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PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

RESUM DEL PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC DE VILADECANS 

OBJECTIU DEL PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
 
La tasca realitzada per molts governs locals per apostar per estratègies de mitigació,i concretada 
en els PAES (Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible) s’està veient complementada d’una manera 
més recent per estratègies d’adaptació, que tenen com a objectiu principal implementar 
actuacions encaminades a fer front a aquells efectes derivats del canvi climàtic que ja es 
preveuen com a inevitables. Aquesta sinergia entre les accions de mitigació i adaptació s’ha 
concretat en la recent fusió de les estratègies de mitigació (Pacte d’Alcades) i d’Adaptació 
(Alcaldes per l’Adaptació).  
 
En aquest marc, el municipi de Viladecans, que disposa de PAES des de l’any 2009, aposta per 
desenvolupar les seves estratègies d’adaptació, que es concreta e amb el present document de 
Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic. 
 
Viladecans per tant, disposarà de les eines necessàries per tal d’adequar-se a aquesta estratègia 
global de lluita contra el canvi climàtic, a partir de la combinació d’estratègies de mitigació (PAES) 
i adaptació (PACC).  
 
COM S’HA PLANTEJAT EL PRESENT PLA D’ADAPTACIÓ 
La metodologia per a la definició de les estratègies d’adaptació parteix de l’anàlisi de la incidència 
que els perills climàtics previstos a l’entorn territorial de Viladecans podran tenir sobre els 
elements resultats de la caracterització sectorial del municipi. Aquesta anàlisi ens permetrà una 
identificació de riscos potencials al municipi, els quals seran degudament jerarquitzats per, a 
partir d’aquí, dissenyar les actuacions ha implementar al municipi en els propers anys.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERILLS CLIMÀTICS 
En base a les dades disponibles, els principals perills climàtics previstos al municipi són:  
 

• Increment de temperatures 

• Augment dels períodes de sequera 

• Pluges i fenòmens torrencials més freqüents 

• Augment del nivell del mar 

 
 

Perills  
climàtics 

Caracterització 
sectorial 

Identificació de 
riscos 

Establiment 
d’accions 

d’adaptació al 
canvi climàtic 
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RISCOS POTENCIALS A VILADECANS 
A partir del creuament d’aquests perill climàtics amb la caracterització sectorial de Viladecans, es 
determinen els següents riscos: 
 
Increment de temperatures 

• Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d'illa de calor) 

• Canvis en el règim estacional i  increments puntuals de consum d’energia i possibles 

restriccions o col·lapse del sistema 

• Canvis en el règim estacional de consum d’aigua 

• Períodes amb importants increments puntuals en el consum d’aigua i possibles restriccions 

• Afectació a la qualitat paisatgística per estrés de la vegetació en períodes de calor extrem 

• Impactes  negatius en la salut de la població degut a les onades de calor i l’augment de 

radiació (risc per a treballs i activitats a l’aire lliure) i risc de col·lapse puntual dels serveis 

d’emergència en episodis de calor intens 

• Augment de les concentracions episòdiques de contaminants atmosfèrics: afectació a la 

salut i a la mobilitat 

• Risc d’increment de les olors a l’entorn de l’EDAR i planta de transferència de residus a la 

zona agrícola 

• Risc d’increment de les olors per major fermentació de residus en espai urbà 

• Debilitació i afectació a la producció de conreu degut a les altes temperatures i a l’estrès 

hídric 

• Afectació a zones humides del Delta del Llobregat: canvis en hàbitats aquàtics i 

biodiversitat, mortaldat de generacions de cries, regressió de comunitats existents 

• Augment del risc d’incendis forestals 

• Establiment d’espècies al·lòctones i exòtiques (tropicalització) 

• Augment de l’estacionalitat i durada dels trastorns al·lèrgics 

• Intensificació de l’impacte de les plagues 

• Alteració dels cicles de cultius 

• Regressió de les poblacions d’insectes pol·linitzadors 

• Canvis fenològics amb afectació sobre les migracions d’espècies 

• Desestacionalització  i canvis en l’afluència a les zones de platja 

• Alteració de la biodiversitat marina per canvis en la temperatura de l’aigua (increment 

algues, blooms...) 

 
Augment dels períodes de sequera 

• Escassetat d’aigua per consum general per afectació dels recursos disponibles 

• Increment de l’aridesa del sòl i del paisatge en zones agrícoles, humides i forestals 

• Augment del període d’estiatge dels cursos superficials i pèrdua de biodiversitat lligada a la 

qualitat de l’aigua dels cursos superficials 

• Reducció de la recàrrega d’aigües subterrànies 

 
Pluges i fenòmens torrencials més freqüents 

• Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat de drenatge en 

clavegueram i desaigües 

• Danys o debilitament de les estructures dels edificis 

• Danys derivats de la caiguda d’arbrat i mobiliari en episodis de forts vents 
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• Increment dels episodis de contaminació pel sobreeixidor de desguàs de l’EDAR Gavà – 

Viladecans 

• Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials o episodis de forts vents i 

afectació en la seguretat viària 

• Risc d’afectació a bens personals derivats del risc d’inundació 

• Afectacions en la salut degut a l’exposició a baixes temperatures en episodis d’onades de 

fred i augment els episodis d’emergència 

• Augment del risc de temporal marítim i afectacions en la regressió de la platja i afectació 

als ecosistemes litorals 

 
Augment del nivell del mar 

• Reducció de la superfície de sòl conreable 

• Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar i regressió de la línia de costa 

 
ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DEL MUNICIPI DE VILADECANS 
A partir d’aquesta caracterització de riscos i del treball conjunt amb els diferents representats de 
les diverses àrees de l’Ajuntament de Viladecans, s’estableixen les següents accions d’adaptació 
al canvi climàtic. 
 

• Actuacions generals (GEN). 

o GEN-01. Inventariar les zones sensibles als riscos naturals i prioritzar accions de millora 

o GEN-02. Homologar tots el plans d’actuació municipals i integrar-los en document únic 

de protecció civil municipal (DUPROCIM) 

• Actuacions sobre el Medi Natural (NAT). 

o NAT-01. Definir un catàleg de selecció d’espècies vegetals que tinguin en compte 

aquelles amb més capacitat d’adaptació 

o NAT-02. Realitzar un inventari del verd urbà i preveure una introducció progressiva 

d’espècies amb major capacitat d’adaptació 

o NAT-03. Establir un conveni específic per analitzar l’impacte sobre el CC sobre 

l’activitat agrícola en col·laboració amb el Parc Agrari i Agròpolis 

o NAT-04. Establir un conveni pel seguiment continu i integral de les zones humides 

existents l municipi 

o NAT-05. Realitzar actuacions específiques d’erradicació d’espècies exòtiques en els 

punts més sensibles 

o NAT-06. Oferir els serveis logístics de suport en coordinació amb les mesures previstes 

en relació a les alteracions de la biodiversitat marina (algues, blooms...) 

o NAT-07. Preveure mecanismes per reduir l’estiatge dels cursos fluvials i permetre el 

manteniment de la biodiversitat 

o NAT-08. Realitzar acords amb els propietaris per garantir el manteniment de les zones 

forestals i de les franges de protecció 

• Actuacions sobre Infraestructures i Espai Públic (URB). 
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o URB-01. Incorporar criteris d’adaptació al canvi climàtic en els plecs d’obra, tant 

d’edificació com d’urbanització 

o URB-02. Fer un estudi de l’efecte de l’illa de calor 

o URB-03. Realitzar una anàlisi d’aprofitament del verd com a element de millora del 

confort climàtic 

o URB-04. Elaborar un inventari de les infraestructures sensibles als episodis de riscos 

o URB-05. Impulsar un pla director d’autosuficiència energètica 

o URB-06. Realitzar un seguiment de la suficiència dels recursos disponibles per que fa 

l’abastament d’aigua 

o URB-07. Realitzar un seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en el PMU i de 

les relatives al pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 

o URB-08. Incrementar els sistemes de protecció d’olors en origen 

o URB-09. Establir un protocol d’actuació per incrementar la freqüència de la recollida de 

residus en èpoques de més calor 

o URB-10. Elaborar un protocol de seguiment de l’ús de les platges al llarg de l’any 

o URB-11. Preveure un pla de contingència pels períodes de sequera  

o URB-12. Realitzar actuacions de millora en els punts més exposats al risc d’inundació 

o URB-13. Fomentar la permeabilitat de l’espai públic i els edificis i implementar 

sistemes urbans de drenatge sostenible 

o URB-14. Implementar mesures de millora del sobreeixidor EDAR en els episodis punta 

o URB-15. Implementar un sistema de seguiment i avaluació dels danys derivats dels 

temporals marítims i de la possible crescuda del nivell del mar 

• Actuacions sobre el Medi social i economia (SOC). 

o SOC-01. Continuació de les accions municipals de lluita contra la pobresa energètica 

o SOC-02. Realitzar campanyes encaminades a la reducció del malbaratament alimentari 

o SOC-03. Establir un sistema d’avís via web, xarxes socials o senyalització dinàmica amb 

informació epidemiològica 

o SOC-04. Establir un protocol d’actuació en cas de detecció de plagues i campanyes per 

la seva prevenció 

o SOC-05. Revisar i actualitzar (si és necessari) els plans d’actuació per onada de calor i 

per onada de fred disponibles actualment 
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PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 MOTIUS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
El cinquè informe del IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic) afirma que 
l'escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els augments observats del 
promig mundial de la temperatura de l'aire i de l'oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, 
i l'augment mitjà mundial del nivell del mar. Aquest mateix informe, determina durant el període 
1880-2012 les temperatures mitjanes globals han augmentat en 0,85 ºC i que un augment de 2ºC 
seria quelcom catastròfic. També afirma que en els últims 800 000 anys hi hagut un augment de 
diòxid de carboni, metà i òxids nitrosos sense precedents, les concentracions de CO2 han 
augmentat un 40% des de l’era preindustrial, degut als canvis d’usos del sòl i desforestació per a 
la cria massiva de bestiar i altres animals de consum humà i per les emissions derivades dels 
combustibles fòssil. A part els oceans han absorbit el 30% d’aquestes emissions provocant la seva 
acidificació. 
 
El problema s'associa a un model de consum energètic clarament insostenible que suposa un 
esgotament dels recursos no renovables i l'emissió de gasos amb capacitat per modificar els 
vectors ambientals. 
 
Davant d’aquest escenari generalitzat, la resposta de les organitzacions internacionals no s’ha fet 
esperar i les diferents administracions han reaccionat adoptant-ne mesures i compromisos amb 
objecte de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant l’increment de 
l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables. 
 
En aquest marc, l’Ajuntament de Viladecans va aprovar l’any 2009 el seu Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES), i a partir de la col·laboració amb la Direcció de Serveis Ambientals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha impulsat la realització del present Pla d’Adaptació, fet 
que suposa una oportunitat per a que el municipi es doti d’un document estratègic, a un horitzó 
ampli, que identifica els principals riscos derivats dels efectes del canvi climàtic en l’àmbit 
municipal, i estableix quina ha de ser l’estratègia per adaptar-s’hi, minimitzant els impactes 
indesitjats i aprofitant els efectes potencialment positius.     
 
Més enllà de l’estratègia de mitigació del canvi climàtic pel municipi, el present Pla ho completa, 
definint un conjunt d’actuacions d’adaptació per dotar al municipi de les eines per reduir la 
vulnerabilitat i millorar la seva capacitat de resposta al canvi climàtic i minimitzar els impactes 
potencials. 
 
El pla d’adaptació estableix un conjunt de mesures per donar una resposta cohesionada, 
coherent, multidisciplinar i global als riscos identificats. Amb aquest document, el municipi de 
Viladecans disposa d’una eina per avançar i preveure els mecanismes per adaptar-se al canvi 
climàtic que ha de permetre: 

• Un estalvi de mitjans econòmics que s’haurien de destinar a la reparació d’aquests efectes. 

• No haver de fer front a futures pèrdues materials o personals derivades dels fenòmens 

derivats del canvi climàtic. 

• Establir amb temps suficient un programa d’actuació, i no haver de fer front a inversions 

sobtades i urgents.  
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• Tenir presents possibles potencialitats i elements d’oportunitat que també es poden 

derivar del canvi climàtic.  

• Esdevenir un municipi capdavanter en el disseny i aplicació de mesures d’adaptació als 

efectes del canvi climàtic. 

1.2 PASSOS EN L’ELABORACIÓ DEL PROGRAMA 
D’ADAPTACIÓ 

Tal i com contempla la Resolució TES/2899/2012, de 24 de desembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions per al període 2013-2015 a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic, els passos a realitzar en l’elaboració del 
Programa municipal d’adaptació al canvi climàtic són: 
 

1. Definició d’un sistema de coordinació interna del procés i seguiment del Programa 

d’adaptació. 

2. Identificació dels efectes del canvi climàtic esperats més significatius per al municipi. 

3. Identificació dels àmbits prioritaris d’intervenció en l’adaptació al canvi climàtic. 

4. Establiment dels objectius d’adaptació definits a nivell transversal o a nivell sectorial. 

5. Definició de les accions per a l’adaptació. 

6. Establiment d’un sistema d’avaluació i seguiment. 

7. Actualització i revisió del Programa. 

8. Comunicació i participació al llarg del procés. 

1.3 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS 
Aquesta estratègia d’adaptació municipal s’emmarca dins d’un context territorial on s’estan 
duent a terme altres iniciatives per a impulsar l’adaptació al canvi climàtic.  
 
Cal destacar principalment l’existència a nivell autonòmic de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al 
Canvi Climàtic Horitzó 2013 - 2020 i, especialment, per la seva relació directa amb el municipi de 
Viladecans, el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Tal com es podrà comprovar en el desenvolupament de les accions del present PACC de 
Viladecans, es realitza una tasca de coordinació amb les actuacions previstes en aquests dos 
instruments supramunicipals, especialment amb el PACC de l’AMB en tant que moltes des les 
actuacions hi estaran directament relacionades.  
 
A banda d’aquests instruments generals relacionats amb l’adaptació al canvi climàtic, cal tenir en 
compte altres instruments de tipus urbanístic i sectorial que s’hi poden relacionar. En aquest 
sentit, en el desenvolupament de les accions s’han buscat les sinergies que poden existir entre el 
present PACC i altres plans i actuacions que es desenvolupen al municipi de Viladecans, en tant 
que es considera imprescindible que aquestes estratègies d’adaptació s’integrin de forma 
transversal en les diferents escales d’actuació municipal.  

http://canviclimatic.gencat.cat/web/sites/canviclimatic/.content/home/actualitat/docs/escacc.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/web/sites/canviclimatic/.content/home/actualitat/docs/escacc.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNxO2zkODJAhVHWxQKHTlZCIkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.amb.cat%2Frepositori%2FPUBLICACIONS%2FSOSTENIBILITAT%2FPla_adaptacio.pdf&usg=AFQjCNEoF1bRlEoMUdwn8CnW3OsFr0GGhQ
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PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

1.4 COORDINACIÓ INTERNA DEL PROCÉS I SEGUIMENT 
DEL PROGRAMA D’ADAPTACIÓ 

 
Previ a l’inici del programa s’ha definit l’esquema d’organització, coordinació i seguiment, així 
com les responsabilitats de cadascun dels agents implicats. Actualment, l’Ajuntament de 
Viladecans s’organitza en les següents àrees:  
 

• Estructura organitzativa de l’ Àmbit de Presidència. Encarregada de definir i impulsar el 

model de ciutat, la participació ciutadana, promoure relacions institucionals amb la 

ciutadania i altres organitzacions públiques i privades. Dins de l’àmbit de Presidència hi 

intervenen les regidories delegades de Presidència, Participació Ciutadana i Comunicació 

Institucional i també la regidoria de Turisme. Les unitats organitzatives que s’inclouen dins 

aquesta àrea són:  

o Àrea d'Alcaldia 

 Secretaria particular, Premsa, Comunicació i Imatge corporativa. 

 Representació i protocol i reconeixements. 

 Relacions internacional. 

 Òrgans de participació i processos participatius. 

 Comunicació corporativa i atenció al ciutadà. 

 Sindicatura de greuges. 

 Secretaria general: actes de sessions. Registre general. Eleccions i cens. 

 Avaluació de polítiques públiques. 

 Pla d’actuació municipals. 

 Pla d’inclusió social. 

 Eixos estratègics i sectorials. Explotació i divulgació de dades 

municipals. 

 Gestió de dades i moviments de població. 

 Transparència. 

 Polítiques d’Innovació i Comitès Directors d’Innovació (CD). 

o Serveis Generals 

 Gestió, inspecció i recaptació tributària. 

 Pressupostos municipals. Oficina del pressupost. 

 Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics. Padrons 

fiscals. 

 Organització de la tresoreria municipal. 
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 Emprèstits i altres operacions de crèdit. 

 Coordinació econòmica financera amb altres ens públics i serveis 

delegats. 

 Patrimoni municipal. 

 Contractació i compres. 

 Assessoria Jurídica. 

 Responsabilitat patrimonial. 

 Reclamació de danys al municipi. 

 Desenvolupament econòmic i de qualitat dels serveis municipals. 

 Sistemes d’informació i comunicació. Administració electrònica. 

 Desenvolupament dels sistemes d’innovació. 

 Coordinació i gestió de la seguretat i protecció de dades. 

 Procediments sancionadors. 

 Gestió dels recursos humans i organització. 

 Relacions laborals i negociació. 

 Gestió administrativa i relacions laborals. 

 Planificació i desenvolupament de recursos humans. 

 

• Estructura organitzativa de l’ Àmbit de Promoció de la Ciutat.  

o Planificació Territorial 

  Demarcació territorial Plantejament, gestió i disciplina urbanística. 

 Redacció de projectes i contractes de serveis de consultories. 

 Construcció d’ edificis municipals. Contractes d’ obres. 

 Serveis tècnics. 

 Patrimoni municipal del sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys. 

 Execució de planejament. Sistemes d’actuació. Plànol de la ciutat. 

 Planificació de la xarxa de transport i comunicacions. 

 Ordenances d’ edificació. 

 Llicències i disciplina urbanística. 

 Habitatge i renovació de barris. 

o Medi ambient i sostenibilitat 

 Lluita contra el canvi climàtic. 
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 Seguiment del Pla d’ Acció d’ Energia Sostenible (PAES). 

 Control de la qualitat ambiental. 

 Contaminació de l’aire: sonora, odorífera, lumínica, per pols o química. 

 Pla de gestió i control de qualitat de les aigües lliures (canals, 

estanys...)- 

 Foment de la prevenció i de la recollida selectiva de residus 

municipals. 

 Desenvolupament de les infraestructures de l’aigua, de l’aire i dels 

residus. 

 Control de la incidència i de la disciplina ambiental. 

 Impuls de la implantació de l’eficiència energètica i d’energies 

renovables. 

 Foment de la biodiversitat. 

 Gestió dels espais naturals, litorals i de la zona forestal. 

 Foment de l’educació per a la sostenibilitat i de les bones pràctiques. 

 Promoure el coneixement del territori i dels seus valors naturals. 

 Promoure la voluntarietat ambiental. 

 Seguiment dels plans, estudis i declaracions d’impacte ambiental en 

l’aspecte d’eficiència energètica, qualitat ambiental i biodiversitat. 

o Empresa, innovació i ocupació 

 Relacions de col·laboració amb els agents econòmics i socials. 

 Promoció econòmica, en general. 

 Promoció econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Baix 

Llobregat. 

 Participació en el Consell Econòmic i Social de Viladecans. 

 Definició d’estratègies de millora de la competitivitat del teixit 

empresarial. 

 Impuls de l’activitat econòmica emergent al territori. 

 Impuls de la innovació vinculada al sector empresarial. 

 Actuacions de promoció, atracció i consolidació d’empreses al territori. 

 Programes per a la millora de la qualificació professional dels 

treballadors. 

 Foment de la cultura emprenedora i suport a la creació d’empreses. 

