de  Gramenet  disposa  de  nou  punts  de  recàrrega  a 
l’aparcament soterrat de titularitat pública de la Rambla de Sant Sebastià. 

Aquests punts disposen d’un endoll del tipus domèstic amb 230V i 16A per a 
la recàrrega estàndard de vehicles elèctrics o híbrids que s’endollen (motos, 
turismes o comercials). El sistema de recàrrega funciona amb unes targetes 
de prepagament. 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

  2017  2018     

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

AMB, Gramepark, Diputació de Barcelona 

 



PLACC SANTA COLOMA DE GRAMENET 

105 

 

Impulsar la utilització de motocicletes i bicicletes elèctriques  PLACC‐32 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  1.06  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa impulsar la utilització de motocicletes i bicicletes elèctriques com a 
alternativa  per  substituir  una  part  dels  vehicles  de  combustió,  ja  siguin 
cotxes o motocicletes.  

Tant les bicicletes com els ciclomotors elèctrics són molt silenciosos, tenen 
un  consum  energètic molt  reduït  i  no  generen  emissions  durant  la  seva 
circulació. A més es poden adaptar als forts pendents que presenten alguns 
carrers de certs barris del municipi.  

Alguns  dels  avantatges  dels  cotxes  elèctrics,  és  que  són molt més  àgils  i 
fàcils  de  manipular,  ocupen  menys  espai  a  la  via  pública,  poden  tenir 
autonomies més elevades i temps de recàrrega més ràpids. A més, els punts 
de  recàrrega permetran  carregar  simultàniament vàries motocicletes amb 
requeriments  d’espai molt menors  als  del  cotxe  elèctric  i,  per  tant,  les 
infraestructures necessàries seran menors. 

Actualment,  les motocicletes elèctriques ja tenen bonificacions en  l’impost 
de  circulació.  A  aquesta  bonificació  pot  afegir‐s’hi  la  reserva  de  places 
d’aparcament o  l’accés  a determinades  zones,  ja que  tenen nul∙les  emis‐
sions de soroll i de fums i poden conviure d’una manera més cívica amb els 
vianants. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 

Mesures ja 
existents 

Actualment,  les motocicletes elèctriques  ja tenen bonificacions en  l’impost 
de circulació 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

IDAE ‐ ICAEN 

Període 
actuació 

2016  2017  2018     

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 
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Consolidació i ampliació de les mesures fiscals per promoure l’ús de tecnologies 
i combustibles menys contaminants 

PLACC‐33 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  1.07  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa  consolidar  i  ampliar  les  mesures  fiscals  per  promoure  l’ús  de 
tecnologies i combustibles menys contaminants. 

Els vehicles privats són el gruix del trànsit rodat del municipi i, per tant, els 
principals focus d’emissió de contaminants. Aquesta és una raó de pes per 
engegar  un  seguit  de mesures  i  accions  encaminades  a  reduir  aquestes 
emissions  per  mitjà  de  la  transició  dels  vehicles  privats  cap  a  noves 
tecnologies.  

Encara  que  altres mesures  tenen  l’objectiu  de  reduir  el  parc  de  cotxes 
privats, és un  fet que hi ha  feines, desplaçaments, etc, que  fan que certa 
part de la població depengui de la mobilitat privada i no es puguin adaptar 
a  la  xarxa  de  transport  públic.  Per  aquest motiu,  es  plantegen  ajudes  i 
avantatges,  tant  fiscals  com  de  mobilitat,  per  aconseguir  que  aquestes 
persones  que  no  poden  fer  servir  el  transport  col∙lectiu  aconsegueixin 
reduir les seves emissions amb l’ús de vehicles menys contaminants.  

La principal ajuda pel canvi de  tecnologia radica en  impulsar bonificacions 
als impostos de circulació durant un temps determinat als vehicles híbrids i 
elèctrics de nova matriculació; prestar  subvencions a  la compra d’aquests 
vehicles; etc.  

Es  proposa  que  els  vehicles  “nets”  que  es  poden  beneficiar  d’aquesta 
mesura siguin els de gasolina amb el requeriment mínim d’Euro II, els dièsel 
Euro VI, els híbrids, els elèctrics i els vehicles a gas.  