 Mesures de recolzament i consolidació d’empreses. 
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 Promoció del sòl, la indústria, els comerç i el turisme. 

 Estudi de les activitats econòmiques i socials per al seu 

desenvolupament. 

 Foment de l’ocupació. Polítiques actives d’ocupació. 

 Planificació i realització de programes de foment de l’ocupació. 

 Investigació i promoció de noves accions de l’àmbit de l’ocupació. 

 Cerca de recursos exògens per a la posada en marxa d’accions.  

• Estructura organitzativa de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania.  

o Espai Públic 

 Espai Públic: manteniment, conservació i neteja de l’espai públic. 

 Infraestructures agrícoles. 

 Parc Agrari. 

 Manteniment, conservació i neteja dels edificis públics. 

 Brigada municipal d’obres. 

 Parcs i jardins. Conservació i vigilància de zones verdes. 

 Subministrament d’aigua, gas i electricitat. 

 Recollida de residus. 

 Cementiris. Construcció de nínxols i urbanització de cementiris. 

 Mobilitat, transport i ocupació de la via pública. 

 Regulació d’activitats que afectin a l’espai públic. 

 Oficina d’inspeccions municipals. 

 Compliment d’ordenances i inspeccions. 

 Neteja viària. 

o Serveis de seguretat i convivència 

 Desenvolupament de polítiques de seguretat social. 

 Seguretat ciutadana: prefectura de la policia local. 

 Coordinació amb cossos de seguretat i emergència. 

 Protecció civil. 

 Gestió del trànsit. 

 Convivència i civisme. 

 Relació comunitat. 

o Acció comunitària. 
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 Joventut i emancipació juvenil. 

 Equipaments. 

 Solidaritat, cooperació i agermanaments. 

 Moviment associatiu i promoció de l’associacionisme. 

 Registre d’entitats. 

 Equipaments de proximitat. 

 Cultura: promoció i difusió de la cultura. 

 Programació del cicle festiu. 

 Exposicions i promoció de les arts plàstiques i visuals. 

 Biblioteques i Ateneu de Cultura Popular i Ateneu de les Arts. 

 Promoció de patrimoni cultural i històric. 

 Arxiu documental, d’imatges, audiovisuals i bibliogràfic. 

 Recerca històrica. 

 Divulgació del patrimoni històric de la ciutat. Museu de Ca n’Amat. 

 Esports: Promoció de l’esport i l’activitat físic esportiva. 

 Programació d’activitats i serveis esportius. 

 Equipaments esportius. 

 Envelliment actiu gent gran. Equipaments. 

o Servei de polítiques d’igualtat d’oportunitats 

 Igualtat de gènere. 

 Salut: vigilància i control sanitari. 

 Tinença d’animals. 

 Sanejament i adequació del litoral. Vigilància i socorrisme de platges. 

 Protecció del consumidor. Oficina Municipal del Consumidor. 

 Processos d’escolarització en escoles bressol. 

 Oficina municipal d’escolarització. Consells escolars. Consell 

d’Educació. 

 Promoció d’activitats educatives. 

 Serveis socials: serveis d’atenció primària, serveis d’atenció 

domiciliaria. 

 Serveis d’atenció a la infància, serveis de persones amb discapacitats. 

 Promoció de l’autonomia personal. 
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 Atenció a les persones en situació de dependència, serveis 

residencials. 

 Atenció d’emergències socials. 

 

Tenint en compte l’organització municipal i les competències de les diferents àrees, el programa 
d’adaptació estarà liderat per l’àrea Medi Ambient i Sostenibilitat. Així mateix, es crearà una 
comissió de seguiment del procés d’adaptació del municipi de Viladecans, la qual estarà 
integrada per:   

• Un representant de la unitat de Turisme (Comerç i Promoció Econòmica) 

• Un representant de la Secció d’Obres i Edificis Municipals 

• Respecte a la secció de Via Pública i Medi Ambient cal que hi estiguin representats:  

o La Unitat d’Infraestructures.  

o La Unitat d’Espais Públics.. 

o Un representant del servei de Protecció Civil i Emergències.  

o Un representant de l’Àrea de Planejament i urbanisme 

o Un representant del departament de Salut Pública. 

 

Aquesta comissió mantindrà reunions semestrals. Així mateix, de forma anàloga a com es fa en 
els PAES cada 2 anys caldrà revisar i actualitzar el procés d’adaptació, analitzar el procés 
d’implantació de les actuacions, i avaluar la necessitat d’incorporar-ne de noves. 

1.5 UN PROCÉS PARTICIPATIU 
Per a la realització d’aquest Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Viladecans s’ha realitzat una 
aposta per a que fos un procediment participatiu, amb una implicació directa dels diferents 
tècnics i responsables de diverses àrees de l’Ajuntament.  

 

Figura 1.1. Sessió de treball amb tècnics municipals 

 

Font: Lavola 
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En aquest sentit, des dels inicis del treball s’han realitzat diverses reunions de treball amb la 
participació activa dels diferents tècnics i responsables municipals. A nivell esquemàtic, el 
procediment ha estat el següent:  

 

Aquestes sessions de treball es van portar a terme a las dependències de l’Ajuntament de 
Viladecans i va dissenyar una metodologia en que es combinava formació als tècnics en 
referència al contingut i al desenvolupament del Pla d’Adaptació i un treball conjunt per a la 
definició dels riscos i actuacions específics del municipi de Viladecans. En l’annex del present 
document es detalla el contingut i desenvolupament de cadascuna de les tres sessions 
realitzades.  

Aquesta metodologia on el procés participatiu dels tècnics municipals ha tingut un paper molt 
rellevant a implicat els següents beneficis pel Pla:  

• Implicació dels tècnics en la redacció del Pla des dels inicis dels treballs 

• Possibilitat de transmetre als diferents responsables i tècnics municipals coneixement i 
formació sobre el contingut del Pla 

• Treball interdisciplinari i transversal que ha permès treballar de manera transversal les 
actuacions a partir de les aportacions de les diferents àrees municipals 

• Transmissió als tècnics de la rellevància del Pla i de la necessitat de que sigui assumit en les 
diferents accions i programes que es realitzin a nivell municipal.  

• Possibilitat d’assumir com a propi per parts dels tècnics el desenvolupament de Pla i de 
transmetre-ho a nivell polític i ciutadà.  

Sessió 1. Riscos 

•Contextualitzacó 

•Validació 

•Valoració de 
conseqüències i 
resiliència 

Sessió 2. Accions 

•  Formació sobre 
contingut d'un PACC 

•  Validació 
jerarquització riscos 

•  Punts clau per a 
definició d'accions 

Sessió 3. Indicadors 
i pressupost 

•  Formació sobre 
desenvolupament 
accions 

•  Treball sobre les 
actuacions 
(priorització) 
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2 CARACTERITZACIÓ DEL MUNICIPI 

2.1 CARACTERITZACIÓ SOCIODEMOGRÀFICA 

2.1.1 ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA  

Viladecans té una població de 63.358 habitants (2014). L’Ajuntament de Viladecans per a 
l’elaboració del Pla de Joventut ha encarregat una projecció de població amb base 2014 fins a 
l’any 2026. Les projeccions de població són un exercici propi de la demografia que té com a 
objectiu pronosticar l’evolució futura d’una població, quant a nombre d’individus i estructura 
d’edat i sexe. 

L’evolució futura projectada – escenari mig- indica que la població de Viladecans continuarà 
creixent, tot i que de forma molt moderada, entre 2014 i 2018. A partir de 2019, s’espera que 
l’augment demogràfic comenci a prendre més força, arribant a 2023 a les 67.694 persones 
empadronades. 

Figura 2.1 Evolució de la població de Viladecans. 1998-2014 

 

 
Per gènere a l’any 2014 hi havia 32.458 homes i 32.900 dones empadronades. La piràmide 
d’edats mostra l’envelliment progressiu de la població, si bé l’elevat percentatge de població 
d’edats compreses entre 35 i 45 anys s’ha traduït en un repunt d’aquells d’edats inferiors a 10 
anys.  
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Figura 2.2 Estructura de la població de Viladecans. 2014 

 

 

La ciutat s’estructura en 13 barris. La major concentració demogràfica es localitza al centre 
(L’Eixample Centre).  
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Figura 2.3 Població de Viladecans per barris 2014 

BARRI POBLACIÓ CROQUIS 

Barri Antic 3673 

 

L’ Eixample Centre 12012 

La Montserratina 5506 

El Ginestar 7120 

La     Torre-roja-
Campreciós 

6471 

Barri de Sales 6280 

Grup Sant Jordi 3322 

Can Sellarès 3286 

El Poblat Roca 2408 

Can Palmer-Can 
Batllori 

3637 

L’ Alba-Rosa Can 
Guardiola 

4457 

El Torrent 
Ballester 

5007 

El Mas Ratès 2260 

Font: Ajuntament de Viladecans 

 
 

Figura 2.4 Nombre d’habitants per illa. Dades corresponents al Desembre de 2013. 

 

Font: Ajuntament de Viladecans 
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2.1.2 PLANEJAMENT I USOS DEL SÒL  
 

Les evolucions del Pla General de la seva aprovació definitiva l’any 1976 conformen el següent 
esquema de classificació del sòl: 
 

Figura 2.5 Distribució del sòl al municipi de Viladecans 

 
Font: Ajuntament de Viladecans 
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• Classificació del sòl 

- Sòl no urbanitzable. La configuració morfològica del terme municipal i el seu 

planejament, no admet reclassificacions de sòl no urbanitzable a residencial, atès que 

la major part del sòl no urbanitzable es inclosa en àrees protegides (Parc Agrari, Parc 

Forestal Sant Ramon, Pla Costaner). 

- Sòl urbanitzable (delimitat i no delimitat). S’inclouen les extensions de sòl residencial 

en els sols classificats d’urbanitzable pel planejament general amb el següent 

calendari de desenvolupament: 

· Primer sexenni: PP Llevant – Urbanitzable delimitat 

· Segon sexenni: PP Can Torrents – Urbanitzable no delimitat 

Es manté com a sòl en reserva no inclòs prioritàriament en el programa del Pla Local 

d’Habitatge (PLH) el sector de Can Preses, degut a la necessitat d’avaluar 

ambientalment el desenvolupament de les franges perimetrals del nord del nucli urbà, 

al considerar-ho innecessari per cobrir la demanda d’habitatge). 

- Sòl urbà 

· Sòl de renovació urbana. L’especial importància dins del PLH al Programa de 

Rehabilitació de l’Edificació es complementa amb les estratègies de renovació urbana 

iniciades per l’ajuntament, encaminades a dotar a les àrees de centralitat locals els 

equipaments necessaris per potenciar l’identitat urbana que ha d’impulsar la millora 

dels barris. 

Aquestes operacions de renovació urbana, en els propers dotze anys es centren en 

l’àrea de Ponent, Eixample Nord i La Vileta amb la previsió de generació de nous 

habitatges a la Vileta i Ponent i en menor mesura a l’Eixample. 

· Substitució de l’edificació. La substitució  de l’edificació compren els nous habitatges 

generats en sòl urbà consolidat en aplicació directe de les normes urbanístiques. 

Analitzant el potencial de generació de nous habitatges per aquest tipus de sòl, així 

com les densitats existents i possibles, es considera innecessari plantejar opcions 

diferents a les establertes en el planejament general pel que fa a densitats i polítiques 

d’habitatge protegit, llevat de les operacions de millora urbana que puguin delimitar. 

Tot seguit s’especifica l’extensió en hectàrees de cada tipus de sòl així com de la zona a la que 

pertany  com mostra la figura 2.5. 
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Taula 2.1 Tipus de sòl i superfície que ocupa 

TIPUS Superfície 

Sòl urbà   524,25 Ha 

Alineació de vial:  

· Zona 13b (Desnificació): 59,00 Ha 

· Zona 12 (Nucli antic): 12,50 Ha 

· Zona 22a (Industrial): 52,48 Ha 

Ordenació aïllada:  

· Zona 20a/9u (Unifamiliar): 51,35 Ha 

Volumetria específica  

· Zona 18: 19,74 Ha 

Actuacions de reforma interior:  

· Zona 14a/14b: 1,11 Ha 

Sòl urbà derivat del PG-76 (PP):  

· Residencial: 42,82 Ha 

· industrial: 28,18 Ha 

Sistemes: 116,64 Ha 

Vialitat: 140,43 Ha 

  

Sòl urbanitzable delimitat: 472,46 Ha 

SUD-1 Residencial (PP Llevant): 65,07 Ha 

SUD-2 Industrial (PP Ca n’Alemany): 65,92 Ha 

SUD-3 Sistemes (Zona Deltàica): 341,46 Ha 

  

Sòl urbanitzable no delimitat: 200,80 Ha 

SUND-1 Residencial (Can Torrents): 15,61 Ha 

SUND-2 Residencial (Can Preses): 22,90 Ha 

SUND-3 Sistemes (Zona Deltàica): 162,29 Ha 

  

Sòl no urbanitzable: 840,91 Ha 

SNU-1 Franja Forestal: 174,00 Ha 

SNU-2 Parc Agrari: 561,64 Ha 

SNU-3 Delta: 66,06 Ha 

Platja (límit zona marítima terrestre): 39,21 Ha 

Font: Ajuntament de Viladecans 

 

Pel que fa la zona urbana la classificació i l’extensió per barris es contempla a la taula següent. 

 
Taula 2.2 Superfície per barris 

BARRI SUPERFÍCIE HA. 

Barri Antic 597.01 

L’ Eixample Centre 30.48 

La Montserratina 11.46 

El Ginestar 179.49 

La Torre-Roja-Campreciós 93.64 

Barri de Sales 783.07 

Grup Sant Jordi 30.18 

Can Sellarés 48.67 

El Poblat Roca 17.9 

Can Palmer-Can Batllori 39.8 

L’ Alba-Rosa-Can Guardiola 156.17 

El Torrent Ballester 36.11 

Mas Ratés 14.34 

Total 2038.32 

            Font: Ajuntament de Viladecans. Oficina del SIG. 
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Pel que fa a projectes futurs (Pla Local d’Habitatge) s’han adoptat amb la previsió de construcció 
de 4.277 habitatges per als propers dotze anys, considerant les disponibilitats de sòl, els cicles 
analitzats en els darrers dos sexennis i la situació actual del planejament , dels quals el 50% serien 
de protecció oficial. El futur desenvolupament residencial de nova construcció (nous sectors) es 
recolza amb el sector PP Llevant en el primer sexenni i el sector de Can Torrents en el segon 
sexenni. Es de gran importància la generació de nous habitatges en els sectors de renovació 
urbana, principalment a l’àrea de la Vileta i al sector de Ponent, encaminades a potenciar i 
regenerar les noves àrees de centralitat local per al segon sexenni. Amb els nous sectors i les 
operacions de renovació urbana proposats es cobreixen pràcticament les necessitats totals en 
matèria d’habitatge calculades per als dos propers sexennis. Per últim, tot i que les operacions de 
substitució de l’edificació han estat molt importants en els darrers dotze anys (37,30% del total 
dels nous habitatges construïts) es preveu una desacceleració important en els propera anys, raó 
per la que no s’han considerat en les actuacions atesa l’ incidència conjuntural en la generació de 
nous habitatges. 

2.1.3 EDIFICACIÓ 

 
El 50% dels habitatges es va construir pràcticament durant el període 1970-1976. Un 40% fins al 
2006 i només el 10% restant abans del 1970. 
 

Taula 2.3 Habitatges segons l’any de construcció  

ANY DE CONSTRUCCIÓ NRE. % 

Fins al 1970 6670 28.63% 

1971-1976 7737 33.21% 

1977-1996 4480 19.23% 

1997-2006 4408 18.92% 

Font: Pla Local d’Habitatge de Viladecans 
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Figura 2.6 Classificació de les illes segons any de construcció 

  
Font: Ajuntament de Viladecans 
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Segons la tipologia dels edificis es poden agrupar en el següent quadre: 

Font: Pla Local d’Habitatge de Viladecans 

2.2 CARACTERITZACIÓ SECTORIAL 

2.2.1 MEDI NATURAL I ECOSISTEMES 

Viladecans és un municipi que gaudeix d’un important mosaic d’espais naturals. La muntanya, la 
plana agrícola, els aiguamolls i les maresmes, les pinedes litorals i la platja 
 

Figura 2.7 Espais naturals dins del terme municipal de Viladecans 

 

Font: Ajuntament de Viladecans 

 
Al nord del municipi es troba la zona forestal, que es tracta de la zona més oriental del massís del 
Garraf-Ordal. L’Espai Natural Protegit dels Massís del Garraf està situat a la Serralada Litoral 
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Catalana, ocupa una àrea triangular de unes 9.967 ha entre la vall del Llobregat, la depressió del 
Penedès i la Mediterrània i constitueix un conjunt de muntanyes baixes, amb alçàries màximes al 
voltant dels 600 metres. 
 
L’Espai Natural Protegit dels Massís del Garraf va ser incorporat al Pla Especial d’Interès Natural 
(PEIN) l’any 1992. Aquest Espai va ser declarat per primera vegada com zona especial de 
protecció per a les aus (ZEPA) l’any 2005 i com a lloc d'importància comunitària (LIC) en 1997; 
posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000, xarxa d’espais especials de conservació a 
nivell europeu creada per la Directiva hàbitats.  
 
Les muntanyes del Garraf són de tipus calcari amb molts avencs i coves, i es poden trobar 
extenses pinedes de pi blanc i restes d’alzinars, amb  un sotabosc de llentiscle, aladern i càrritx. 
En les fondalades dels torrents existeix vegetació més humida formada per boscos d’alzinar amb 
roures i, als indrets més secs i de sòls més pobres domina la màquia de garric amb margalló (que 
és una espècie habitual del massís) i els herbassars.  
 
Pel que fa la fauna, en les zones més boscoses es poden trobar esquirols i ratolins que 
s’alimenten de les pinyes i també ocells insectívors com les mallerengues.  Les màquies són 
riques en flors i fruits que atreuen molts insectes i també és freqüent trobar conills, senglars i 
molts ocells com el tallarol de cap negre, la tallareta cuallarga, el bitxac comú i el rossinyol. 
 
Per una altre banda, la plana agrícola de Viladecans constitueix un dels elements més significatius 
del paisatge, la història i la cultura del municipi, que actualment ocupa una mica més de la quarta 
part de la superfície del terme municipal, és a dir, unes 564 ha. La zona agrícola de Viladecans es 
troba dins el Parc Agrari del Baix Llobregat, que forma part de la Xarxa d'Espais Naturals 
protegits, promoguts i gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
El Parc Agrari té una superfície de 2.938 ha i forma part de catorze municipis: Castelldefels, 
Cornellà de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, el Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Cervelló i Viladecans, que sumen més de 730.000 habitants. 
 
El nombre d'explotacions que es troben dins l’àmbit del Parc Agrari, que ocupen un total de 
1.200 persones (el 75 % titulars i familiars), s'estima en 621, amb una superfície mitjana de 2,7 
ha. El 75 % dels titulars tenen una dedicació plena a l'explotació agrària. 
 
En l'àmbit del Parc Agrari, en el 63 % es conreen hortalisses i a la resta, fonamentalment arbres 
fruiters. El conreu en hivernacle ocupa una superfície de 23 ha (1,2% del Parc Agrari), distribuïdes 
en 29 explotacions agràries amb una superfície mitjana de 4.700 m

2
. 

 
Per una altre banda, els Espais Naturals del Delta del Llobregat són una xarxa d’espais protegits 
que pertanyen als municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat. A 
Viladecans trobem l’estany del Remolar i la maresma de les Filipines, el paratge dels Reguerons i 
la llacuna de la Murtra. La gestió d’aquests espais correspon al Consorci dels Espais Naturals del 
Delta del Llobregat. 
 
El Remolar i la maresma de les Filipines conformen l’aiguamoll més extens del Delta del Llobregat 
i és un dels espais naturals més emblemàtics, sobretot perquè s’hi observen fàcilment ocells 
aquàtics, com ara bernats pescaires, corbs marins, ànecs, fredelugues o martinets. A la primavera 
i a l’estiu els limícoles omplen la maresma. Aquest espai ocupa 188 ha i inclou l’estany del 
Remolar, la maresma de les Filipines, la riera de Sant Climent, la pineda de Cal Francès i una part 
de la platja de Viladecans. 



 

 

28 

 
El paratge dels Reguerons és una zona humida enmig de l’àrea agrícola. Ocupa 37,5 ha i és una 
peça clau del corredor biològic que connecta el Remolar-Filipines amb la Murtra. Des de 1994 
forma part de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del delta del Llobregat i ha estat 
inclosa a la Xarxa Natura 2000 ja que és una zona important per a la vegetació i per a la fauna. 
 
En els Reguerons trobem hàbitats d’interès per a la Unió Europea com les Jonqueres halòfiles de 
Juncus maritimus i les de Juncus acutus amb Elymus elongatus així com els prats de Plantago 
crassifolia. També són interessants les basses d’aigües lliures. S’ha de destacar la presència de 
canals amb herbassars nitròfils humits i també l’existència d’una de les extensions de canyissar 
inundat més gran de tot el Delta. 
 
Els Reguerons constitueixen un espai especialment interessant per als ocells. És una zona de 
nidificació d’espècies molt escasses o rares com és el cas del martinet menut i del rascló, 
respectivament. Hi destaca la població nidificant de balquer, boscarla de canyar i trist, ocells molt 
relacionats amb l’existència d’una important zona de canyissar. Permet l’alimentació d’alguns 
ocells considerats d’interès especial com l’agró roig i l’arpella i és un hàbitat potencial per al bitó 
que és una espècie d’ocell declarada en perill d’extinció a la Península Ibèrica 
   
La Murtra és la llacuna del Delta situada més a ponent. Ocupa unes 22 ha i en la part més 
superior conserva un fragment molt transformat d’un antic estany, la Murtrassa. L'estany de la 
Murtra, entre els municipis de Gavà i Viladecans, ha recuperat part de la seva vegetació típica i, 
junt amb els camps de conreu, és l'hàbitat d'espècies com el martinet menut, el blauet i el corriol 
petit.  
 
Durant molts anys ha rebut les corredores que porten aigües de Castelldefels, Gavà i Viladecans i 
ha realitzat funcions de desguàs de tota la zona, la qual cosa ha fet que el tram final de l’estany 
de la Murtra es trobi molt alterat. 
 
En una de les seves vores hi ha una interessant pineda de pi pinyer i una àmplia zona de conreus 
guanyats a les antigues maresmes que envoltaven l’estany. N’és un exemple el paratge de les 
sorres, situat al nord-est de l’estany que rep aquest nom ja que es tracta d’un terreny molt 
arenós, de maresma. A l’altra banda de l’estany trobem la planta depuradora de Gavà-
Viladecans. 
 

Figura 2.8 Zones humides dins del terme municipal de Viladecans 

 

Font: Ajuntament de Viladecans 

Viladecans es classifica en quatre seccions territorials. La franja forestal situada al nord 
on es troba la zona més boscosa del municipi. Per sota es situa la franja de transició que 
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correspon al sòl urbà i industrial. Més al sud trobem la franja més extensa corresponent 
a la franja deltaica on es duen a terme les activitats agrícoles. Finalment, al marge 
costaner trobem la franja litoral constituïda per una reserva natural.  

Figura 2.9 Mapa d’estructura territorial 

 
Font: Ajuntament de Viladecans 
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2.2.2 ZONES LITORALS: PINEDA LITORAL I LA PLATJA 

La platja de Viladecans té una extensió de 2,7 Km i és un espai excepcional per a l‘ús social i lúdic 
i també un espai amb un paisatge privilegiat i uns valors naturals indiscutibles.  
 
La pineda litoral forma una franja gairebé contínua entre la platja i l’interior.  El sòl és molt 
sorrenc i es poden apreciar, en forma d’ondulacions, les antigues dunes. 
 
A la pineda hi conviuen plantes pròpies de la platja amb altres típiques de zones més interiors. 
Així es troben espècies com el llentiscle i l’aladern fals i, en els llocs més humits, al costat de les 
molses i dels líquens, viuen el jonc boval i la cesquera que necessiten ambients més ombrívols i 
representen la transició amb els aiguamolls. Aquesta barreja d’ambients fa que la pineda litoral 
sigui molt singular, fet que es veu afavorit per la presència d’orquídies. 
 
Un bon nombre d’ocells s’alimenten dels insectes que proliferen a les pinedes. Algunes espècies 
que es poden observar a la pineda són els picots verds, els raspinells, mallerengues i tallarols. Les 
garses són, però, un dels ocells més abundants. 
 
El valor natural de les pinedes litorals fa que siguin un hàbitat d’interès prioritari a nivell europeu, 
estatal i català. Tal com es pot comprovar en les següents imatges hi ha hagut un procés de 
recuperació dels hàbitats de pineda, com a conseqüència de l’abandonament de l’activitat 
agrícola.  
 

Figura 2.10 Evolució de la platja de Viladecans 

 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir del Visor de l’ICC. 
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• Salinització 

Viladecans es troba afectat per les masses d’aigua subterrània del Garraf i del Delta del Llobregat 
(definides per la Directiva Marc en Política d’aigües de la Unió Europea, aprovada pel Parlament 
Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 
(2000/60/CE)). Aquestes masses d’aigua subterrània estan protegides per a abastament i 
compten amb captacions superiors a 10 m

3
/dia destinades al consum humà. 

 
Aquest àmbit compta amb una forta intrusió salina que afecta en el seu estat químic propi d’una 
zona litoral amb una important activitat extractiva i una elevada concentració de captacions. No 
obstant això, la intensitat d’aquesta intrusió salina resulta molt inferior en el marge dret del riu 
respecte al marge esquerra.  
 

Figura 2.11 Concentració de clorurs (mg/l) en l’aqüífer principal del Llobregat 

 

Font: Concentració de clorurs (mg/l) en l’aqüífer principal del Llobregat segons dades de l’ACA (Ortuño i altres, 2009). 

 
 
Així mateix, des de l'any 2007, la injecció d’aigua regenerada de la depuradora del Prat de 
Llobregat ha permès incrementar el nivell de l'aqüífer i evita que l'aigua marina penetri des de la 
costa a l'interior i millorar la qualitat de l'aigua del riu Llobregat.  

Viladecans 



 

 

32 

2.2.3 ACTIVITAT ECONÒMICA 

2.2.3.1 ECONOMIA I SECTORS PRODUCTIUS 

El Producte Interior Brut (PIB) és un indicador macroeconòmic que  aproxima el volum global 
d’activitat econòmica d’un territori. El PIB per habitant de Viladecans mostra la mateixa 
tendència que els PIB comarcal i català, però amb valors força inferiors. D’altra banda, la Renda 
familiar disponible bruta (RGDB), mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori 
per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquest indicador en canvi mostra un nivell similar al 
comarcal i del conjunt de Catalunya.  
 

Figura 2.12 PIB (base 2008) Viladecans 2008-2010 (milers €/habitant) 

 

Font: IDESCAT 

 
 
Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents 
branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats 
a preus bàsics, de les principals branques d'activitat. A Viladecans, i de la mateixa manera que a 
nivell comarcal i català, el sector que té més pes en l’economia és el serveis. 
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Figura 2.13 Valor afegit brut per grans sectors d’activitat 2008-2010 (base 2008) 

 

Font: IDESCAT 

 

Aquest procés de terciarització de l’economia de Viladecans ja fa molts anys que va succeir i es 
manté en valors força similars durant els darrers 15 anys, si bé s’observa:  

• La reducció del sector primari fins a valors simbòlics, tot i la presència del Parc Agrari.  

• La reducció progressiva del sector secundari.  

• El manteniment i fins i tot el lleuger increment del sector de la construcció (cal recordar 

que l’any 2008 era previ la davallada generalitzada que va registrar aquest sector).  

• El manteniment del sector terciari com a principal al municipi.   
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Figura 2.14 Valor afegit brut per branques d’activitat 2008-2010 (base 2008) 

 

Font: IDESCAT 

 

2.2.3.2 AGRICULTURA I RAMADERIA 

Tot i la presència del Parc Agrari, el sector agrícola i ramader compta amb una implantació petita 
dins del municipi, pel que fa a l’ocupació que genera (hi treballen 61 persones). Per altra banda, 
segons el cens agrari de 2009, Viladecans disposa de:  

• 28 ha de superfície agrària útil (SAU). La major part d’aquesta superfície es concentra al 

sud de la ciutat, més enllà de les vies del tren i l’autovia C-32. 

Figura 2.15 Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU). Viladecans. 2009 

 

Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l’INE. 
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• 8 ha de superfície forestal. La major de la massa forestal s’ubica al nord del nucli urbà, 

majoritàriament dins de l’espai PEIN del Massís del Garraf.  

• Pel que fa al sector ramader, Viladecans explota tot tipus de caps de bestiar, tot i que amb 

explotacions de reduïdes dimensions.  

Taula 2.4. Relació d’explotacions i caps de bestiar segons l’espècie 

 

 

• De les explotacions presentades a la figura 2.14 cap utilitza mètodes per una ramaderia 

ecològica i sostenible. 

2.2.3.3 TURISME 

El turisme no esdevé una activitat principal al municipi, tot i que la proximitat a Barcelona i a 
l’Aeroport, implica certa presència d’allotjaments hotelers. 
 

Taula 2.5. Establiments turístics existents a Viladecans 

CATEGORI
A 

NOM  ADREÇA ESTRELLES 
HABITACION

S 

H Sidorme + Av Olof Palme, 24 *** 100 

H Ibis Viladecans Ctra C-245, 84 * 102 

P Hostal Ibis Budget Ctra Barcelona, 82 - 99 

P Los Hermanos Ctra Barcelona, 56 - 8 

P Miramar La Rosa, 17 - 10 

HUT Airport Barcelona Apartments Rafael de Casanovas, 37 - - 

HUT HUTB-013313 Av Olof Palme, 14 - - 

HUT HUTB-013511 Ginesta, 103-105 - - 

HUT HUTB-013412 Jaume, 65-67 - - 

HUT HUTB-013331 Jaume Balmes, 65-67 - - 

HUT HUTB-013512 Rafael de Casanova, 37 - - 

HUT HUTB-013546 Rafael de Casanova, 37 - - 

HUT HUTB-005135 Rafael de Casanova, 37 - - 

H: Hotels; HA: Hotel-apartament; P: Pensió; HUT: Habitatges d’ús turístic; AT: Apartament turístics 

Font: Cercador d'allotjaments turístics de Catalunya. Generalitat de Catalunya 

2.2.4 RECURSOS I VECTORS AMBIENTALS 

Entre el conjunt de recursos i vectors ambientals els més directament relacionats amb el canvi 
climàtic són l’aigua, els residus, l’energia i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.  
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2.2.4.1 AIGUA 

Viladecans gestiona el cicle de l’aigua amb criteris de sostenibilitat i per això, a més de la xarxa 
d’aigua potable, ha implantant, i està desenvolupant, una xarxa d’aigua regenerada per a usos 
que no requereixen aigua potable ja siguin de l’àmbit públic com privat.  
 
La ciutat disposa també d’una doble xarxa que permet recollir, de manera separada, l’aigua 
pluvial i l’aigua residual que és tractada a la planta depuradora de Viladecans-Gavà. 
 
L’ús de nous recursos hídrics locals comporta una sèrie de beneficis ambiental i econòmics. Posar 
en marxa la doble xarxa de distribució d’aigua permet estalviar aigua potable, reduir l’aportació 
de contaminants a les aigües costaneres, aprofitar els nutrients de l’aigua regenerada, reduir el 
consum energètic per al transport i el tractament de les aigües i aporta també una major garantia 
en el subministrament ja que la producció d’aigua regenerada no depèn de la climatologia i es 
manté constant durant tot l’any. 

En els darrers anys, Viladecans ha reduït, en conjunt, el consum d’aigua. 

Taula 2.6. Evolució de l’aigua facturada - consum total. 

ANY 2007 
MITJANA 2008 

- 2012 
2013 

milers m3/any 3.236 3.096 3.004 

Dades ambientals metropolitanes - Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L’evolució del consum domèstic, que ha anat disminuint any rere any, posa de manifest la 
sensibilització de la ciutadania en fer un ús més responsable de l’aigua. L’any 2014 el consum per 
habitant era de 97,77 litres al dia, per sota de la mitja de l’àrea metropolitana de Barcelona que 
estava en els 102,30 litres. 

Taula 2.7. Evolució de l’aigua facturada - consum domèstic. 

ANY 2007 
MITJANA 2008 

- 2012 
2013 

milers m3/any 2.501 2.429 2.434 

Dades ambientals metropolitanes - Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El consum municipal, gràcies a la posada en marxa de la xarxa d’aigua no potable i a la política 
d’estalvi, ha reduït també el consum d’aigua potable. 

Taula 2.8. Evolució de l’aigua facturada - consum municipal. 

ANY 2007 
MITJANA 2008 

- 2012 
2013 

milers m3/any 234 190 139 

Dades ambientals metropolitanes - Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Finalment, el consum no domèstic (industrial, agrícola,..) presenta també una tendència a reduir-
se. 

Taula 2.9. Evolució de l’aigua facturada - consum municipal. 

ANY 2007 
MITJANA 2008 

- 2012 
2013 

milers m3/any 501 477 431 

Dades ambientals metropolitanes - Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
En relació al sanejament, Viladecans està connectat a l’estació depuradora de Gavà-Viladecans. 
L’any 2012 aquesta planta va tractar 14,136 milions de m

3
 i l’energia consumida per aquesta 

instal·lació és de 7.808.117kWh a l’any 2012 i l’obtinguda en el procés de cogeneració associat és 
de 2.412.716kWh. El 24,7% de l’aigua depurada es reutilitza per al manteniment de les zones 
humides.  

2.2.4.2 GESTIÓ DE RESIDUS 

A Viladecans es fa la recollida de residus segregada de les diferents fraccions. L’any 2014 es varen 
recollir 26.566.970 kg de residus municipals, amb una tendència decreixent tant en la generació 
de residus com sobretot amb la ràtio unitària, la qual es situa en 1,11 kg res/hab/dia, inferior a la 
mitjana catalana que es situa en 1,13 
 
El 29,11% dels residus es recullen selectivament, dada inferior al conjunt de Catalunya (38,35%).  

2.2.4.3 ENERGIA I EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

Segons el Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de Viladecans, a l’any 2006 el consum 
energètic global era d’uns 79.700 tep (tones equivalents de petroli) i les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle eren de gairebé 264.000 tones de CO2 equivalent 
 
Per sectors, els principals consumidors / emissors de contaminants són el transport (40%), el 
sector industrial (30%) i residencial (20%). El terciari / serveis és responsable de només al voltant 
d’un 10% de les emissions.  
 
Del consum total de Viladecans, al voltant d’un 2% correspon a consum municipal. L’any 2006 el 
consum municipal va ser de 1.479,52 Tep (inclou les diferents instal·lacions i equipaments 
municipals, escoles, enllumenat públic, estacions de bombeig, semàfors i pilones automàtiques), i 
l’any 2008 de 1.612,26 Tep. La major part de les emissions competència de l'Ajuntament 
provenen de dos sectors: equipaments i enllumenat. 
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Figura 2.16 Distribució percentual del consum d’energia por part de l’Ajuntament de Viladecans

 

Font: PAES de Viladecans 

 
 

El PAES de Viladecans inclou 79 mesures a aplicar per tal d’aconseguir a l’any 2020 una reducció 
d’un 22,2% en les emissions globals del municipi respecte als valors de l’any 2005.A continuació, 
es llisten les mesures agrupades per àmbits: àmbit municipal, enllumenat públic, altres d’àmbit 
municipal (flota de vehicles, semàfors, etc.) i altres. 
 

Àmbit municipal 

• Aconseguir la certificació de tipus A dels futurs equipaments municipals 

• Realitzar les auditories energètiques als equipaments municipals amb més consum 

• Aplicar les accions propostes en les auditories realitzades 

• Implantar la pràctica de reunions de coordinació entre els responsables dels equipaments i 

els serveis tècnics per acordar solucions eficients segons  els usos i necessitats dels locals 

• Realitzar campanyes de sensibilització i promoció de bones pràctiques ambientals als 

equipament municipals 

• Crear la figura del gestor energètic 

• Nomenar un responsable energètic per equipament 

• Crear un sistema de gestió energètica als equipaments municipals. 

• Reduir les hores de funcionament de les instal·lacions energètiques als edificis municipals. 

• Adequar la potència contractada al consum real de les pòlisses i millorar el factor de 

potència 

• Sectoritzar l'enllumenat interior dels edificis municipals. 

• Definir criteris d'elecció de calderes segons fonts de combustible, eficiència i potència d'ús 
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• Portar a terme campanyes successives  de rehabilitació d' habitatges antics. 

• Elaborar i aprovar una ordenança per a l'estalvi d'energia en activitats comercials. 

• Continuar amb la implantació de la política de compra verda pública. 

• Incorporar exigències d'eficiència energètica i altres criteris de sostenibilitat als plecs de 
condicions per a la contractació d'empreses proveïdores de serveis municipals. 

• Crear l'Agència Local de l'Energia 

• Introduir sistemes de climatització per terra radiant en nous equipaments 

• Instal·lacions d’energia solar tèrmica. 

• Instal·lar mecanismes de control de l'encesa de l'enllumenat interior. 

• Instal·lació de fred solar amb màquina d’absorció 

• Substituir els balasts electromagnètics dels fluorescents per electrònics. Incorporar 
reguladors d'intensitat 

• Substituir bombetes incandescents per BFC 

• Substituir bombetes halògenes dicroiques per bombetes LEDs o fluorescents. 

• Substituir focus halògens incandescents per làmpades de descàrrega de sodi, o per 
làmpades de descàrrega d'halogenurs metàl·lics, segons l'ús. 

• Instal·lar sistemes d'aprofitament de la il·luminació natural. 

• Distribuir l'enllumenat general i local en espais de treball. 

• Substituir l'enllumenat obsolet dels edificis municipals per sistemes més eficients. 

 

Enllumenat públic 

• Continuar amb la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi 
(preferentment VSBP). 

• Continuar amb la substitució de les reactàncies inductives per electròniques amb sistema 
de telegestió y aprofitar els reguladors estabilitzadors de capçalera existents, actualment 
en desús 

• Substituir les bombetes incandescents dels semàfors per LEDs 

 

Altres d’àmbit municipal (flota vehicles, semàfors, etc.) 

• Aconseguir que un 20% dels vehicles de la flota municipal siguin híbrids 

• Utilitzar biodièsel en la flota municipal de vehicles i d'altres serveis contractats 

• Aconseguir que els porters de neteja, petits vehicles de jardineria  i d'altres serveis 
municipals passin a ser elèctrics 

• Incorporar exigències d'ús de biocombustibles o gas natural als plecs de condicions per a la 
contractació d'empreses de transport col·lectiu. 

• Millorar la infraestructura i el servei de transport públic 
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Altres 

• Realitzar campanyes per fomentar els desplaçaments sense cotxe 

• Establir un pla de bones pràctiques per a l’ús responsable de paper  i els productes derivats 
i la virtualització de la informació a l’Ajuntament 

• Incrementar el programa de recollida de les diferents fraccions als equipaments municipals 
i centres d’ensenyament. 

• Elaborar i aprovar el Pla local de prevenció de residus municipals. 

• Establir una normativa interna per a la prevenció i l’increment de la recollida selectiva en 
actes festius públics. 

• Continuar amb la promoció de la substitució de bosses d’un sol ús per elements 
reutilitzables 

• Regular la publicitat no nominal i premsa gratuïta al municipi. 

• Continuar amb la promoció del compostatge casolà i comunitari 

• Establir un programa de reutilització i reparació. 

• Continuar incorporant les cisternes de doble descàrrega. 