Aquesta classificació coincideix amb les categories amb números 4 i 4+ de la 
proposta presentada al “Plan Nacional de Calidad del Aire”. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 

Mesures ja 
existents 

Actualment  ja  s’estan  aplicant  algunes  bonificacions  en  l’impost  de 
circulació. 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

  2017  2018     
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Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 
Servei de Gestió Tributària 

Altres 
administracions 
implicades 
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Tarificació  municipal  de  l’aparcament  del  carrer  en  funció  del  potencial 
contaminador dels vehicles 

PLACC‐34 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  1.08  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa tarificar els aparcaments públics del carrer situats dins de les ZUAP 
en funció de les emissions de contaminants dels vehicles.  

Aquesta actuació és obligatòria per a tots els municipis de més de 100.000 
habitants,  com  és  el  cas  de  Santa  Coloma  de Gramenet,  ubicats  dins  les 
zones de protecció especial declarades pel decret 226/2006, de 23 de maig i 
l’acord COV/82/2012, de 31 de juliol.  

Com a prioritat s’han d’incloure aquells carrers amb congestió o  intensitat 
de trànsit elevat i amb població a menys de 50 m d’aquestes vies.  

La mesura s’ha d’implantar gradualment. En una primera  fase, el 2016, es 
contempla  l’actuació  de  l’elaboració  dels  plecs  tècnics  i  econòmics  de 
contractació  del  sistema  de  tarificació.  En  una  segona  fase,  el  2017,  s’ha 
d’assolir el 30% dels aparcaments públics al carrer. Posteriorment en una 
tercera fase, al 2018, el 100%.  

Les diferents  tarifes han d’estar  lligades,  tant al  tipus de vehicle com a  la 
ubicació de l’aparcament com a la situació de la qualitat de l’aire de la zona.

S’han  de  discriminar  positivament  els  vehicles  més  nets,  aquells  que 
disposin de l’etiqueta acreditativa. Per altra banda, tant en la ZUAP com en 
episodis ambientals de contaminació, aquesta taxa pot ser una eina per tal 
de regular l’accés de vehicles “no‐nets” a les zones més vulnerables. 

Aquesta actuació prové del Pla d’Actuació per a  la Millora de  la Qualitat 
de  l’Aire  a  les  Zones  de  Protecció  Especial  de  l’Ambient  Atmosfèric 
elaborat per la Generalitat de Catalunya. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 
Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

  2017  2018     
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Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 
Servei de Gestió Tributària 

Altres 
administracions 
implicades 

Gramepark 
Generalitat de Catalunya 
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Control dels vehicles més contaminants  PLACC‐35 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  1.10  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa  el  control  dels  vehicles  més  contaminants.  D’acord  amb  la 
Conselleria  de  Territori  i  Sostenibilitat,  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
l’objectiu d’aquesta mesura és detectar els vehicles  (turismes,  furgonetes, 
camions  i  autobusos)  més  contaminants  que  circulen  pel  municipi  i 
incentivar la seva reparació per reduir les emissions i aconseguir una millora 
en la qualitat de l’aire.  

Les mesures  d’opacitat  es  realitzaran  amb  instrumentació  que  haurà  de 
complir  amb  l’Ordre  ITC/3749/2006,  de  22  de  novembre,  per  la  qual  es 
regula  el  control metrològic  de  l’Estat  sobre  els  instruments  destinats  a 
mesurar l’opacitat i determinar el coeficient d’absorció lluminosa dels gasos 
d’escapament dels vehicles equipats amb motor d’encesa per  compressió 
(BOE 294, de 09.12.2006).  

Un  cop els agents de  l’autoritat hagin  aturat el  vehicle  i en el  cas que el 
control  d’opacitat  efectuat  sigui  desfavorable,  els  conductors  disposaran 
d’un termini per reparar el vehicle  i presentar a  l’Ajuntament del municipi 
on ha estat advertit, un  certificat que  indiqui que el  seu vehicle compleix 
amb els  límits d’opacitat establerts. Aquesta certificació  la podran obtenir 
realitzant un control específic de fums a les estacions d’Inspecció Tècnica de 
Vehicles (ITV) o mitjançant tallers col∙laboradors.  