• Continuar la incorporació de temporitzadors, difusors en les aixetes i reductors de cabal o 
perlitzadors en aixetes i dutxes. 

• Instal·lar sensors de pluja en les capçaleres de la xarxa de reg amb aigua  potable 

• Instal·lar un sistema de control telemàtic en les zones verdes actuals de major consum 
d'aigua potable 

• Establir un conveni amb el canal HORECA per a la utilització d’envasos retornables. 

• Continuar amb la promoció del cotxe compartit al municipi (carpooling) 

• Promoure la implantació en el municipi d'un servei de carsharing. 

• Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en equipaments municipals- primera fase.  

• Implementar un Pla de millora contínua dels serveis de recollida de residus municipals 

• Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en equipaments municipals- segona fase 

• Ampliació de l'ordenança solar tèrmica cap a fotovoltaica en indústries   

• Aprovar i desenvolupar un Pla de Mobilitat  

• Reordenar la circulació motoritzada segons el model de supermançanes.  

• Crear  una  xarxa de carril bicicleta 

• Substituir places d'aparcament en calçada per aparcaments subterranis 

• Instal·lar aparcaments per a bicicletes en tots els edificis municipals. 

• Instal·lar punts de recàrrega per vehicles elèctrics en els aparcaments públics 

• Promoure el subministrament de biodièsel en les gasolineres de Viladecans i disposar d'un 
punt de subministrament per als vehicles municipals  

• Incrementar la recollida selectiva fins  arribar als objectius marcats pel PROGREMIC 

• Crear un servei de bicicletes d'ús públic. 
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• Promoure fiscalment la compra de vehicles de classe A 

• Promoure fiscalment tecnologies eficients i energies renovables 

• Realitzar campanyes per fomentar els desplaçaments sense cotxe 

• Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana sobre l'estalvi energètic i el canvi climàtic. 

• Incrementar la recollida de fraccions minoritàries. 

• Elaborar i aprovar l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua. 

• Promoure la instal·lació de les conduccions per l'aigua no potable per als sanitaris en 
edificis residencials de nova construcció o afectats de reforma integral.  

• Continuar amb la implantació d'infraestructures que millorin l'eficiència en el cicle de l'ús 
de l'aigua. 

• Continuar amb la implantació de la doble xarxa de sanejament:  pluvial i d'aigües negres 

• Disminuir la conductivitat de l'aigua regenerada provinent de l'EDAR - 1a fase: barreja amb 
aigües freàtiques. 

• Disminuir la conductivitat de l'aigua regenerada provinent de l'EDAR - 2a fase: planta de 
desmineralització. 

• Estendre la xarxa de subministrament d'aigua no potable cap a tots els punts potencials de 
consum (boques de reg, sanitaris en equipaments, etc.) 

• Instal·lar conduccions d'aigua no potable per als sanitaris en edificis municipals (nova 
construcció o afectats de reforma integral)  

• Reutilitzar les aigües grises de les piscines municipals per al mullat de la gespa artificial dels 
camps de futbol. (els adjacents a equipaments esportius amb piscina) 

2.2.5 TRANSPORT I MOBILITAT 

Segons dades de mobilitat en dia feiner de 2011 es pot aproximar que a Viladecans es realitzen 
cada dia 236.060 desplaçaments: 196.616 realitzats per residents (segons enquesta de mobilitat 
2011) i 39.444 realitzats per no residents (estimat segons EMQ/06). 
 
El principal mode de transport utilitzat és el vehicle privat, i correspon a pràcticament el 48% dels 
desplaçaments. La taula següent mostra el repartiment modal dels desplaçaments atrets i 
generats de la ciutat (segons dades de 2011).  
 

Taula 2.10. Repartiment modal 2011 

 
DESPLAÇAMENTS 2011 PEU+BICI 

TRANSPORT 
PÚBLIC 

VEHICLE 
PRIVAT 

Residents 196.616 40,09% 15,55% 44,37% 

No residents 39.444 2,03% 33,15% 64,82% 

TOTAL 236.060 33,73% 18,49% 47,79% 

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Viladecans 

 
Les principals infraestructures de mobilitat existents a Viladecans corresponen a l’oferta 
ferroviària i a la xarxa viària interurbana. 
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El línia de ferrocarril fa de separador entre la zona urbana i industrial i la part agrícola del 
municipi fins la platja. Encara que hi ha un polígon industrial de nova construcció (Ca n’alemany) 
entre la línia fèrria i l’autopista C-32, la qual farà de nou separador entre zones. 
  
La xarxa viària interurbana que té pas per Viladecans correspon a: 
 

• Autopista C-32 o Autopista Pau Casals. Puja en diagonal des de Castelldefels passant pels 

termes municipals de Gavà, Viladecans i Sant Boi per desprès enllaçar amb l’autovia B-20 

direcció Barcelona. En hores punta aquesta tram d’enllaç sol presentar importants 

retencions. 

• Autovia C-31. Creua el Parc Agrari, per la part del Remolar, per pujar perpendicular a les 

pistes de l’aeroport i enllaçar a la B-22 cap a la T1 de l’Aeroport el Prat o seguir direcció 

Barcelona. 
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Figura 2.17 Infraestructures de comunicació de Viladecans 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
El parc mòbil de Viladecans està format per 39.260 vehicles distribuïts de la forma següent:  
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Taula 2.11. Parc mòbil de Viladecans (2014) 

TIPUS DE VEHICLES NRE.  

Turismes 28.060 

Motocicletes 4.892 

Camions i furgonetes 5.198 

Autobusos i altres 1.110 

TOTAL 39.260 

Font: Idescat 

 
Segons dades del PAES el sector del transport consumeix el 80% de gasoil del municipi i el 100% 
de la gasolina. L’evolució en els darrers anys mostra un progressiu augment del consum de gasoil 
en detriment de la gasolina. En aquests moments el consum energètic associat a aquest 
combustible és del 84% mentre que al 2007 era del 74%.  
 

Taula 2.12. Consums energètics corresponents al sector del transport de Viladecans 2014 (MWH) 

COMBUSTIBLE 2014 

Gasoil 287.959 

Gasolina 65.676 

Biocombustibles 24.628 

TOTAL 378.263 

Font: 2005-2007 dades del PAES. 2012 elaboració pròpia a partir de les dades del Cores (Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo)  

 

2.2.6 INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES 

 
Dins del terme municipal de Viladecans hi tenen pas 3 línies de Mitja Tensió o d’Alta Tensió de 
dos circuits cada una d’elles.  
 

• Traçat de les línia d’Alta Tensió per la zona protegida del Massís del Garraf, creua el 

municipi pel Nord (66Kv i 110Kv).  

 Figura 2.18 Infraestructures energètiques de Viladecans 
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Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

• El traçat del tram aeri de les línies de Mitja Tensió que distribueixen l’energia elèctrica 

dintre de Viladecans és d’uns 8km, i el soterrat és molt superior.  

• La distribució a baixa tensió en molts trams és aèria per cables protegits amb suports a la 

via pública o a la façana dels edificis. En les zones de nova construcció i alta densitat de 

poblament la distribució d’energia elèctrica sol ser soterrada. 

 

Línia d’Alta Tensió 



 

 

46 

2.2.7 SISTEMA DE SALUT 

Es disposa de tres centres hospitalaris: 

• Hospital de Viladecans. Av. De Gavà, 38 

• Centre de rehabilitació sanitària. C/ de la Mare de Deu de Montserrat, 132 

• Centre Social i Sanitari Frederica Montseny. C/ d’Eslida, 6-8 

 
Es disposa de dos Centres d’Atenció Primària a la ciutat: 
 

• CAP Mas Font. Passeig de la Marina 

• CAP Maria Bernades. Carrer Mare de Déu de Montserrat, 122 

• Actualment s’esta construïnt un nou CAP al Passeig de la Torre Roja. Es preveu finalitzar-lo 
en 2016. 

Una associació socio-sanitària 

• Associació Espanyola Contra el Càncer – Viladecans. Pstge. De Sant Ramon, 2 
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A continuació es detallen  tots els centres farmacèutics existents a Viladecans: 
 

Taula 2.13. Centres de serveis per a la salut 

 

Font: Ajuntament de Viladecans 
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L’hospital de referència és el de Viladecans (Av. Gavà, 38 – Viladecans) 
 

Taula 2.14. Instal·lacions de l’Hospital de Viladecans (2012) 

INSTAL·LACIONS NRE.  

Quiròfans   5 

Unitats de reanimació  2 

Consultoris de consultes externes (inclosos gabinets) 43 

Punts d'atenció d'hospital de dia  8 

Box d'urgències  24 

Laboratori  1 

Equipaments d'alta tecnologia   2 

Llits disponibles 90 

Font: Institut Català de la Salut 

 
El conjunt de municipis, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els veïns d’aquestes poblacions 
manifesten queixes sobre l’Hospital de Viladecans, el qual s’ubica en un edifici construït a l’any 
1953 i es demana la seva ampliació i millora del servei ofert. 

2.2.8 SERVEIS D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL 

La Protecció Civil municipal està orientada a l'estudi i prevenció de les situacions de greu risc 
col·lectiu, i a la protecció i socors de persones i béns en els casos que aquestes situacions es 
produeixin. En el cas de Viladecans els principals objectius del servei de protecció civil municipal 
són:  

• La previsió de riscos possibles i zones afectades. 

• La prevenció davant les situacions de risc identificades. 

• La planificació mitjançant l'elaboració de plans d'emergència. 

• La intervenció en fase d'emergència. 

• La formació i informació a la població. 

 
Una de les tasques del municipi és l’elaboració dels Plans de Protecció Civil. Actualment el 
municipi té aprovat el Pla Bàsic d'Emergències Municipals per a qualsevol situació d'emergència i 
4 Plans de Protecció Civil aprovats i homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
En concret es tracta de:  
 

• Pla d'Actuació Municipal per a incendis forestals que forma part del pla de protecció civil 

de Catalunya per aquest risc (INFOCAT). 

• Pla d'Actuació Municipal per a inundacions que forma part del pla de protecció civil de 

Catalunya per aquest risc (INUNCAT). 

• Pla d'Actuació Municipal per a nevades que forma part del pla de protecció civil de 

Catalunya per aquest risc (NEUCAT). 
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• Pla d'Actuació Municipal per a contaminació accidental de les aigües marines que forma 

part del pla de protecció civil de Catalunya per aquest risc (CAMCAT). Aquest pla s’ha 

activitat en una ocasió al juliol de 2008 per un vessament d’origen industrial.  

Actualment s’estan actualitzant i revistant els quatre plans d’actuació municipals i es preveu 
d’ampliar-los amb 1 pla més:  

• Pla especial per a emergències aeronàutiques (AEROCAT). Degut a la proximitat amb 

l’aeroport de Barcelona, Viladecans és un municipi vulnerable i que per tant està obligat a 

elaborar el Pla d’Actuació Municipal per Emergències Aeronàutiques.  

Les principals actuacions de prevenció que es realitzen estan relacionades amb la minimització 
del risc d'incendis forestals (manteniment anual de la franja de protecció a les urbanitzacions i 
nucli urbà, neteja de solars de tipologia forestal, disponibilitat de dos equips de vigilància i 
intervenció immediata, manteniment de camins, manteniment d’hidrants i campanyes 
específiques com per Sant Joan). També es fan actuacions de vigilància i salvament de platges i 
actuacions preventives per concentracions de persones en actes socials, culturals, esportius, 
festes, concerts i espectacles pirotècnics. 
 
Les actuacions d’intervenció es concreten en: 

• Suport als serveis operatius professionals de l'emergència (Bombers i Servei d'Emergències 

Mèdiques). 

• Atenció a afectats (evacuació, alberg, proveïment...). 

• Intervenir immediata en incendis forestals, de mobiliari urbà, i vehicles en via pública. 

• Treure l'aigua en inundacions. 

• Caigudes d'arbres. 

• Assistència sanitària de primers auxilis i socorrisme. 
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2.3 CARACTERITZACIÓ CLIMÀTICA 

2.3.1 CLIMA DE VILADECANS 

Viladecans s'inclou dins el domini del clima mediterrani marítim (tipus litoral sud), amb 
temperatures típiques del clima mediterrani però suavitzades per la seva proximitat a la línia de 
costa. Segons l’Atles Climàtic de Catalunya la temperatura mitjana anual és d’uns 15,5ºC, amb 
hiverns moderats (al gener la mitjana és d’uns 9ºC) i estius calorosos (amb mitjanes al juliol de 
23-24ºC). L’amplitud tèrmica anual és moderada, al voltant d’uns 15ºC. Les precipitacions 
mitjanes anuals al municipi oscil·len entre els 600 i els 650mm, amb un règim pluviomètric 
estacional del tipus TPHE: l’època de major pluviositat és la tardor, mentre que a l'hivern i l’estiu 
les precipitacions són molt escasses, sent l’estiu l’època més àrida de l’any. 
 
A continuació es mostren les dades de l’estació meteorològica de l’Aeroport de Barcelona, situat 
a 10 Km del municipi  
 

Taula 2.15. Caracterització climàtica de l’estació de l’Aeroport de Barcelona 

ESTACIÓ DE L’AEROPORT DE BARCELONA. PERÍODE 1971-2000 

MES 

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

 

M
IT

JA
N

A
 (

ºC
) 

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

 

M
IT

JA
N

A
 D

E 
LE

S 

M
À

X
IM

ES
 (

ºC
) 

P
R

EC
IP

IT
A

C
IÓ

 

(M
M

) 

H
U

M
IT

A
T 

R
EL

A
TI

V
A

 (
%

) 

N
R

E.
 D

E 
D

IE
S 

D
E 

P
R

EC
IP

IT
A

C
IÓ

 

(>
1

 M
M

) 

N
R

E.
 D

E 
D

IE
S 

D
E 

N
EU

 

N
R

E.
 D

E 
D

IE
S 

D
E 

TE
M

P
ES

TA
 

N
R

E.
 D

E 
D

IE
S 

D
E 

B
O

IR
A

 

N
R

E.
 D

E 
D

IE
S 

A
SS

O
LE

LL
A

TS
 

N
R

E.
 D

’H
O

R
ES

 

D
E 

SO
L 

Gener  9.8 13.1 39 73 5 0 0 1 2 149 

Febrer 10.8 14.2 35 71 4 0 0 1 1 163 

Març 12.6 16.2 45 71 5 0 1 2 0 200 

Abril 14.6 18.6 49 71 5 0 1 1 0 220 

Maig 17.7 21.7 52 73 5 0 2 1 0 244 

Juny 21.4 25.3 43 72 4 0 2 0 0 262 

Juliol 24.1 27.9 24 69 2 0 2 0 0 310 

Agost 24.2 27.8 50 72 4 0 4 0 0 282 

Setembre 21.9 25.4 73 73 5 0 4 1 0 219 

Octubre 17.7 21.0 93 75 6 0 3 1 0 180 

Novembre 13.4 16.6 60 74 5 0 1 1 0 146 

Desembre 10.8 13.9 51 73 5 0 1 1 1 138 

Total 15,5 20,0 640 72 55 1 22 10 4 2524 

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Així mateix, la taula següent mostra els diferents episodis extrems enregistrats a l’estació de 
l’Aeroport de Barcelona.  
 

Taula 2.16. Relació d’episodis extrems 

ESTACIÓ. AEROPORT DE BARCELONA.  
PERÍODE 1924-2013 (PRECIPITACIÓ I TEMPERATURA) / PERÍODE 1961-2013 (VENT) 

VARIABLE EPISODI 

Màx. nombre de dies de pluja en un mes 20 (desembre 1996) 

Màx. nombre  de dies de neu en un mes 2 (novembre  1999) 

Màx. nombre de tempesta en un mes 12 (setembre 1995) 

Prec. màxima en un dia (l/m
2
) 186.7 (25 setembre 1953) 

Prec. mensual més alta (l/m
2
) 500.8 (octubre 1951) 

Prec. mensual més baixa (l/m
2
) 0.0 (desembre 1941) 

Ratxa de vent màxima: velocitat i direcció (Km/h) Vel 139, Dir 60 (15 novembre 2001 08:52) 

Tem. màxima  absoluta (°C) 37.4 (27 agost 2010) 

Tem. mitjana de les màximes més alta (°C) 32.8 (agost 2003) 

Tem. mitjana de les mínimes més baixa (°C) -0.2 (febrer 1956) 

Tem. mitjana més elevada (°C) 27.8 (agost 2003) 

Tem. mitjana més baixa (°C) 4.5 (febrer 1956) 

Tem. mín. absoluta (°C) -8.0 (27 desembre1962) 

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  
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Figura 2.19 Caracterització meteorològica de Viladecans: temperatura, vent i precipitacions 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de Viladecans 

 

En relació a la precipitació mitjana anual de l’estació de l’Aeroport del Prat de Llobregat (període 
1981-2010) és de 575mm. L’estudi “meteorologia i climatologia a Castelldefels: L’anomalia 
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pluviomètrica del delta del Llobregat” (Jordi Mazon), aplicable també a Viladecans descriu que la 
configuració geogràfica del delta del Llobregat, limitat pel massís del Garraf i l’Ordal, per una 
Mediterrània d’aigües càlides des de final d’estiu i fins ben entrada la tardor, i una vall del 
Llobregat que canalitza l’aire relativament fred de l’interior, determina que aquesta regió 
presenti unes condicions ambientals, meteorològiques i climàtiques peculiars, amb un règim 
pluviomètric lleugerament superior al de l’entorn.  
 

Figura 2.20 Precipitació mitjana anual a l’estació del Prat de Llobregat 

 

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  

 
La figura següent mostra el nombre de dies anuals amb una precipitació superior a 10 mm i el 
nombre de dies amb més de 30 mm.  
 

Figura 2.21 Nombre de dies amb una precipitació mes gran de 10 mm i 30 mm. 

 

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  

 
En relació a l’evolució de la temperatura del període 1981-2010, que és de 16,1ºC l’estació de 
l’aeroport del Prat de Llobregat. El diferencial mitjà entre la temperatura mitjana de les màximes 
i de les mínimes se situa entorn dels 8,5ºC.   
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Figura 2.22 Temperatura mitjana, temperatura mitjana de les màximes i temperatura mitjana de les mínimes.  

 

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  

 
En relació als episodis de temperatures extremes, la següent figura mostra les superacions d’una 
temperatura ≥30ºC i ≤0ºC. Tot i que estadísticament no sigui molt representatiu s’observa un 
increment en el nombre de dies que se superen temperatures elevades.  
 

Figura 2.23 Nombre de dies amb una temperatura màxima igual o superior a 30 ºC  i temperatura mínima igual o 
inferior a 0 ºC. 

 

Font: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  

 
Finalment, a mode de resum, també es destaquen les següents tendències climàtiques 
observades en l’Observatori Fabra (Barcelona) corresponents a un període de gairebé 100 anys 
(1914-2008)

1
:  

                                                                 
 
1 Correspon a aquelles tendències que compte amb un nivell de confiança del 95% o superior.  
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PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

Taula 2.17. Tendències climàtiques 
 

ÍNDEX TENDÈNCIA ÍNDEX TENDÈNCIA 

Dies de glaçada Disminució Nits fredes Disminució 

Dies d’estiu Augment Dies freds Disminució 

Nits tropicals Augment Nits càlides Augment 

Durada de l’estació de creixement Augment Dies càlids Augment 

Màx. anual de les Temp. màx. Augment Durada de la ratxa càlida Augment 

Màx. anual de les Temp. min. Augment Durada de la ratxa gèlida Disminució 

Mn. anual de les Temp. màx. Augment Amplitud tèrmica anual Augment  

Font: Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. 2010 

2.3.2 PROJECCIONS CLIMÀTIQUES 

 
Per a les projeccions climàtiques del municipi es parteix de dos estudis principals:  
 

• Generació d’escenaris climàtics futurs regionalitzats a molt alta resolució espacial per a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Projecte ESAMB (Actualment, realitzada la primera 

fase: Horitzó 2040 – 2050)
2
 En una segona fase, encara en procés d’elaboració, es 

realitzaran projeccions detallades per al 2070 i 2100. 