Existeixen estudis realitzats que mostren que aproximadament un 5% dels 
vehicles  poden  ser  els  causants  del  25%  de  les  emissions  derivades  del 
trànsit rodat. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 
Mesures ja 
existents 

 

 
Nivell de cost  Mig 
Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

    2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Tallers acreditats, RACC, Estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) 



PLACC SANTA COLOMA DE GRAMENET 

111 

 

Renovar la flota d’autobusos amb vehicles més eficients i accessibles  PLACC‐36 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  2.08  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa la renovació de la flota d’autobusos municipals amb la incorporació 
d’exigències ambientals. 

Degut  al  seu  intens  funcionament  la  flota  d’autobusos  és  una  font 
important d’emissions de contaminants.  

A més,  les  característiques  intrínseques  al  seu  funcionament: 100% urbà, 
continues engegades  i aturades, emissions molt a prop dels ciutadans  i el 
seu  marc  exemplificatiu,  fa  que  sigui  un  sector  que  s’ha  de  situar  a 
l’avantguarda de la tecnologia sostenible i neta.  

Actualment  la  flota  d’autobusos  que  recorre  Santa  Coloma  de Gramenet 
(65 unitats) utilitza gasoil com a combustible. D’aquests un 48% són Euro 3, 
un 26%  són de  la categoria EEV  (vehicle net), però hi ha un 14% que  són 
Euro 2 o anteriors.  

Es planteja una renovació de  la flota d’acord amb els criteris de  la Guia de 
compra  Verda  de  vehicles,  que  inclou  directrius  d’ambientalització  en  la 
contractació de vehicles.  

També  és  important  que  es millori  la  informació  a  bord  dels  autobusos 
mitjançant pantalles d’informació dinàmiques per tal de facilitat l’orientació 
als usuaris. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 

Mesures ja 
existents 

L’empresa  explotadora  de  la  xarxa,  TUSGSAL,  ha  començat  a  introduir 
vehicles híbrids a la flota 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Àrea Metropolitana de Barcelona ‐ TUSGSAL  
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Reduir la contaminació en entorns escolars  PLACC‐37 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  3.03  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa reduir la contaminació en entorns escolars. 

Els  diversos  estudis  realitzats  d’epidemiologia  ambiental  mostren  la 
vulnerabilitat dels infants a la contaminació atmosfèrica.  

En general, l’objectiu és pacificar l’entorn escolar, desviant el trànsit a 50 m 
de les aules. Aquestes mesures han de ser incloses a l’hora de dissenyar les 
illes urbanes i la pacificació del trànsit.  

 Aquests estudis segueixen la següent metodologia:  

‐ Anàlisi de l’accessibilitat  

‐ Implicació de les escoles i alumnes  

‐ Implicació de la resta de la ciutadania  

És necessari també un seguiment de la utilització dels mateixos.  

Aquesta  actuació  és  obligatòria  per  a  municipis  de  més  de  100.000 
habitants ubicats dintre de la zona de protecció especial. 

Aquesta actuació prové del Pla d’Actuació per a  la Millora de  la Qualitat 
de  l’Aire  a  les  Zones  de  Protecció  Especial  de  l’Ambient  Atmosfèric 
elaborat per la Generalitat de Catalunya. 

 

Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 
Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

  2017  2018     

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Policia Local, AMPA, Escoles, Instituts 
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Renovar la flota municipal amb vehicles més nets  PLACC‐38 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  5.03  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa la renovació de la flota municipal amb vehicles més nets, tenint en 
compte que  les emissions de NOX  i PM10 de  la  flota municipal de  Santa 
Coloma de Gramenet no són menyspreables.  

Es proposa que tota la flota de vehicles municipals aconsegueixi el Distintiu 
de Garantia de  la Qualitat Ambiental. Aquest distintiu és un sistema català 
d’etiquetatge  ecològic  de  caràcter  voluntari  que  reconeix  productes  i 
serveis que  superen determinats  requeriments de qualitat ambiental més 
enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.  