• Per l’anàlisi de les projeccions a horitzó 2100 es recullen les projeccions que per la zona 

litoral fa el Primer informe sobre la generació d'escenaris climàtics regionalitzats per a 

Catalunya durant el segle XXI.
3
 Aquest informe té com a àmbit territorial el conjunt de 

Catalunya dividida en tres subàmbits, un d’ells és la zona Litoral, on es trobaria inclòs el 

municipi del Viladecans. 

 

2.3.2.1 PROJECCIONS DE TEMPERATURA 

Les projeccions de la fase 1 de l’estudi de l'AMB 2015, indiquen augments de la temperatura 
mitjana anual en el territori metropolità d’entre 0,7 i 1,1 ºC el 2040 respecte el període 1971-
2000 (vegeu figura 25), Per 2050, les projeccions són d’entre 1 i 2ºC d’increment. De moment, 
fins que no estigui finalitzada la fase 2 de l'estudi, s'utilitzaran les projeccions a 2100 de l’informe 
anterior del SMC que preveia un increment de temperatura de 3,3 a 4ºC respecte el període 
1971-2000. (vegeu figura 26)  
 

                                                                 
 
2 Generació d’escenaris climàtics futurs regionalitzats a molt alta resolució espacial per a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Projecte ESAMB (AMB) 
3 Primer informe sobre la generació d'escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI. A. Barrera-
Escoda i J. Cunillera. Juny 2011 
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Figura 2.24. Evolució de l’increment de temperatura mitjana anual a l’AMB a 2040 en dos models de 
simulació de la circulació atmosfera-oceà: s1 (esquerra) i s3 (dreta) 

  
 

Font: Projecte ESAMB. AMB 2015 

Nota:Període de referència 1971-2000. Escenari A2,  

 
 

Figura 2.25. Evolució de l’increment de temperatura mitjana anual a Catalunya 

 
 
 
 

Font: Primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle XX, 2011I 

Nota:Període de referència 1971-2000. Escenari A2 
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PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

Figura 2.26. Evolució de l’increment de temperatura mitjana anual a l’AMB de 1971 a 2050 

  
 

Font: Projecte ESAMB. AMB 2015 

Nota:Període de referència 1971-2000. Projecció 2001-2050 

 
Els escenaris prospectius coincideixen en que s’esperen increments de temperatura més acusats 
en l’època estival. L’increment de temperatura mitjana estival previst és de +0,7 a 1,5ºC el 2050. 
La mínima hivernal s’incrementarà entre 0,4 i 0,9ºC el 2040 (informe AMB 2015, vegeu figura 28) 
i d’entre 2,4 i 3,9ºC a 2100 (segons l’AEMET). A la tardor també s'incrementarà lleugerament la 
temperatura. 
 

Figura 2.27. Evolució de l’increment de temperatura mitjana estacional a l’AMB a 2040 
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Font: Projecte ESAMB. AMB 2015 

Nota:Període de referència 1971-2000. Escenari A2, model de simulació atmosfera-oceà s3 

 
A més hi ha un augment apreciable de la probabilitat d’ocurrència de mesos molt càlids, dels que 
es destaquen els següents índex climàtics (vegeu figura 29): 

• Dies càlids (dies amb temperatura màxima superior a 30ºC): L’estudi del AMB 2015, 
remarca que a l’àrea metropolitana, l’increment serà més acusat a la vall del Llobregat que 
a la façana litoral (increment de 10 a 15 dies càlids/any l’any 2040) 

• Dies tòrrids (dies amb temperatura màxima superior als 35ºC): Els estius es passarà a tenir 
gairebé sempre algun dia tòrrid a l’AMB.  

• Nits tropicals (nits amb temperatura mínima superior als 20ºC): increment de fins a 30 
dies/any. 

• Nits tòrrides (nits amb temperatura mínima superior als 25ºC): Els estius es passarà de 
pràcticament no tenir-ne a tenir algunes nits tòrrides a tot l’àmbit de l’AMB. 

• Dies d’onades de calor: s’incrementaran entre +6 i +19 dies/any el 2040. 
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PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

Figura 2.28. Evolució de l’increment dels índex climàtics dies càlids (esquerra) i nits tropicals (dreta) a 
2040 

  
 
 

Font: Projecte ESAMB. AMB 2015 

Nota:Període de referència 1971-2000. Escenari A2, model de simulació atmosfera-oceà s3 

 
A més a més, es reduiran els mesos freds. 
 
La taula 18 resumeix les projeccions esperables a Viladecans, segons l’anàlisi anterior: 
 

Taula 2.18.Projeccions de l’increment de la temperatura Viladecans entre 2011 - 2040 

T MITJANA ANUAL T MÀXIMA MITJANA ANUAL T MÍNIMA MITJANA ANUAL 

+0,8 – 0,9ºC +0,8 – 0,95ºC +0,8 – 0,9ºC 

T mitjana hivern T mitjana primavera T mitjana estiu T mitjana tardor 

+0,5 – 0,6ºC +0,6 – 0,7ºC +1,2 – 1,3ºC +1,2 – 1,3ºC 

Dies càlids Nits tropicals 

+0  - 2 dies/any + 25 dies/any 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'informe AMB 2015 del SMC 

2.3.2.2 PROJECCIONS DE PRECIPITACIÓ 

A l’àrea metropolitana es preveu una reducció de la precipitació d’entre el 2% i el 6% (informe 

AMB 2015, vegeu figura 30). El 2050 la reducció projectada és de 50 mm/m
2
 menys respecte la 

mitjana 1971-2000 (vegeu figura 31).  A llarg termini, la variabilitat anual és molt elevada i fins el 

2060 les tendències no estan prou clares. En canvi, per al 2100 hi ha una tendència de reducció 

mitjana de les precipitacions del 14,1% respecte el període 1971-2000 que poden arribar a ser 

superiors al 50% en determinats períodes (segons el primer informe de l’SMC per Catalunya).  
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Figura 2.29. Evolució de la variació de precipitació mitjana anual a l’AMB a 2040 en dos models de 
simulació de la circulació atmosfera-oceà: s1 (esquerra) i s3 (dreta) 

 

 
 
 

Font: Projecte ESAMB. AMB 2015 

Nota:Període de referència 1971-2000. Escenari A2 

 
 

Figura 2.30. Evolució de la precipitació mitjana anual a Catalunya 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Font: Primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI 

Nota:Període de referència 1971-2000. Escenari A2  
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Figura 2.31. Evolució de la precipitació mitjana anual a l’AMB de 1971 a 2050 

 

 
 

Font: Projecte ESAMB. AMB 2015 

Nota:Període de referència 1971-2000. Projecció 2001-2050 

 
La precipitació presenta una elevada variabilitat anual però s’observa un augment important de 
la freqüència de mesos secs (amb precipitacions inferiors a 25 mm en 24h) i un augment 
apreciable de la probabilitat d’ocurrència dels mesos excepcionalment plujosos (superiors a 100 
mm en 24h). Una tendència d’augment moderat de les precipitacions a l’hivern i a la tardor i una 
disminució la resta de l’any, especialment a la primavera (reducció de 5 dies/any de 
precipitacions superiors als 50 mm) i a l’estiu (superior als 100 mm). La tardor serà l’estació amb 
major variabilitat interanual. 
 
La reducció de les precipitacions a l’estiu presenta extrems de - 61,6% per 2100 per a la zona 
litoral (informe SMC 2011). 
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Figura 2.32. Evolució de la variació de precipitació mitjana estacional a l’AMB a 2040 

  
 

 
 

Font: Projecte ESAMB. AMB 2015 

Nota:Període de referència 1971-2000. Escenari A2, model de simulació atmosfera-oceà s3 

 
A més a més, hi ha un augment apreciable de la probabilitat d’ocurrència de fenòmens extrems 
(Vegeu figura 34): 

• Dies de precipitació dèbil (dies de l’any amb precipitació inferior als 5 mm/m
2
): increment 

especialment rellevant a la Vall del Llobregat, i més modest a la façana litoral. Això vol dir 
que s’incrementaran els dies de sequera meteorològica o els períodes eixuts (períodes de 
15 dies consecutius amb precipitació inferior o igual a 0,25 mm/dia). 

• Dies de precipitació abundant (dies de l’any amb precipitació superior als 50 mm/m
2
): 

increment lleuger, amb més concentració de la precipitació en pocs dies i, per tant, lleuger 
increment de la torrencialitat.  

 



 
 
 

  
 

 

63 
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Figura 2.33. Evolució de l’increment dels fenòmens extrems: dies amb precipitació dèbil (esquerra) i 
precipitació abundant (dreta) a 2040 

   
 
 

Font: Projecte ESAMB. AMB 2015 

Nota:Període de referència 1971-2000. Escenari A2, model de simulació atmosfera-oceà s3 

 
El litoral passaria a ser un territori lliure de glaçades. 
 
La taula següent resumeix les projeccions a Viladecans, segons l’anàlisi anterior: 
 

 

Taula 2.19. Projeccions de la variació de precipitacions Viladecans entre 2011 - 2040 

P mitjana anual Dies de pluja dèbil/any Dies de pluges abundants/any 

0  a -2% - 6 dies +0,4 dies 

P mitjana hivern P mitjana primavera P mitjana estiu P mitjana tardor 

-5 a -10% -5 a + 5% +25 a + 35% - 10% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades AMB 2015 
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2.3.2.3 PROJECCIONS D’HUMITAT RELATIVA 

L’evolució temporal projectada de les anomalies mitjanes anuals d’humitat relativa de l’aire no 
presenta una tendència marcada, a banda d’una menor variabilitat anual. Així mateix, a mesura 
que avanci aquest segle, la freqüència de mesos amb valors d’humitat mitjana per sota del valor 
mitjà del període de referència (1971-2000) augmentarà considerablement. La taula següent 
mostra l’evolució temporal projectada de les anomalies en humitat relativa en l’àmbit de litoral i 
prelitoral català:  
 

Taula 2.20. Variació en humitat relativa (en %) 

PERÍODE ESTACIÓ 
MODEL A2 MODEL B1 

MITJANA MÀXIMA MÍNIMA MITJANA MÀXIMA MÍNIMA 

2011-2040 

Anual +0,7 +2,7 -1,0 +0,5 +1,5 -0,8 

Hivern +1,1 +3,5 -1,3 +1,8 +3,5 -1,3 

Primavera -0,3 +2,3 -1,8 -0,9 +1,2 -1,8 

Estiu +1,0 +1,8 +0,3 +0,9 +1,7 +0,1 

Tardor +1,1 +3,4 -2,0 +0,6 +1,6 -1,5 

2041-2070 

Anual +0,2 +2,4 -1,9 +0,7 +1,6 -0,5 

Hivern +1,6 +4,4 -2,1 +0,6 +1,9 -1,0 

Primavera -0,6 +2,3 -2,1 +0,2 +1,5 -1,4 

Estiu -0,4 +0,4 -2,0 +0,7 +1,4 -0,7 

Tardor +0,4 +2,9 -3,1 +1,5 +2,8 -0,1 

2071-2100 

Anual +0,0 +1,7 -3,7 -0,1 +1,2 -2,2 

Hivern +1,4 +3,2 -1,9 +1.4 +2,7 -1,1 

Primavera -0,4 +2,5 -3,3 -0,1 +1,7 -2,2 

Estiu -1,0 -0,0 -4,5 -1,0 +0,0 -3,4 

Tardor +0,1 +2,5 -6,3 -0,5 +0,9 -3,0 

 

Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics  regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. 
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La següent figura mostra els canvis de Catalunya en relació a la humitat relativa de l’aire.  
 

Figura 2.34 Projecció de la humitat relativa. Període 2011-2100 

 

Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics  regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. 

 

2.3.2.4 PROJECCIONS DE VENT 

L’evolució temporal projectada de les anomalies mitjanes anuals de velocitat del vent a 10 
metres per al Litoral i Prelitoral mostra una tendència a disminuir la velocitat mitjana anual (amb 
unes reduccions de l’ordre del 14% de la velocitat mitjana del vent a finals d’aquest segle) i a 
augmentar el seu rang de variabilitat anual. La taula següent mostra l’evolució temporal 
projectada de les anomalies en la velocitat mitjana de vent en l’àmbit de litoral i prelitoral català:  
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.  

Taula 2.21. Variació en la velocitat mitjana del vent (en %) 

PERÍODE ESTACIÓ 
MODEL A2 MODEL B1 

MITJA
NA 

MÀXIM
A 

MÍNIM
A 

MITJA
NA 

MÀXIM
A 

MÍNIM
A 

2011-2040 

Anual -2,2 +1,3 -6,6 -2,1 +1,0 -5,3 

Hivern -4,4 -1,3 -9,2 -3,1 +1,6 -8,0 

Primavera -0,7 +4,8 -5,7 -1,6 +3,2 -5,4 

Estiu -1,1 +2,4 -4,7 -2,3 +1,0 -6,3 

Tardor -2,4 +1,7 -6,6 -1,4 +2,0 -4,9 

2041-2070 

Anual -3,3 +0,7 -8,5 -2,1 -0,3 -4,1 

Hivern -4,3 +0,3 -10,4 -2,5 +0,6 -6,3 

Primavera -0,8 +4,8 -5,8 -1,6 -2,8 -4,8 

Estiu -4,8 -0,7 -11,2 -1,5 +1,2 -4,6 

Tardor -4,0 +1,2 -9,3 -2,4 +4,5 -7,6 

2071-2100 

Anual -4,9 -0,5 -9,5 -4,0 -0,9 -7,5 

Hivern -5,1 +0,9 -11,3 -4,4 +1,2 -10,7 

Primavera -1,7 +3,5 -5,3 -2,6 +2,4 -6,6 

Estiu -6,7 -1,8 -15,8 -5,7 -2,4 -13,0 

Tardor -7,2 +1,4 -13,8 -3,9 +1,6 -7,8 

 

Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. 

 
 
La següent figura mostra els canvis de Catalunya en relació a la velocitat mitjana del vent. 
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Figura 2.35 Projecció de la velocitat mitjana del vent. Període 2011-2100 

 
 

2.3.2.5 TEMPERATURA DE L’AIGUA DEL MAR 

Pel que fa a la temperatura de l’aigua del mar, Catalunya només es disposa d’una sèrie històrica 
llarga de dades de l’Estartit entre 1974-2013. A falta de dades més properes al municipi de 
Viladecans, es considera que aquestes dades són d'interès per a determinats riscos i implicacions 
en els ecosistemes marins.  Amb aquestes dades es constata una tendència a l’alça a diferents 
profunditats al voltant de +0,3ºC/dècada.  
 

Figura 2.36.Evolució de la temperatura mitjana anual del mar a l’Estartit 

 
 
 

Font: Butlletí anual d’indicadors climàtics. Any 2013, SMC 
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Taula 2.22. Tendència dels valors climàtics de temperatura de l’aigua del mar 

 

T MITJA ANUAL 
(ºC/DÈCADA) 

T MÀXIMA (ºC) 
T MÍNIMA 

(ºC/DÈCADA) 

T MITJA 
ESTIVAL 

(ºC/DÈCADA) 

Catalunya 

1950-2013 
+0,3 +0,17 +0,32 +0,39 

Font: Butlletí anual d’indicadors climàtics. Any 2013, SMC 

 

2.3.2.6 NIVELL DE L’AIGUA DEL MAR 

Pel que fa al nivell del mar, de moment es disposa de dades de l’evolució a l’Estartit, on es mostra 
una tendència a l’increment de +3,6 cm/dècada. Amb un especial increment dels temporals a la 
tardor, amb ones superiors als 3 m, i un lleuger increment a la primavera i l’estiu. 
 

Figura 2.37. Evolució del nivell del mar mitjà mensual a l’Estartit 

 

 
 
 

Font: Dades del mareògraf Josep Pascual.  

Nota: en negre la línea de tendència i en vermell la mitjana mòbil de 12 anys 

 
Taula 2.23. Tendència dels valors climàtics del nivell de l’aigua del mar 

PARÀMETRE 
NIVELL DEL MAR 
(CM/DÈCADA) 

NIVELL DEL 
MAR 
PRIMAVERA 
(CM/DÈCADA) 

NIVELL MÀXIM 
ANUAL MAREES 
(CM/DÈCADA) 

DIES ONES 
FEBLES <0,5 M 
(DIES/DÈCADA) 

Estartit 1990-2013 +3,6 +4,5 +3,6 +1,9 

Font: Butlletí anual d’indicadors climàtics. Any 2013, SMC 

 
Segons l'IPCC 5, l’increment del nivell del mar en l'horitzó 2035 se situa entre 0,17m i 0,38 m 
segons el model escollit i el 2100 entre 0,26 m i 0,82 m respecte el nivell del període 1986-2005  
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Figura 2.38. Evolució del nivell del mar mitjà anual mundial 

 
 

Font: International Panel for Climate Change 2015 (IPCC 5) 

 
No hi ha dades regionalitzades a escala catalana per manca de sèries històriques i, per tant, cal 
atendre als models generals. L’increment del nivell del mar està afectat per condicions locals que 
no poden detectar aquest models i, per tant, no es pot especificar què succeirà a Viladecans. 
Tanmateix, tots els models coincideixen en que es produirà en major o menor mesura. Cal tenir 
en compte aquesta tendència general malgrat no es disposició d’informació local precisa, 
assumint el grau d’incertesa. 
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3 IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES I 
JERARQUITZACIÓ DELS RISCOS EXISTENTS 

3.1 IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES 
A continuació es descriuen els principals impactes de Viladecans que es veuran afectats pels 
efectes del canvi climàtic. Posteriorment, aquests riscos es jerarquitzaran en funció de la seva 
sensibilitat, conseqüències i grau de resiliència actual.  

3.1.1 INCREMENT DE LES TEMPERATURES 

Les projeccions climàtiques fixen un increment mitjà de la temperatura inferior a 1 ºC durant el 
període 2011-2040, d’entre 1 i 2 ºC pel període 2041-2070 i d’uns 3 ºC per període 2071-2100 en 
l’àmbit del litoral i prelitoral català.  
 
Aplicant aquests valors a les dades de l’estació meteorològica de l’aeroport del Prat de Llobregat, 
la temperatura mitjana pel període 2011-2040 seria lleugerament inferior a 17 ºC, entorn als 18 
ºC pel període 2041-2070 i proper als 19 ºC a finals de segle. Per posar una analogia a les 
estacions meteorològiques existents, els valors mitjans del 2011-2040 s’assimilarien als valors 
actuals de Castelló de la Plana, els del període 2041-2070 s’assemblarien als de l’estació 
d’Alacant i els de 2071-2100 als de l’aeroport d’Almeria.  
 

ÍNDEX 2011-2040 2041-2070 2071-2100 

Temperatura mitjana estació Prat 16,8-16,9 ºC 17,5-18,1 ºC 18,6-19,6 ºC 

Font: Projecte ESAMB i Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. 2010 

 
Aquesta situació serà més accentuada durant els mesos d’estiu, ja que serà aquesta l’època de 
l’any amb un increment major.  
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PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

Figura 3.1 Projecció de la temperatura mitjana a 2m a l’estació del Prat de Llobregat 

 

Font: elaboració pròpia a partir Generació d’escenaris climàtics futurs regionalitzats a molt alta resolució espacial per a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Projecte ESAMB i  Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics 

regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI i de les dades de l’Agencia Estatal de Meteorologia 

 
 
Aquesta situació també es traduirà en un augment de les onades de calor. Es tracta de situacions 
on les temperatures superen entre 5 ºC i 9 ºC per sobre de les temperatures mitjanes diürnes i 
nocturnes durant un mínim de temps. Tenen un impacte directe sobre la salut i, en menor grau, 
en la demanda energètica. Tots els escenaris apunten a un increment d’aquest risc, tant pel que 
respecta a la vulnerabilitat (l’augment de la població més vulnerable) com a la seva perillositat 
(l’augment de la seva freqüència).  
 
Els principals efectes que es derivaran d’aquest impacte seran:  
 

• Augment de l’efecte illa de calor  

L’efecte de la illa de calor urbana (Urban Heat Island, UHI) correspon a una variació de 
temperatura registrada en una zona urbana respecte als seus voltants. Es comença a percebre en 
aglomeracions superiors a 15.000 habitants, incrementant-se a més densitat i pitjor qualitat de 
l’aire, i disminuint a l’entorn de la zona costanera (per les brises marítimes). El calor generat a la 
ciutat s’acumula als estrats inferiors de l’atmosfera i pot suposar increments de temperatura de 
fins a 8ºC (el diferencial màxim s’arriba al principi de la nit). En les zones urbanes es genera més 
calor que el que dissipa en la seva atmosfera immediata, degut l’escassetat de vegetació i a l’ús 
de materials impermeables per a edificis i paviments. 
 
Aquesta situació afectaria a la zona del centre de la ciutat i de densitat elevada, especialment en 
zones amb edificis de major alçada, mentre que a les zones residencials d’urbanització de baixa 
densitat no es trobaran tant afectades per l’illa de calor. No obstant això, les diferents estacions 
meteorològiques instal·lades al municipi mostren diferències mínimes entre les temperatures del  
centre de la ciutat, la platja i el Garraf. 
 

• Augment del risc d’incendis forestals 

L’increment de temperatures i l’augment de la freqüència de fenòmens meteorològics extrems 
porta associat un augment del risc d’incendis forestals, fet que pot agreujar la vulnerabilitat dels 
boscos. 
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Degut a l’elevat risc d’incendis actual, Viladecans és un dels municipis obligats a elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per incendis, i des de fa anys disposa del pla aprovat i homologat per 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.  
 
Des de l’any 1998, Viladecans disposa del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que estableix, per 
un període de vigència de quatre anys, el conjunt d’actuacions que s’han de realitzar anualment 
per minimitzar el risc d’incendis. 
 
A més, cada estiu s’estableix un Pla d’Informació i Vigilància complementària contra els incendis 
forestals que organitza la Diputació de Barcelona i que consta d’una unitat mòbil formada per 
dos vigilants que desenvolupen la seva feina a la zona forestal de Viladecans i a d’altres municipis 
del Baix Llobregat. 
 
Per una altre banda, l’any 1996 es va crear l’Associació de Defensa Forestal (ADF) de Sant Ramon 
formada pels propietaris forestals, els ajuntaments de Viladecans i Sant Climent de Llobregat i les 
associacions de voluntaris Pi del Mig i Puig d’Endi. El seu objectiu és la prevenció i la lluita contra 
els incendis forestals. 
 
L’Ajuntament de Viladecans aprova cada any un conveni de col·laboració amb l’ADF Sant Ramon 
que consisteix en una aportació econòmica per poder realitzar tasques de prevenció d’incendis 
en la zona forestal de Viladecans. 
 
El límit dels perímetres de protecció prioritària per a la planificació de la prevenció d'incendis 
forestals cobreix pràcticament el 60% de la superfície del municipi, corresponent a la zona nord-
oest del terme coincidint amb el Parc del Garraf (espai protegit) i el seu entorn. De l’històric de 
dades de superfície cremada dels darrers 25 anys (segons dades del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) no s’ha detectat cap incendi dins del terme 
municipal de Viladecans. Tot i això, cal destacar un incendi, produït l’any 1982, que va afectar una 
part molt important de la superfície del Massís del Garraf.  
 
Per a l’anàlisi del risc, es disposa del Mapa de perill bàsic d'incendi forestal (Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural). Es tracta d’un mapa estàtic que 
estima una zonificació del territori segons la freqüència i la intensitat en que s’hi pot donar perill 
d'incendi, i que integra el perill d'ignició (o inflamabilitat) i de propagació (o combustibilitat). La 
classificació que mostra aquest mapa correspon a risc baix, moderat, molt alt o sense risc (en 
blanc) a la zona del Parc del Garraf i als solars sense edificar  i amb una important densitat 
d’arbres. Es pot observar al mapa que on hi ha més perill d’incendi és a la zona nord de 
Viladecans on es troba la densitat més alta de terreny boscós.   
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Figura 3.2 Mapa bàsic de perill d’incendi 

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa bàsic de risc d’incendi i de l’institut Cartogràfic de Catalunya 

Tot i això, la millora en la prevenció (que inclou canvis de comportament de la població) i 
l’extinció d’incendis experimentada en els darrers anys, ha de revertir la tendència a l’increment 
continuat en el nombre d’ignicions. Des de l’any 1998, Viladecans disposa del Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals que estableix, per un període de vigència de quatre anys, el conjunt 
d’actuacions que s’han de realitzar anualment per minimitzar el risc d’incendis. 
 
A més, cada estiu s’estableix un Pla d’Informació i Vigilància complementària contra els incendis 
forestals que organitza la Diputació de Barcelona i que consta d’una unitat mòbil formada per 
dos vigilants que desenvolupen la seva feina a la zona forestal de Viladecans i a d’altres municipis 
del Baix Llobregat.  

 

• Canvis en les pautes de consum d’energia 

Les previsions d’increment de les temperatures porten implícit directament un canvi en les 
pautes de consum d’energia. Es preveu que la demanda de climatització freda (elèctrica) a l’estiu 
augmenti notablement per fer front a les temperatures elevades mentre que a l’hivern el període 
d’ús de la calefacció (combustibles) sigui més curt.  
 
Així doncs, es preveu que les puntes de consum energètic es concentrin a l’estiu en detriment de 
l’hivern, i en especial correspondrà una demanda d’energia elèctrica.  
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Figura 3.3 Distribució del consum d’energia al municipi de Viladecans, per font, 2005 - 2012 

 

Font: Ajuntament de Viladecans 

 

A Viladecans, si es deixa de banda el consum de combustibles líquids vinculats fonamentalment a 
la mobilitat, els consums finals d’energia es reparteixen principalment entre l'electricitat i el gas 
natural, amb una petita avantatge per a l'electricitat, amb una tendència de reducció del consum 
d’aquestes energies. 

  

• Impactes negatius en la salut de la població 

Els éssers humans depenem de la capacitat del nostre organisme per mantenir una temperatura 
interna, per mitjà de diferents mecanismes (suor, augment de la despesa cardíaca...). Dies molt 
calorosos sense l’alleujament de les nits fresques incrementen els efectes perjudicials a causa de 
les altes temperatures. 
 
A Catalunya, tres dies consecutius de calor incrementen la mortalitat diària en un 19% arribant a 
un 35% quan el període s’allarga a set dies consecutius de calor.  
Les persones més vulnerables a temperatures extremes són les més grans de 60 anys i els infants 
(especialment durant la primera setmana de vida). També s’hi afegeixen els grups marginals i 
malalts crònics afectats per problemes cardiovasculars i respiratoris.  
 
A Viladecans el percentatge de població major de 65 anys se situa molt per sota de la mitjana 
comarcal i de Catalunya, ja que només del 13,8% de la població supera aquesta edat. No obstant 
això, atenent a la piràmide d’edats de la població en un horitzó de 25 anys aquesta situació 
canviarà absolutament, ja que el col·lectiu de persones que tenen entre 35 i 54 anys supera el 
35% del total. 

 

• Augment del nombre d’episodis de formació d’ozó local (qualitat de l’aire) 

L’increment de la temperatura té una incidència amb la qualitat de l’aire. L'ozó troposfèric és un 
contaminant secundari, format a partir de reaccions fotoquímiques entre contaminants primaris. 
En concret es forma ozó quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics 
volàtils (COVs) i una radiació solar intensa al llarg d'un període de temps prou llarg (diverses 
hores). 
 
En relació a la contaminació atmosfèrica, Viladecans forma part dels municipis declarats zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric i es troba afectat pel Pla d’actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona que té per objecte establir les mesures 
necessàries per prevenir i reduir l’emissió de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres a fi de millorar la qualitat de l’aire i la salut de les persones.  
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A la ciutat hi ha instal·lada una estació de control de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica, situada a l’avinguda Josep Tarradellas, que permet mesurar diferents 
paràmetres (òxids de nitrogen i l’ozó entre altres contaminants atmosfèrics), conèixer l’evolució i 
la qualitat de l’aire i informar la ciutadania. 
 
L’estació de Viladecans no ha registrat superació dels nivells d’òxids de nitrogen ni partícules en 
suspensió (PM10) en el període 2008-2013, en canvi si que s’han registrat alguns episodis de 
superació d’ozó, en concret del llindar d’informació a la població sobre les mitjanes horàries (1 
cop a l’any 2009, 1 al 2011 i 1 al 2012).  
 

• Risc dels danys en infraestructures  

Les altes temperatures poden afectar el rendiment de les línies elèctriques i de les estacions 
transformadores. En aquest sentit cal tenir present la línia d’alta tensió (66 kV) que travessa el 
terme municipal dins la zona del Parc del Garraf. Així mateix, cal destacar que algunes 
infraestructures viaries i ferroviàries existents al municipi (via de ferrocarril de Barcelona a 
Vilanova i la Geltrú, i les carreteres C-32 i C-31) que poden patir incidències degut als episodis 
meteorològics extrems.  
 

• Risc per la salut animal 

L’increment de temperatura també té una incidència sobre la salut animal. Així, la disponibilitat i 
qualitat de l’aigua de consum per als animals és un element a tenir en compte, així com 
l’augment del risc d’aparició de malalties i plagues.  
 
A Viladecans hi ha 12 explotacions ramaderes: 1 de bovins, 2 d’ovins,  3 de cabrum, 3 d’aviram, 2 
de conilles mares i 1 d’equins. Tot i que el nombre de caps per explotació no són massa elevats, 
es considera que aquest risc pot tenir una incidència al municipi.  
 

• Impactes negatius sobre la productivitat de cultius existents  

L’augment de temperatures previst comportarà canvis en la productivitat dels cultius. Per a 
determinades espècies, la producció pot disminuir com a conseqüència de l’estrès tèrmic, però 
en canvi l’augment de temperatures comporta un increment de productivitat degut a 
l’avançament de l’inici pel període de creixement i manteniment de la planta i una reducció del 
temps necessari per completar el cicle vital. En tot cas resultarà clar l’augment de la demanda 
d’aigua per efecte d’una major evapotranspiració. 
 
Viladecans s’inscriu en el Parc Agrari del Baix Llobregat.  Actualment les terres agrícoles ocupen el 
31,7% de la superfície del terme municipal, El nombre d'explotacions que es troben dins l’àmbit 
del Parc Agrari, que ocupen un total de 1.200 persones (el 75 % titulars i familiars), s'estima en 
621, amb una superfície mitjana de 2,7 ha. El 75 % dels titulars tenen una dedicació plena a 
l'explotació agrària. 
 
En l'àmbit del Parc Agrari, en el 63 % es conreen hortalisses i a la resta, fonamentalment arbres 
fruiters. El conreu en hivernacle ocupa una superfície de 23 ha (1,2 % del Parc Agrari), 
distribuïdes en 29 explotacions agràries amb una superfície mitjana de 4.700 m2. 
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• Aparició de malalties i plagues 

Un altre impacte previst és l’aparició de malalties i plagues, el qual podria afectar tant a la 
producció vegetal (cultius o massa forestal) com animal.  
 
Aquest impacte pot afectar la zona de conreus del Parc Agrari del Baix Llobregat i, en tractar-se 
d’una zona agrícola tant gran, el risc de propagació d’una plaga pot ser elevat. L’afectació de 
malalties i plagues en animals tindrà una incidència molt menor, tot i que pot donar-se.  
 
Així mateix, l’impacte de plagues i malalties pot afectar a les espècies de fauna i flora, tant les 
existent en el Massís del Garraf com les existents als aiguamolls del municipi.  
 

• Impactes sobre la biodiversitat 

El canvi climàtic provocarà multitud d’impactes sobre la biodiversitat d’aquest territori. Així per 
exemple, el pas per les diverses fases dels cicles vitals de les plantes i els animals depèn, entre 
altres factors, de la temperatura acumulada (total d’energia). Aquests canvis fenològics, que ja es 
detecten actualment comporta la modificació d’aquests cicles vitals, afecten l’habilitat 
competitiva de les diferents espècies, la seva conservació i, per tant, l’estructura i el 
funcionament dels ecosistemes. En relació al ecosistemes marins els principals impactes es 
relacionen amb: 

• Acidificació del medi marí, amb una incidència indirecta sobre els organismes calcificadors. 

• L’estratificació de l’aigua marina, que dificulta la barreja de les aigües superficials amb les 

profundes i condueix a un menor reabastiment de nutrients.  

• Les alteracions de les comunitats tròfiques, alterant l’estructura de les comunitats de 

productors  planctònics i les cadenes tròfiques que alimenten. La productivitat menor de 

zooplàncton pot tenir un impacte negatiu sobre les poblacions de peixos en les quals els 

adults o les larves s'alimentin de plàncton. Amb condicions de canvi climàtic en què es 

preveu un augment de la temperatura del mar, s’afavoreix el creixement i la taxa de 

reproducció de les meduses i una major presència d’aquestes a la línia de costa. 

• La meridionalització i tropicalització de les espècies 

Per tant, es preveu que a Viladecans es produeixin impactes als ecosistemes marins, tot i que 
també podran afectar a l’espai natural protegit del Massís del Garraf i els espais naturals del 
Delta del Llobregat, que alberguem multitud d’espècies d’ocells aquàtics. De la mateixa manera, 
el Parc Agrari del Baix Llobregat també es veurà afectat.  
 

Consorci Delta del Llobregat 

El Consorci desenvolupa un programa de seguiment de les espècies o comunitats faunístiques 
amb necessitats de gestió prioritària,  perquè tenen una situació delicada o perquè són 
interessants. 
 
El seguiment de l'avifauna és un dels programes més consolidats. Dins de la fauna vertebrada, les 
aus són el grup més característics, per la varietat d'ambients i la gran productivitat de les zones 
humides. També perquè el Delta és un punt estratègic dins la ruta migratòria de la Mediterrània 
Occidental que uneix Europa i Àfrica. 
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La distribució dels mamífers terrestres ha estat analitzada per diversos estudiosos. Hi ha dues 
espècies que mereixen especial atenció: la rata d'aigua i la mostela. També s'han estudiat els 
ratpenats i s'ha propiciat la col·locació de caixes – niu per a afavorir el repòs i cria d'aquests 
mamífers alats tan beneficiosos. 
 
Pel que fa als rèptils cal destacar la situació de la tortuga de rierol, amenaçada a causa de la 
proliferació de tortugues exòtiques com la tortuga de Florida. El Consorci promou el conjunt 
d'accions que tinguin per objectiu afavorir l'espècie autòctona. 
 
Al Delta s'estan duent a terme diversos projectes de reintroducció d'amfibis, com el tòtil o el 
gripau corredor, i es treballa per reforçar les poblacions existents i crear nous punts de 
reproducció. 
 
Entre els peixos destaca el Fartet, peix endèmic de la Mediterrània ibèrica. Des de l'any 2008 el 
Consorci treballa en la cria en captivitat d'aquesta espècie, per reforçar les poblacions salvatges. 
La fauna invertebrada dels espais naturals també és objecte d'estudi. Des de fa alguns anys grups 
d'investigadors es dediquen a l'estudi de les papallones diürnes, de les papallones nocturnes, dels 
heteròpters i dels odonats. També s'han començat a prendre dades sobre els aràcnids, els dípters 
i els ortòpters. 
 
El Consorci desenvolupa un programa de seguiment de les espècies o comunitats florístiques. Es 
fan, sobretot, inventaris de flora, que permeten veure l'evolució de les comunitats vegetals i 
proporcionen coneixements per afrontar alguns dels problemes ambientals més rellevants 
derivats de l'activitat humana, com són la fragmentació dels hàbitats, els canvis en el règim de 
pertorbacions o les invasions biològiques. 
 

• Risc de nevades 

L’augment de les temperatures portarà associat una reducció del risc de nevades. Les previsions 
indiquen que el pes de la neu serà més dèbil, tant en quantitat caiguda com en el seu efecte 
regulador en avançar-se la fusió. Aquesta situació afectarà sobretot a les zones de muntanya on 
la neu és un element habitual i permanent durant els mesos d’hivern. 
 
En el cas de Viladecans la presència de nevades és un fet poc habitual. Segons les dades de 
l’estació meteorològica de l’Aeroport del Prat de Llobregat en el període 1985 – 2010 només s’ha 
registrat nevades en 8 anys (1 de cada 3 anys). Els dies de nevada anuals no ha estat mai superior 
a 2 dies. Cal tenir en compte que en alguns casos s’ha tractat de nevades que s’han fos 
ràpidament sense quedar-se a la superfície, i per tant l’impacte és menor. En els pròxims anys es 
preveu que les precipitacions en forma de neu encara sigui menys importants i més ocasionals.  
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Figura 3.4 Nombre de dies de nevada de l’estació de l’Aeroport del Part de Llobregat 
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Font: Agència estatal de meteorologia 

 
L’Ajuntament de Viladecans disposa de l’adaptació del Pla d'Actuació Municipal per a nevades 
que forma part des pla de protecció civil de Catalunya per aquest risc (NEUCAT).  

 

• Períodes de glaçada 

Les previsions meteorològiques del litoral i prelitoral català mostren una variació del nombre de 
dies de glaçada (dies amb temperatura mínima igual o inferior a 0ºC) poc marcada en comparació 
al període 1971-2000.  

 

Figura 3.5 Nombre de dies amb temperatura igual o inferior a 0 ºC de l’estació de l’Aeroport del Part de Llobregat 

 
Font: Agència estatal de meteorologia 

 

Les previsions mostren que en un futur les temperatures siguin superiors i per tant el nombre de 

dies amb risc de glaçades disminueixi notablement i que gairebé desapareix.   
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3.1.1.1 CANVIS EN ELS CICLES DE LES ESTACIONS 

Associat a les variacions de temperatures, les projeccions climàtiques fixen pel litoral i prelitoral 
català les següents variacions climàtiques per estacions:  

• Estiu. A finals de segle l’increment de la temperatura de l’aire podria incrementar-se en 

4ºC en l’escenari més desfavorable. Així mateix, a l’estiu es preveu una reducció 

considerable en la precipitació mitjana. 

• Primavera. A finals de segle es preveu un decrement de la precipitació mitjana d’entre un 

11 i un 18% i un augment de la temperatura. 

• Tardor. Es preveuen augments de temperatura però majors incerteses en la precipitació.  

• Hivern. Es preveuen augments tant de temperatura com de precipitació.  

Els principals efectes que es derivaran d’aquest impacte seran:  
 

• Canvis en els cicles dels cultius (vegeu punt 3.1.1) 

Les variacions climàtiques afecten directament en la producció agrària i la seva variabilitat 
interanual. Considerant les projeccions sobre els diferents elements climàtics, es pot diferenciar 
entre efectes de l’augment de la temperatura, interaccions d’aquests efectes amb l’augment o 
disminució de les precipitacions, i augment dels fenòmens climàtics extrems. 
 
Les previsions europees indiquen que els cultius de les zones fresques amb disponibilitat d’aigua 
allarguin el període de creixement mentre que a les zones seques i càlides es redueixi el temps de 
creixement dels cultius. 
 
A Catalunya es preveu que un dels principals efectes del canvi climàtic siguin els canvis en el 
potencial productiu dels cultius. Per una banda, es poden donar situacions de disminució de la 
productivitat com a conseqüència de l’estrès hídric provocat per les temperatures elevades. 
D’altra banda, en determinats cultius, es pot donar el fet contrari i augmentar la productivitat a 
partir de l’efecte estimulant de la temperatura de tots els processos biològics i de l’activitat 
metabòlica. Tot i això, alguns cultius (com l’arròs, el blat o el panís) s’ha estudiat que si la 
temperatura ultrapassa els límits de funcionament es pot produir un efecte negatiu sobre el 
rendiment del producte.  
 