Els  criteris  ambientals  per  a  l’atorgament  del  distintiu  de  garantia  de 
qualitat  ambiental  a  les  flotes  de  vehicles  s’estableixen  a  la  Resolució 
TES/623/2015, de 30 de març.  

Entre  altres  factors es  requereix que una part  significativa de  la  flota, en 
funció  de  la  seva  tipologia,  tingui  baixes  emissions  de  contaminats 
atmosfèrics, disposi de sistemes de gestió de flotes i rutes, i els conductors 
estiguin formats en conducció eficient.  

Actualment a Catalunya 4.500 vehicles pertanyen a flotes acreditades amb 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 

Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

 

Període 
actuació 

  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 
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Formació en sostenibilitat del personal que presta serveis municipals  PLACC‐39 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  7.04  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa  la  necessitat  de  redactar  un  document  de  bones  pràctiques  per  
millorar  la  formació  en  termes  de  sostenibilitat  del  personal  que  presta 
serveis  municipals,  incloent‐hi  les  empreses  subcontractades  per 
l’Ajuntament.  

En  aquest document  s’ha de  fer  èmfasi  en  el problema de  la qualitat de 
l’aire  i en els hàbits que s’han de seguir per poder reduir  les emissions de 
contaminants de totes les parts.  

Entre  les bones pràctiques cal  incloure  les  tècniques per a una conducció 
eficient  que  redueixi  el  consum  i  emissions  innecessàries  i,  d’aquesta 
manera, servir d’exemplificatius per a la resta dels ciutadans.  

També és  important  incloure  l’obligatorietat de mantenir el motor apagat 
quan el vehicle estigui aturat.  

Quant als desplaçaments per a realitzar serveis públics s’ha de recomanar, 
sempre que sigui possible, una mobilitat neta ja sigui en transport públic o a 
peu.  

Especialment  s’ha  de  formar  a  la  policia municipal  ja  que  ells  seran  els 
agents  implicats  en  les  inspeccions  visuals,  a  la  via  pública,  dels  vehicles 
amb un manteniment deficient. 

 
Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 

Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

  2017  2018     

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 
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Incloure la qualitat de l’aire i la salut en la gestió de la mobilitat  PLACC‐40 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  7.05  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa incloure la qualitat de l’aire i la salut en la gestió de la mobilitat. 

Com que  la mobilitat (en especial dels vehicles privats) és  la principal font 
d’emissions  d’òxids  de  nitrogen  i  partícules,  i  la  qualitat  de  l’aire  és  una 
variable  que  juga  un  paper  important  en  la  salut  pública  i,  per  tant,  en 
l’habitabilitat  de  les  ciutats,  l’òrgan  gestor  de  la  mobilitat  ha  de  tenir 
present la qualitat de l’aire a l’hora de desenvolupar polítiques de mobilitat 
sostenible. 

 

Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 
Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

2016  2017  2018     

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 
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Implantar mesures específiques per a episodis ambientals de contaminació  PLACC‐41 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

La  mesura  8.02  del  Pla  d’acció  per  a  la  millora  de  la  qualitat  de  l’aire 
proposa implantar mesures per a episodis ambientals de contaminació. 

El  Govern  de  la  Generalitat  declara  episodi  ambiental  quan  es  preveu 
superar el valor  límit horari de 200 μg/ m3 per al diòxid de nitrogen en un 
nombre determinat d’estacions de la XVPCA o, excepcionalment, quan una 
altra situació ho requereixi.  

Davant d’aquestes situacions s’ha d’establir un calendari per a la redacció i 
aprovació d’un protocol d’actuació. El protocol ha de partir de  la base de 
l’existent per a  l’ozó  i per altres contaminats: s’establiran nivells d’alerta  i 
d’emergència i han de ser definits en col∙laboració amb la DGQA.  

Durant aquests episodis s’han de dur a terme accions específiques relatives 
a:  

‐ Informar  a  la  població:  comunicar  els  episodis  a  la  població, 
consells generals a  la població, suport del Centre d’Informació del 
Transport Públic, TransMet. 

‐ Adopció de convenis d’accions concretes en els sectors: industrial, 
energètic, portuari, aeroportuari. 

‐ Viari:  reforçar  el  servei  de  neteja  viària,  limitar  la  velocitat  a  les 
principals  vies de  trànsit  i  restringir  excepcionalment  la  circulació 
del vehicle privat. 

‐ Tarificació diferenciada: incrementar les tarifes d’aparcament per a 
vehicles “no‐Eco” i disminuir les tarifes del transport públic. 

‐ Obres:  restringir  les  operacions  que  generen  contaminants  de 
ciutat,  com  les  obres  públiques,  operacions  d’asfaltar  o 
enquitranar. 

‐ Controls: incrementar els controls dels vehicles més contaminants. 

 

Risc/os 
associat/s 

Increment de concentració de contaminants atmosfèrics 

 
Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Baix 

Possibles  fonts 
de finançament 

Recursos propis 

Període 
actuació 

  2017  2018     
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Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Generalitat de Catalunya 
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Instal∙lar cobertes vegetals en edificis municipals  PLACC‐42 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

Les cobertes vegetals en edificis permeten: 

‐ augmentar  la  captació  de  CO2  i  altres  contaminants  atmosfèrics, 
amb  la  qual  cosa  ajudarien  a  disminuir  la  concentració  de 
contaminants atmosfèrics 

‐ incrementar  la  presència  d’oxigen  a  la  zona  pròxima  on  s’han 
instal∙lat 

‐ disminuir les necessitats energètiques de calefacció i refrigeració de 
l’edifici, ja que la coberta vegetal actua d’aïllant contra els canvis de 
temperatura 

Es proposa de  fer una prova pilot a l’edifici de l’Ajuntament de la Plaça de 
la Vila, on hi ha molta afluència de persones  i, a  la vegada, permetria  fer 
una important tasca de sensibilització ciutadana. 
 

 
Increment de concentració de contaminants atmosfèrics Risc/os 

associat/s  Canvis en els patrons de demanda energètica 

 
Mesures ja 
existents 

 

 

Nivell de cost  Mig 

Possibles  fonts 
de finançament 

Diputació de Barcelona 
 

Període 
actuació 

    2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Diputació de Barcelona 
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Continuar realitzant les actuacions proposades al PAES  PLACC‐43 

Tipus d’acció  Actuació prioritària 

 

Descripció 

L’any 2009 es va realitzar el PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) de 
Santa Coloma de Gramenet, en coordinació amb la Diputació de Barcelona. 

A finals de 2014 es va fer el seguiment amb els següents resultats: 

‐ En relació a les 27 accions del PAES previstes al document de 2009, 
s’han finalitzat 3 accions, 2 no s’han iniciat  i la resta estan en curs. 

‐ Les accions no  iniciades  fan  referència  a  la  implantació del bicing 
metropolità  i a  la gestió de subvencions supramunicipals per a  les 
renovables. Aquesta segona acció ha quedat afectada pel nou marc 
normatiu que  el  govern de  l’estat  espanyol ha posat  en  totes  les 
renovables.  

Es  proposa  continuar  realitzant  les  actuacions  en  curs,el  seguiment  i 
avaluacions previstos en el projecte inicial del PAES. 

 
Increment de concentració de contaminants atmosfèrics Risc/os 

associat/s  Canvis en els patrons de demanda energètica 
 

Mesures ja 
existents 

Veure document del PAES i documents d’avaluació i seguiment 

 

Nivell de cost  Elevat 

Possibles  fonts 
de finançament 

Diputació de Barcelona 
ICAEN 
AMB 

Període 
actuació 

2016  2017  2018  2019  2020 

 
Àrea o servei 
responsable a 
l’Ajuntament 

Àrea  d’Urbanisme,  Habitatge,  Medi  Ambient,  Ecologia,  Espai  Públic,  Via 
Pública i Seguretat Ciutadana 

Altres 
administracions 
implicades 

Diputació de Barcelona 
ICAEN 
AMB 
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10 AVALUACIÓ, SEGUIMENT I REVISIONS DEL PLA 

Es proposa realitzar seguiments anuals del Pla i 2 balanços més complets de l’estat general 
d’execució. 