La zona del Parc Agrari existent dins del terme municipal correspon bàsicament a hortes, un tipus 
de cultius que poden patir canvis en el cicle dels cultius.  

 

• Canvis en la distribució estacional del turisme 

L’Índex Climàtic Turístic avalua el confort humà per poder realitzar activitats a l’exterior (en 
funció de la temperatura, humitat relativa, precipitacions, sol i vent). El canvi climàtic tindrà una 
incidència en el turisme d’estiu, ja que a Catalunya a aquest índex disminuirà, passant d’unes 
condicions d’excel·lents a molt bones.  
 
A l’estiu, la regió mediterrània perdrà confort i apareixeran certes zones al nord d’Europa que en 
guanyaran, la qual cosa pot implicar que el turista no tingui la necessitat d’anar a buscar bon 
temps i es quedi al seu lloc d’origen, amb disminució de la idoneïtat durant els mesos d’estiu, 
però augmentant durant la primavera, tardor i fins i tot durant l’hivern (a llarg termini).  
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D’altra banda, cal tenir en compte que en els últims anys s’ha observat com el turisme del Parc 
Natural del Garraf ha prolongat el període de visites. L’allargament de la temporada càlida 
beneficia als visitants del parc i fa que els valors de visites totals siguin superiors. Tot i això, no es 
disposa de xifres que ens permetin veure l’evolució.  

 

• Canvis en les migracions d’espècies 

L’efecte del canvi climàtic incideix molt directament en les migracions de les espècies. Així, 
l’avançament de la disponibilitat de menjar per a les aus, ha provocat un endarreriment en 
l’arribada d’algunes aus a determinades localitats de Catalunya (vinculat al canvi climàtic al lloc 
des d’on parteixen o travessen durant la migració). Així mateix, hi ha espècies abans migratòries 
que aprofiten que el nostre hivern és cada vegada més suau i ja no se’n van de la península. 
Algunes espècies s’han desplaçat cap a altituds i latituds més grans.  
 
A la zona del massís del Garraf, els espais protegits del Delta  del Llobregat, l’àrea de conreus i 
també a la zona urbana hi ha una àmplia presència d’ocells i rapinyaires que es poden veure 
afectats pels canvis en el cicle de les estacions i modificar els períodes de migracions. 

 

• Establiment d’espècies exòtiques (tropicalització) 

Els canvis climatològics i en cicle de les estacions fan preveure un major establiment d’espècies 
de fauna i flora exòtiques que podran arribar a desplaçar les espècies natives.  
 
A Viladecans si es detecten canvis en espècies i tropicalització d’aquestes serà bàsicament a la 
zona del Massís del Garraf i a la zona litoral, però també al nucli urbà i a la zona d’hortes. A part, 
cal tenir en compte que la introducció de noves espècies (vegetals o animals) afavoreixen la 
tropicalització o arribada d’espècies exòtiques vinculades.  
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3.1.2 AUGMENT DEL NIVELL DEL MAR 

Les projeccions climàtiques indiquen que com a resultat de l’augment continuat de les 
concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle, i també amb el conseqüent augment del nivell 
del mar (fruit de l’expansió tèrmica de l’aigua dels oceans i la fosa de geleres i superfícies 
cobertes de neu). 
 
S’accepta generalment que el nivell del mar global ha augmentat entre 10 i 25 cm durant els 
últims 100 anys i s’espera que la pujada continuarà i s’accentuarà.  Actualment, el nivell del mar a 
les costes mediterrànies està augmentant a una velocitat d’entre 1 mm/any (Marsella) i 2,6 
mm/any (Venècia). 
 

Taula 3.1. Projeccions globals d’augment de la temperatura i del nivell del mar entre els períodes 1980-1999 i 2080-
2099 

ESCENARI D’EMISSIONS 

AUGMENT DE TEMPERATURA 
(ºC) 

AUGMENT 
DEL NIVELL 

DEL MAR (CM) 
MILLOR 

ESTIMACIÓ 
RANG 

PROBABLE 

B1. Similar al cas A1t però amb canvis ràpids en l’ús 
d’energies netes i en la fabricació de béns materials 

1,8 1,1-2,9 18-38 

A1t. Creixement econòmic similar al dels darrers 30 
anys, amb un ús d’energies no basades en els 
combustibles fòssils. 

2,4 1,4-3,8 20-45 

B2. Creixement demogràfic i econòmic més lent, 
amb un ús molt més equilibrat de l’energia  

2,4 1,4-3,8 20-43 

A1b Creixement econòmic similar al dels darrers 30 
anys, continuant fent ús dels combustibles fòssils, 
però amb importants millores tecnològiques. 

2,8 1,7-4,4 21-48 

A2 Model conservador, amb altes emissions de 
contaminants 

3,4 2,0-5,4 23-51 

A1F1 Creixement econòmic similar al dels darrers 
30 anys, continuant fent ús dels combustibles 
fòssils de forma molt rellevant. 

4,0 2,4-6,4 26-59 

Font: Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. 
 

Tot i que no es disposa d’estudis de detall en el Mediterrani, en alguns estudis es fixa per a 2050 
un ascens del nivell mitjà del mar de 15-40 centímetres, i de 40-100 cm per a l’any 2100.  
 
Així mateix alguns estudis preveuen l’augment del nivell del mar entre 10 i 25 cm fins el 2050, 
amb una regressió de la costa d’entre 25 i 70m. 
 
Derivat de l’augment del nivell del mar, es preveuen els següents riscos:  
 

• Danys als edificis i infraestructures 

Tots els municipis de prop de la costa i amb edificis / infraestructures ubicats a una distància 
propera de la línia de costa (especialment a menys de 1.000 metres) i a poca alçada sobre el 
nivell del mar, poden patir incidències per l’augment del nivell de mar que afecti a l’estructura.  
 
A Viladecans no hi ha problemes per les infraestructures ja que es troben prou allunyades de la 
línia de mar. 
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Figura 3.6 Mapa d’alçades de Viladecans 

 

Font: topographic-map.com 

 

 
Així, resulta il·lustratiu que pràcticament la totalitat de la població resideix a uns 2 Km de la línia 
de mar entre 23 i 31 m.s.n.m.  
 

• Danys a hàbitats d’importància 

L’augment del nivell del mar pot provocar importants conseqüències en els hàbitats existents a 
l’entorn de la línia de costa. Això, no només pot suposar un canvi en els usos del sòl sinó també 
amb el tipus d’espècies, tant vegetals com animals, que es troben en aquest hàbitat.  
 

• Risc de salinització de les fonts d’aigua per potabilització 

Les previsions d’increment del nivell del mar, suposarà canvis en l’equilibri aigua dolça/aigua 
salina dels freàtics prop de la costa, i en molts cassos es traduiran en un increment de la 
penetració de la cunya salina. L’estrès hídric per elevada salinitat provoca en les plantes el mateix 
mecanisme de carència hídrica que afecta la qualitat de la producció. Per altra banda l’ascens 
capil·lar de les sals en el sòl provoca efectes antagonistes entre nutrients perjudicant tant a les 
propietats físiques com químiques i biològiques del sòl. Les pràctiques de rec amb aigua amb 
continguts de sodi elevats poden causar la dispersió i disgregació de la component argilosa del sòl 
i la solubilització de la matèria orgànica, creant processos de compactació i reducció de la 
porositat i la infiltració de l’aigua de pluja amb conseqüent risc d’erosió, pèrdua de sòl i nutrients. 
 
Viladecans es troba dins de l’àrea afectada per la concentració de clorurs de l’aqüífer del 
Llobregat i de les masses d’aigua subterrània del Garraf, tal i com mostra la imatge següent:  
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Figura 3.7 Concentració de clorurs (mg/l) en l’aqüífer principal del Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Concentració de clorurs (mg/l) en l’aqüífer principal del Llobregat segons dades de l’ACA (Ortuño i altres, 2009). 

 

• Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar 

La pujada del nivell del mar i la presència de precipitacions torrencials pot provoca l’alteració de 
l’espai de platges. Per fer front a aquesta problemàtica els diferents municipis del litoral català 
han portat a terme actuacions “toves” com l’aportació de sorra a les platges, restauració de 
dunes i reforestació o actuacions “dures” com la construcció de grans dics i espigons.  
 
Segons l’estudi de la zona costanera de Catalunya elaborat pel Centre Internacional d’Investigació 
dels recursos costaners (Laboratori d’enginyeria marítima de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Juny 2010) Viladecans no presenta problemes de pèrdua de superfície de platja útil.  
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Figura 3.8 Municipis costaners que presenten problemes de pèrdua de superfície de platja útil 

 

 

Font: Estat de la zona costanera de Catalunya. Centre Internacional d’Investigació dels recursos costaners. Laboratori 
d’enginyeria marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya. Juny 2010 

 

3.1.3 SEQUERA 

La sequera és el dèficit de precipitació. Si bé, en ocasions té més sentit parlar de sequera tenint 
present el balanç entre disponibilitat d’aigua i consum, i per tant cal tenir en compte els 
embassaments, el regatge, els hàbits de la població...  
 
Els principals aspectes relacionats són la precipitació i la temperatura, però la humitat i el vent 
també són importants. La gestió dels recursos hídrics a través dels embassaments ha modificat 
l’impacte de la manca de pluja tant temporalment com en els diversos sectors.  
 
No obstant això, a nivell climàtic, cal esperar una major variabilitat en la pluviometria mensual fet 
que comportarà el possible augment dels períodes de dèficit pluviomètric. 

 

• Escassetat d’aigua per consum domèstic 

Els períodes de sequera hídrica extrema es tradueixen en restriccions d’aigua que afecten a tots 
els sectors. En el cas del consum domèstic aquesta afectació no suposa un efecte econòmic però 
si de qualitat de vida i salut.  
 
En aquests moments el consum d’aigua per a ús domèstic de Viladecans és de 2.501  milers de 
m

3
 l’any. La tendència que mostra l’evolució del consum global d’aigua és de disminuir.  

 
 
 
 

 
Viladecans 
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• Escassetat d’aigua per a ús industrial 

L’impacte econòmic que es calcula que suposa l’aplicació de restriccions d’aigua en episodis 
d’emergència per sequera extrema s’estima que aproximadament és del 2,8% del PIB català. 
 
En aquests moments el consum d’aigua no domèstic ni municipal és de 501 milers de m

3
. La 

tendència global de consum d’aigua és de disminuir. A part, cal tenir en compte que el sector 
industrial a Viladecans ha anat guanyant pes durant els últims anys. Hi ha construccions de 
polígons nous. Per tant si no es fa una racionalització de l’aigua de consum no domèstic 
l’escassetat hi podria afectar de manera severa. 
 

• Escassetat d’aigua per a ús agrícola 

L’escassetat d’aigua pot suposar un important impacte econòmic pel sector agrícola. Durant els 
períodes de restriccions el sector agrícola és el més perjudicat. L’estrès hídric afecta de forma 
diferent els cultius i aquells que tenen una tolerància inferior són els principals perjudicats. 
 
A Viladecans l’activitat agrícola té un paper molt important per la producció econòmica. Els 
camps existents formen part de la important zona agrícola del Parc Agrari del Baix Llobregat.  
 
La plana agrícola existeix un sistema de canals anomenats corredores amb 260 km de longitud, 
es fan servir per regar i al mateix temps desguassar una extensió de 1300 ha. A Viladecans les 
principals corredores tenen una longitud d’uns 40 km. En el seu origen foren una part important 
del sistema de dessecació de les maresmes i aiguamolls del Delta per permetre el seu conreu.  
 
Actualment, aquestes corredores són la xarxa de drenatge de la plana agrícola que evita la seva 
inundació i permet l’establiment d’una agricultura d’horta molt rica, a més també s’utilitzen per 
regar els camps quan no disposen de pou propi. D’altra banda la circulació d’aigua per les 
corredores evita la intrusió marina. 
 
Aquesta xarxa de corredores desguassa a la Riera de Sant Climent i als estanys de la Murtra i 
Remolar, aquests dos estanys formen part dels espais protegits inclosos dins la Xarxa Natura 
2000 de la Unió Europea. 

 

 

• Amenaces per algunes espècies d’arbres i plantes, tant en zones naturals com cultivades 

La reducció de la disponibilitat d’aigua es tradueix amb una menor activitat enzimàtica del sòl del 
reciclatge de nutrients i de la capacitat d’absorció de CO2. Tot i això, sembla ser que la vegetació 
actual té una millor tolerància als períodes de sequera que fa uns anys.  
 
A Viladecans la vegetació predominant està formada per pi blanc (Pinus halepensis), alzina 
(Quercus ilex) i roure martinenc (Quercus pubescens) en quant a l’arbrat i espècies pròpies de 
l’alzinar mediterrani com ara el marfull, el llentiscle, l’aladern, el galzeran o l’heura en l’estrat 
arbustiu. Aquestes espècies tenen una bona tolerància als períodes de sequera.  
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3.1.4 PLUGES TORRENCIALS MAJORS I MÉS FREQÜENTS 

 
Un dels efectes registrat amb el canvi climàtic afecta a les precipitacions. D’aquesta forma, es 
redueix la mitjana anual de precipitació i el nombre de dies de pluja mentre augmenten les 
situacions de pluges torrencials i de forta freqüència. 
 
Les pluges de forta intensitat porten associats una sèrie d’elements meteorològics que 
produeixen forts impactes en el territori. Es tracta de la presència de precipitacions en forma de 
pedra o calamarsa i de tempestes elèctriques.  
 
Una inundació es l’ocupació per part de l’aigua de zones que habitualment estan lliures 
d’aquesta. Les inundacions poden ser produïdes durant la crescuda de rius, torrents, rieres, 
rambles, cons de dejecció, temporals de mar, per manca de drenatge o trencament de preses. Es 
tracta d’un procés natural, però també pot estar associat a les actuacions antròpiques. 
 
En l’àmbit català existeixen una estimació del risc en funció dels mapes associats a la perillositat, 
l’exposició i la vulnerabilitat. Les zones de major afectació són la major part dels municipis de 
costa de Catalunya. Aquest és el cas de Viladecans. 
 

• Inundacions fluvials, amb risc de danys estructurals  

Les pluges torrencials generen una crescuda dels cursos fluvials. A Viladecans els torrents 
existents són de curt recorregut i cabal i en la majoria de casos no arriben a connectar amb el 
mar. En cas de pluges torrencials caldrà garantir que els sistemes de clavegueram i canalització 
estiguin nets per permetre el flux d’aigua a assumir.  
 
Cal tenir en compte que part del nucli agrari i natural de Viladecans forma part del Delta del 
Llobregat, amb el conseqüent impacte d’inundacions que es poden produir per la desviació del 
curs fluvial pel seu afluent. El factor antròpic creixent a la zona del Delta, tant agrícola com urbà, 
actua com a impermeabilització del sòl i agreuja el risc d’avingudes. Tot i això, Viladecans es 
troba lluny del traçat del riu Llobregat i difícilment es podria veure afectat per inundacions 
provocades per la crescuda d’aquest riu i en canvi si que pot patir problemes per la crescuda de 
les rieres i torrents.  
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Figura 3.9 Delta del Llobregat  

 

Font: Mapa geològic de Catalunya. Institut Geològic de Catalunya 

 
Aquesta situació podria afectar a la zona de cultius del Parc Agrari del Baix Llobregat en casos de 
períodes de pluges d’alta freqüència.  
 
La plana agrícola existeix un sistema de canals anomenats corredores . Amb 260 km de longitud, 
es fan servir per regar i al mateix temps desguassar una extensió de 1300 ha. A Viladecans les 
principals corredores tenen una longitud d’uns 40 km. En el seu origen foren una part important 
del sistema de dessecació de les maresmes i aiguamolls del Delta per permetre el seu conreu. 
Actualment, aquestes corredores són la xarxa de drenatge de la plana agrícola que evita la seva 
inundació i permet l’establiment d’una agricultura d’horta molt rica, a més també s’utilitzen per 
regar els camps quan no disposen de pou propi. D’altra banda la circulació d’aigua per les 
corredores evita la intrusió marina. 
 
Aquesta xarxa de corredores desguassa a la Riera de Sant Climent i als estanys de la Murtra i 
Remolar, aquests dos estanys formen part dels espais protegits inclosos dins la Xarxa Natura 
2000 de la Unió Europea. 

 

 
En la següent imatge es pot observar l’afectació del risc d’inundabilitat al municipi, a partir de la 
informació disponible en els treballs de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF), realitzada per l’ACA 
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Figura 3.10 Inundabilitat al terme municipal de Viladecans  

 

Font: Planificació dels Espais Fluvials (Agència Catalana de l’Aigua) 
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3.2 JERARQUITZACIÓ DELS RISCOS EXISTENTS 
En primer lloc resulta necessari constatar si aquests elements de risc identificats (vegeu el punt 
3.1) afecten als diferents sectors del municipi a partir de l’elaboració d’una matriu de definició de 
riscos per a cadascun dels fenòmens extrems que es preveuen derivats del canvi climàtic.  
Aquesta matriu permet visualitzar si aquests fan referència únicament a un sector, o són de caire 
més transversal (vegeu la taula següent). A partir dels anàlisi dels impactes i de la seva afectació 
sobre els sectors de Viladecans, es preveuen els següents riscos previstos:  
 
Dels impactes anteriors es sintetitzen una sèrie de riscos per Viladecans:  
 
Riscos derivats de les variacions en temperatura (A) i del canvi del cicle de les estacions (B):  
 

• A1.Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d'illa de calor) 

• A2. Increments puntuals de consum d’energia i possibles restriccions o col·lapse del 
sistema 

• A3. Períodes amb importants increments puntuals en el consum d’aigua i possibles 
restriccions 

• A4. Afectació a la qualitat paisatgística per estrés de la vegetació en períodes de calor 
extrem 

• A5. Augment de l’ocupació i demanda de serveis i equipaments en espais tancats 

• A6. Augment de les concentracions episòdiques de contaminants atmosfèrics 

• A7. Risc d’increment de les olors a l’entorn de l’EDAR i planta de transferència de residus a 
la zona agrícola 

• A8. Risc d’increment de les olors per major fermentació de residus en espai urbà 

• A9. Impactes  negatius en la salut de la població degut a les onades de calor 

• A10. Afectacions a la mobilitat degut a l’augment de contaminants atmosfèrics 

• A11. Risc de col·lapse puntual dels serveis d’emergència en episodis de calor intens 

• A12. Debilitació i afectació a la producció de conreu degut a les altes temperatures i a 
l’estrès hídric 

• A13 .Afectació a zones humides del Delta del Llobregat per canvis en els hàbitats aquàtics 

• A14. Augment del risc d’incendis forestals (increment de necessitat de serveis 
d’emergència) 

• B1: Canvis en el règim estacional de consum d’energia 

• B2. Canvis en el règim estacional de consum d’aigua 

• B3.Establiment d’espècies al·lòctones i exòtiques (tropicalització) 

• B4.Augment de l’estacionalitat i durada dels trastorns al·lèrgics 

• B5.Intensificació de l’impacte de les plagues (per exemple mosquit tigre) 

• B6.Alteració dels cicles de cultius 

• B7.Regressió de les poblacions d’insectes pol·linitzadors 

• B8.Canvis fenològics amb afectació sobre les migracions d’espècies 
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• B9: Canvis fenològics en les espècies 

• B10.Desestacionalització  i canvis en l’afluència a les zones de platja 

• B11.Alteració de la biodiversitat marina per canvis en la temperatura de l’aigua (increment 
algues, blooms...) 