SEGUIMENT ANUAL DEL PLA 

Per poder avaluar i seguir l’estat del Pla cada any caldrà realitzar: 

- Cada àrea o servei responsable d’alguna actuació ha d’elaborar una anàlisi i un informe de 
cadascuna de les actuacions realitzades. Aquesta documentació s’haurà de lliurar al 
Servei de Medi Ambient, que serà l’encarregat de coordinar el Pla. 

- El servei de Medi Ambient elaborarà una memòria anual amb el recull de totes les 
actuacions realitzades i la valoració dels següents paràmetres per a cadascuna d’elles: 
descripció de l’actuació realitzada,  pressupost destinat, resultats obtinguts... També haurà 
d’elaborar un llistat de les actuacions que s’havien de realitzar i que no han estat 
realitzades, detallant el per què no han estat executades i la previsió temporal de quan es 
preveu que es faran. 

- Reunió anual de valoració de les actuacions amb les persones responsables de les àrees 
o serveis un cop estigui preparada la memòria d’actuacions. 

- Comunicacions de resultats a totes les àrees i serveis de l’Ajuntament. 

En el moment de l’elaboració de la memòria anual per a valorar l’estat de les actuacions, 
prèviament a la reunió de valoració de resultats, es pot habilitar un canal de comunicació obert 
que permeti  intercanvis online sobre actuacions o paràmetres a analitzar que afectin a 
diverses àrees o serveis. 

BALANÇ BIANUAL DEL PLA 

Es proposa fer 2 balanços de l’estat general d’execució del PLACC:  

- un per el període 2016-2017 

- i el segon per el període 2018-2020 

Els informes hauran de valorar:  

- actuacions fetes 

- actuacions no fetes 

- actuacions en curs 
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- actuacions descartades 

- actuacions noves que no estaven previstes i que hagin millorat la capacitat adaptativa del 
municipi 

- modificacions en les accions proposades 

-  percentatge d’actuacions realitzades respecte el total de previstes 

- percentatge d’actuacions no realitzades respecte el total de previstes 

- costos de les inversions realitzades 

 

Els resultats d’aquests informes de balanç per cada període s’hauran de comunicar a totes les 
àrees i serveis de l’Ajuntament i a l’AMB. 
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11 COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

11.1. OBJECTIUS I GENERALITATS  DEL PLA DE COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ 

L’objectiu del Pla de comunicació i participació ciutadana és que serveixi per a incrementar el 
compromís, la conscienciació i la lluita contra el canvi climàtic. Cal tenir present que és un 
element essencial per a l’èxit de les polítiques d’adaptació.  

El Pla de Comunicació i Participació ha d’ajudar a difondre la informació en relació a l’adaptació 
al canvi climàtic al municipi i arribar al màxim de població possible.  

Es detallaran les accions a emprendre per a cadascun dels col·lectius, així com a agents o 
persones amb capacitat de presa de decisions.  

El Pla ha de servir per difondre el coneixement obtingut sobre canvi climàtic, la seva afectació a 
l’Àrea Metropolitana i al municipi de Santa Coloma de Gramenet, els riscos identificats i les 
accions proposades per adaptar-se. 

Les propostes d’actuacions de difusió s’han de coordinar amb altres plans de participació, 
educació, conscienciació i sensibilització que s’estiguin duent a terme o es prevegin dur a 
terme al mateix municipi. Es tindrà especial cura amb la tasca que s’està desenvolupant des de 
l’ajuntament amb el Programa d’activitats educatives complementàries al currículum (PAECC) i 
des de Ecometròpoli, el centre d’educació ambiental de la ciutat, dedicat a compartir 
coneixements i a fomentar els valors de cura de la natura i de la sostenibilitat urbana. 

També es coordinaran amb les propostes de sensibilització i comunicació expressades al Pla 
Metropolità d’Adaptació al Canvi Climàtic i al Pla Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat 
(PMES). 

La participació de tots els nivells de població serà essencial per a l’èxit de les polítiques 
d’adaptació. Per aquest motiu es proposen actuacions per a diversos sectors i col·lectius del 
municipi: 

- Treballadors de l’Ajuntament 

- Centres d’ensenyament 

- Associacions i entitats 

- Activitats econòmiques  

- Població en general 
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11.2. PROPOSTES D’ACTUACIONS PER A TREBALLADORS DE 
L’AJUNTAMENT 

Tots els treballadors de l’ajuntament, tant si són càrrecs polítics com tècnics, són el primer 
col·lectiu que ha d’estar ben informat de tot el Pla i les actuacions proposades, ja que són les 
persones a qui s’adreçaran la resta de col·lectius per tal de demanar més informació així com 
fer queixes i/o suggeriments. 

Es proposa realitzar les següents actuacions: 

- Presentació pública del PLACC a tots els treballadors. 

- Organització de sessions formatives sobre riscos concrets. 

- Elaboració d’un document-dossier informatiu divulgatiu a disposició de tots els treballadors 
i serveis implicats. 

11.3. PROPOSTES D’ACTUACIONS PER A CENTRES 
D’ENSENYAMENT 

A través dels alumnes dels diferents centres d’ensenyament és com més fàcilment es podrà fer 
arribar la informació desitjada a la majoria de famílies del municipi. 

Caldrà elaborar un seguit d’activitats didàctiques adaptades als diferents nivells educatius i 
també es podria fer ús de l’exposició itinerant que es planteja de realitzar per a les actuacions 
de la població. 

Les activitats didàctiques es poden realitzar al mateix centre educatiu i podrien anar 
coordinades amb les propostes de sensibilització i comunicació expressades al Programa 
d’activitats educatives complementàries al currículum (PAECC). 

11.4. PROPOSTES PER A ASSOCIACIONS I ENTITATS 

Les associacions i entitats són la part de població més dinàmica del municipi i, per tant, és un 
col·lectiu que ha d’estar ben informat des del principi i amb qui es pot col·laborar no només 
preparant activitats comunicatives sinó també recollint les seves opinions i/o suggeriments. 

Es proposa realitzar les següents activitats: 

- Sessió de presentació de la campanya comunicativa a totes les associacions. 

- Posar a la seva disposició:  

− l’exposició itinerant 

− les xerrades formatives sobre riscos concrets (segons l’activitat principal que 
estigui realitzant cada associació) 

− material divulgatiu (ja sigui imprès o a través de webs i/o xarxes socials) 
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− proposar acords voluntaris per la reducció de CO2 promoguts des de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic 

11.5. PROPOSTES PER A LA POBLACIÓ EN GENERAL 

Els ciutadans i la societat civil es veuran afectats per determinats problemes i canvis derivats 
del canvi climàtic. Per tant, serà important tenir plenament informats els ciutadans en general, i 
els grups més vulnerables en particular, sobre els impactes del canvi climàtic i les mesures 
d’adaptació que es vagin realitzant al municipi. 

Un cop elaborat el Pla local d’adaptació al canvi climàtic es proposen les següents actuacions 
per la població: 

- Utilitzar la web de l’Ajuntament i les xarxes socials per fer difusió dels continguts i les 
principals actuacions. 

- Anar redactant articles sobre el tema al butlletí municipal “l’Ajuntament Informa”. 

- Utilitzar l’equipament d’Ecometròpoli per fer una exposició sobre el tema i alguna xerrada. 
L’exposició pot ser itinerant i així es pot portar a les activitats dels diferents barris, escoles i 
altres associacions de la ciutat. 

- Preparar xerrades per a poder realitzar als diferents barris, en dates, llocs i hores de 
màxima afluència de persones. 

11.6. PROPOSTES D’ACTUACIONS PER A ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

Un cop ja s’hagi començat a informar a la població en general, es pot començar a informar a 
les activitats econòmiques amb les següents actuacions: 

- Xerrades explicatives sobre el tema i / o articles per fer-ne difusió amb els mitjans que 
tinguin (xarxes socials, butlletins...). 

- Organitzar jornades formatives sobre riscos concrets (segons les activitats a què 
pertanyin). 

- Proposar acords voluntaris per la reducció de CO2 promoguts des de l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic. 