Riscos derivats de l’increment dels períodes de sequera:  

• C1. Escassetat d’aigua per consum domèstic 

• C2: Escassetat d’aigua per a altres usos 

• C3. Increment de l’aridesa del sòl i del paisatge en zones agrícoles, humides i forestals 

• C4. Augment del període d’estiatge dels cursos superficials 

• C5. Canvis en hàbitats aquàtics i biodiversitat de les zones humides 

• C6. Pèrdua de biodiversitat lligada a la qualitat de l’aigua dels cursos superficials 

• C7. Reducció de la recàrrega d’aigües subterrànies 

 
Riscos derivats de l’augment del nivell del mar:  

• D1.Reducció de la superfície de sòl conreable 

• D2. Regressió de comunitats existents en zones humides 

• D3. Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar i regressió de la línia de costa 

 
Riscos derivats de l’augment fenòmens de pluges torrencials 

• E1. Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat de drenatge en 
clavegueram i desaigües (en cas de temporal marítim es col·lapsen les vies de sortida). 

• E2. Mortaldat de generacions de cries per inundació de zones humides 

• E3. Danys o debilitament de les estructures dels edificis 

• E4. Danys derivats de la caiguda d’arbrat i mobiliari en episodis de forts vents 

• E5. Increment dels episodis de contaminació pel sobreeixidor de desguàs de l’EDAR Gavà - 
Viladecans 

 
Aquests riscos s’agrupen en relació al element al que afecten, per procedir a la seva 
jerarquització posterior.  
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Taula 3.2 Matriu d’identificació de riscos per àmbits 

 

RISC 

Àmbit 
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ct
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A1.Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d'illa de calor) x     

A2 + B1.Canvis en el règim estacional i increments puntuals de consum d’energia i 
possibles restriccions o col·lapse del sistema 

x x   

A3. Períodes amb importants increments puntuals en el consum d’aigua i possibles 
restriccions 

x x   

A4. Afectació a la qualitat paisatgística per estrés de la vegetació en períodes de 
calor extrem 

  x x 

A5+A9+A11. Augment de l’ocupació i demanda de serveis i equipaments en espais 
tancats, i Impactes  negatius en la salut de la població degut a les onades de calor i 
l’augment de radiació (risc per a treballs i activitats a l’aire lliure) i risc de col·lapse 

puntual dels serveis d’emergència en episodis de calor intens 

  x   

A6+A10. Augment de les concentracions episòdiques de contaminants atmosfèrics: 
afectació a la salut i a la mobilitat 

x  x   

A7. Risc d’increment de les olors a l’entorn de l’EDAR i planta de transferència de 
residus a la zona agrícola 

x     

A8. Risc d’increment de les olors per major fermentació de residus en espai urbà x     

A12. Debilitació i afectació a la producció de conreu degut a les altes temperatures i 
a l’estrès hídric 

  x   

A13+E2+C5+D2+B9. Afectació a zones humides del Delta del Llobregat: canvis en 
hàbitats aquàtics i biodiversitat, mortaldat de generacions de cries, regressió de 

comunitats existents 
    x 

A14. Augment del risc d’incendis forestals (increment de necessitat de serveis 
d’emergència) 

  x x 

B2. Canvis en el règim estacional de consum d’aigua x x   

B3.Establiment d’espècies al·lòctones i exòtiques (tropicalització)    x x 
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B4.Augment de l’estacionalitat i durada dels trastorns al·lèrgics   x   

B5.Intensificació de l’impacte de les plagues (per exemple mosquit tigre)   x x 

B6.Alteració dels cicles de cultius   x   

B7.Regressió de les poblacions d’insectes pol·linitzadors   x x 

B8.Canvis fenològics amb afectació sobre les migracions d’espècies     x 

B10.Desestacionalització  i canvis en l’afluència a les zones de platja   x   

B11.Alteració de la biodiversitat marina per canvis en la temperatura de l’aigua 
(increment algues, blooms...) 

    x 

C1+C2. Escassetat d’aigua per consum general per afectació dels recursos 
disponibles 

x x   

C3.Increment de l’aridesa del sòl i del paisatge en zones agrícoles, humides i 
forestals 

  x x 

C4+C6.Augment del període d’estiatge dels cursos superficials i Pèrdua de 
biodiversitat lligada a la qualitat de l’aigua dels cursos superficials 

x   x 

C7.Reducció de la recàrrega d’aigües subterrànies     x 

E1. Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat de 
drenatge en clavegueram i desaigües (en cas de temporal marítim es col·lapsen les 

vies de sortida). 
x     

E3. Danys o debilitament de les estructures dels edificis x x   

E4. Danys derivats de la caiguda d’arbrat i mobiliari en episodis de forts vents x   x 

E5. Increment dels episodis de contaminació pel sobreeixidor de desguàs de l’EDAR 
Gavà - Viladecans 

x   x 
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E6. Danys en infraestructures causats per fenòmens torrencials o episodis de forts 
vents i afectació en la seguretat viària 

x     

E7.Risc d’afectació a bens personals derivats del risc d’inundació   x   

E8+E9.Afectacions en la salut degut a l’exposició a baixes temperatures en episodis 
d’onades de fred i augment els episodis d’emergència 

  x   

E11.Augment del risc de temporal marítim i afectacions en la regressió de la platja i 
afectació als ecosistemes litorals  

  x x 

D1.Reducció de la superfície de sòl conreable   x   

D3.Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar i regressió de la línia de costa     x 

 
 
A continuació es presenten els resultats de la ponderació dels diferents riscos realitzada segons la 
metodologia definida per l’AMB, que té en compte aquestes variables: 
 

 Perill climàtic 

 Exposició 

 Sensibilitat 

 Conseqüència 

 Resiliència 
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La ponderació i jerarquització dels riscos s’ha realitzat seguint la metodologia definida per l’AMB i 
tenint en compte els resultats obtinguts en la sessió de treball. Tot i que hi ha diverses 
metodologies de càlcul del risc, en el protocol definit per l’AMB s’estableix 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:  
 

Risc = Perill x ((Exposició x Sensibilitat) – Resiliència) 

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

 Perill climàtic: Magnitud del fenomen climàtic (freqüència, intensitat del fenomen 

climàtic). 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. Principalment, es prendran en 

consideració quatre perills climàtics: 

- Increment de temperatura (+T): Alt (molt probable) 

- Reducció de precipitació anual (-P): Mitjà (probable) 

- Intensificació de períodes de pluges intenses (+p): Alt (molt probable) 

- Increment del nivell del mar (+M): Baix (poc probable) 
 

Alguns riscos estaran afectats per la combinació de diferents perills climàtics causals. Per 

aquest motiu, en la taula de jerarquització dels riscos hi ha una columna destinada a la 

definició de quin és el perill climàtic que té afectació sobre el risc. En el cas que n’hi hagi 

més d’un que tingui el mateix pes, s’enumeren un al darrera de l’altre sense parèntesis. En 

canvi, si es considera que hi ha un perill climàtic causal principal i altres de secundaris, 

aquests últims s’indiquen entre parèntesis.  

 

 Exposició: Presència d’un element o sistema en un lloc on podria veure’s afectat 

negativament pel perill climàtic concret estudiat. L’exposició es pot definir amb el nombre 

d’elements o recursos afectats (i/o la superfície afectada en relació al conjunt del municipi 

de Viladecans) 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. 
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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: 

 Eix Y: 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 

  

 Eix X: 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 poden 

agrupar els riscos segons la necessitat i urgència de l'establiment d'accions a emprendre en 

quatre grups: 

 

Creuant aquests dos factors de la formulació de l’avaluació 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.   
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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 següent: 

 

Taula 3.3. 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 de l’AMB  feta en base a diferents metodologies de càlcul (AMB, lavola, DIBA, 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. 

 

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

Taula 3.4. 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 de l’AMB feta en base a diferents metodologies de càlcul (AMB, lavola, DIBA, OCCC, web de la UE 
sobre adaptació) 
 

 

Pel que fa al risc global s'utilitzarà la valoració qualitativa següent en 4 nivells: 

Taula 3.5. 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 de l’AMB feta en base a diferents metodologies de càlcul (AMB, lavola, DIBA, OCCC, web de la UE 
sobre adaptació) 
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Pel que fa als grups de classificació dels riscos segons la priorització d'accions a implantar és té la 

següent valoració: 

 

Taula 3.6. 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 de l’AMB feta en base a diferents metodologies de càlcul (AMB, lavola, DIBA, OCCC, web de la UE 
sobre adaptació) 
 

 

A continuació es mostra la matriu que relaciona els diversos riscos analitzats amb el/els perill/s 

climàtic/s que el causa/en (+T: increment de la temperatura, - P: reducció de la precipitació 

anual, + p: intensificació de períodes de pluges intenses, +M: increment del nivell del mar); així 

com la seva valoració en base a perill climàtic, exposició, sensibilitat, conseqüències i resiliència, 

risc global i grup de classificació dels riscos seguint la metodologia descrita per l’AMB i els 

resultats de valoració obtinguts en la primera sessió de treball. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Actuació prioritària 

Baix impacte 

Manteniment de la gestió 

Seguiment i monitoratge 
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A1.Empitjorament del 
confort climàtic 
(accentuació del 

fenomen d'illa de calor) +T 

Alt (molt 
probable) 

Mitjana Alta 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

A2+B1. Canvis en el 
règim estacional i  

increments puntuals de 
consum d’energia i 

possibles restriccions o 
col·lapse del sistema +T 

Alt (molt 
probable) 

Mitjana Mitjana 
Mitjanes 

(Moderades) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

A3. Períodes amb 
importants increments 
puntuals en el consum 

d’aigua i possibles 
restriccions +T -P 

Alt (molt 
probable) 

Molt 
alta 

Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Alta Alt 

Manteniment 
de la gestió 

A4. Afectació a la 
qualitat paisatgística per 
estrés de la vegetació en 

períodes de calor 
extrem +T (-P) 

Alt (molt 
probable) 

Alta Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

A5+A9+A11. Augment 
de l’ocupació i demanda 

de serveis i 
equipaments en espais 

tancats, i Impactes  
negatius en la salut de la 

població degut a les 
onades de calor i 

l’augment de radiació 
(risc per a treballs i 

activitats a l’aire lliure) i 
risc de col·lapse puntual 

dels serveis 
d’emergència en 

episodis de calor intens +T 

Alt (molt 
probable) 

Alta Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Alta Alt 

Manteniment 
de la gestió 

A6+A10. Augment de les 
concentracions 
episòdiques de 
contaminants 

atmosfèrics: afectació a 
la salut i a la mobilitat +T (-P) 

Alt (molt 
probable) 

Mitjana Mitjana 
Mitjanes 

(Moderades) 
Molt 
alta 

Alt 
Manteniment 

de la gestió 

A7. Risc d’increment de 
les olors a l’entorn de 

l’EDAR i planta de 
transferència de residus 

a la zona agrícola +T (-P +p) 

Alt (molt 
probable) 

alta baixa 
Mitjanes 

(Moderades) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 
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A8. Risc d’increment de 
les olors per major 

fermentació de residus 
en espai urbà +T 

Alt (molt 
probable) 

Mitjana Alta 
Altes 

(Significatives) 
Molt 
alta 

Alt 
Manteniment 

de la gestió 

A12. Debilitació i 
afectació a la producció 

de conreu degut a les 
altes temperatures i a 

l'estrès hídric +T (-P) 

Alt (molt 
probable) 

Alta 
Molt 
alta 

Molt altes 
(Catastròfiques) 

Molt 
baixa 

Molt 
alt 

Actuació 
prioritària 

A13+E2+C5+D2+B9. 
Afectació a zones 

humides del Delta del 
Llobregat: canvis en 
hàbitats aquàtics i 

biodiversitat, mortaldat 
de generacions de cries, 
regressió de comunitats 

existents +T -P +p (+M) 

Alt (molt 
probable) 

Molt 
alta 

Alta 
Molt altes 

(Catastròfiques) 
Baixa 

Molt 
alt 

Actuació 
prioritària 

A14. Augment del risc 
d’incendis forestals 

(increment de 
necessitat de serveis 

d’emergència) -P (+T) 

Alt (molt 
probable) 

Alta Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Alta Alt 

Manteniment 
de la gestió 

B3.Establiment 
d’espècies al·lòctones i 

exòtiques 
(tropicalització)  +T (-P) 

Alt (molt 
probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

B4.Augment de 
l’estacionalitat i durada 
dels trastorns al·lèrgics +T (-P) 

Alt (molt 
probable) 

Molt 
alta 

Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Alta Alt 

Manteniment 
de la gestió 

B5.Intensificació de 
l’impacte de les plagues 
(per exemple mosquit 

tigre) +T (-P) 

Alt (molt 
probable) 

Molt 
alta 

Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

B6.Alteració dels cicles 
de cultius  +T -P 

Alt (molt 
probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Molt 
baixa 

Alt 
Actuació 

prioritària 

B7.Regressió de les 
poblacions d’insectes 

pol·linitzadors +T 

Alt (molt 
probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

B8.Canvis fenològics 
amb afectació sobre les 
migracions d’espècies +T -P 

Alt (molt 
probable) 

Alta 
Molt 
alta 

Molt altes 
(Catastròfiques) 

Baixa 
Molt 

alt 
Actuació 

prioritària 

B10.Desestacionalització  
i canvis en l’afluència a 

les zones de platja +T 

Alt (molt 
probable) 

Mitjana Alta 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 
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B11.Alteració de la 
biodiversitat marina per 

canvis en la 
temperatura de l’aigua 

(increment algues, 
blooms...) +T ( -P, +M) 

Mitjà 
(probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

C1+C2. Escassetat 
d’aigua per consum 

general per afectació 
dels recursos 
disponibles -P (+T) 

Alt (molt 
probable) 

Baixa Baixa 
Baixes 

(Menors) 
Alta Mitjà Baix impacte 

C3.Increment de 
l’aridesa del sòl i del 

paisatge en zones 
agrícoles, humides i 

forestals -P (+T) 

Alt (molt 
probable) 

Molt 
alta 

Alta 
Molt altes 

(Catastròfiques) 
Alta 

Molt 
alt 

Manteniment 
de la gestió 

C4+C6.Augment del 
període d’estiatge dels 

cursos superficials i 
Pèrdua de biodiversitat 
lligada a la qualitat de 

l’aigua dels cursos 
superficials -P (+T, +p) 

Mitjà 
(probable) 

Molt 
alta 

Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

C7.Reducció de la 
recàrrega d’aigües 

subterrànies -P +T 

Alt (molt 
probable) 

Baixa Baixa 
Baixes 

(Menors) 
Molt 
baixa 

Mitjà 
Seguiment i 
monitoratge 

B2. Canvis en el règim 
estacional de consum 

d’aigua -P +T 

Alt (molt 
probable) 

Molt 
alta 

Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Alta Alt 

Manteniment 
de la gestió 

E1. Inundacions 
degudes a les 
precipitacions 

torrencials i falta de 
capacitat de drenatge 

en clavegueram i 
desaigües (en cas de 
temporal marítim es 
col·lapsen les vies de 

sortida). +p 

Alt (molt 
probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 

E3. Danys o 
debilitament de les 

estructures dels edificis +p 

Alt (molt 
probable) 

Baixa Mitjana 
Baixes 

(Menors) 
Alta Mitjà Baix impacte 

E4. Danys derivats de la 
caiguda d’arbrat i 

mobiliari en episodis de 
forts vents +p 

Alt (molt 
probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Baixa Alt 

Actuació 
prioritària 
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E5. Increment dels 
episodis de 

contaminació pel 
sobreeixidor de desguàs 

de l’EDAR Gavà - 
Viladecans +p 

Alt (molt 
probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Molt 
baixa 

Alt 
Actuació 

prioritària 

E6. Danys en 
infraestructures causats 

per fenòmens 
torrencials o episodis de 
forts vents i afectació en 

la seguretat viària +p 

Alt (molt 
probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Alta Alt 

Manteniment 
de la gestió 

E7.Risc d’afectació a 
bens personals derivats 

del risc d’inundació +p 

Alt (molt 
probable) 

Molt 
alta 

Mitjana 
Altes 

(Significatives) 
Alta Alt 

Manteniment 
de la gestió 

E8+E9.Afectacions en la 
salut degut a l’exposició 
a baixes temperatures 

en episodis d’onades de 
fred i augment els 

episodis d’emergència +p 

Alt (molt 
probable) 

Alta Alta 
Altes 

(Significatives) 
Alta Alt 

Manteniment 
de la gestió 

E11.Augment del risc de 
temporal marítim i 
afectacions en la 

regressió de la platja i 
afectació als 

ecosistemes litorals  +p 

Alt (molt 
probable) 

Mitjana Baixa 
Baixes 

(Menors) 
Molt 
baixa 

Mitjà 
Seguiment i 
monitoratge 

D1.Reducció de la 
superfície de sòl 

conreable +M 

Baix (poc 
probable) 

Baixa Mitjana 
Baixes 

(Menors) 
Alta Baix Baix impacte 

D4.Pèrdua o alteració de 
platges per erosió del 
mar i regressió de la 

línia de costa +M 

Baix (poc 
probable) 

Molt 
alta 

Alta 
Molt altes 

(Catastròfiques) 
Baixa Mitjà 

Seguiment i 
monitoratge 
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Els 34 riscos analitzats, han quedat classificats de la següent forma, segons la priorització de les 

accions a implantar analitzada segons el valor del risc global i la resiliència o capacitat 

d’adaptació: 

 

Classificació dels riscos segons la 
priorització de les accions 

Nombre 
de riscos 

Actuació prioritària 17 

Manteniment de la gestió 11 

Seguiment i monitoratge 3 

Baix impacte 3 

 

El següent gràfic mostra la distribució dels diferents riscos segons el seu grau de risc global (perill 
x conseqüències) a l’eix de les Y i el seu grau de resiliència a l’eix de les X: 
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4 PROGRAMA D’ACTUACIONS 

A partir de la definició i jerarquització dels riscos derivats dels potencials impactes del canvi 
climàtic al municipi de Viladecans, es procedeix  definir les accions d’adaptació a desenvolupar al 
municipi al llarg dels propers anys, per tal de fer front a aquestes potencials amenaces.  
Aquestes accions, definides conjuntament amb els tècnics municipals de diferents àrees de 
l’Ajuntament de Viladecans, s’han definit a partir dels següents criteris:  

• Parteixen directament de la definició i jerarquització dels riscos 

• Estan dins del marc competencial de l’Ajuntament, tot i que cerquen la complementarietat 

amb altres plans de marc territorial superior 

• Cerquen la complementarietat amb altres plans i actuacions que es portin a terme a 

l’Ajuntament de Viladecans.  

• Defineixen un responsable directe de la seva coordinació i execució de les mesures.  

En cadascuna de les fitxes s’inclou la següent informació: 

• Codi i títol de l’acció. 

• Tipus d’acció: es diferencien les accions a partir de la capacitat d’actuació de l’Ajuntament 

entre els següents grups:  

o Nova: Accions noves amb implicació directa de l'Ajuntament  

o Seguiment: Accions que l'Ajuntament ja està efectuant 

o Implicat: Accions d'altres plans aprovats i en curs on l'Ajuntament pot participar però 

que ha de coordinar un altre organisme. Bàsicament s’analitzen les accions previstes al 

Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PACC AMB 

d’ara en endavant) i a l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC d’ara 

en endavant) 

o Externes: Accions gestionades íntegrament per un altre organisme 

• Relació amb altres accions 

• Risc que redueix 

• Descripció i concreció de les actuacions. 

• Responsables de la seva coordinació. 

• Altres agents implicats. 

• Cost de la seva execució 

• Horitzó temporal 

• Coordinació amb altres plans municipals. 

• Coordinació amb altres plans supramunicipals. 

Tot i que les accions poden incidir de forma tranversal en diferents riscos, s’han agrupat segons 
aquells àmbits a què fan referència, partint de l’organigrama d’àrees de l’Ajuntament, amb 
l’objectiu de poder definir de forma més clara els responsables i implicats en el 
desenvolupament d’aquestes accions:  

• Actuacions generals (GEN). 

o GEN-01. Inventariar les zones sensibles als riscos naturals i prioritzar accions de millora 

o GEN-02. Homologar tots el plans d’actuació municipals i integrar-los en document únic 

de protecció civil municipal (DUPROCIM) 
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• Medi Natural (NAT). 

o NAT-01. Definir un catàleg de selecció d’espècies vegetals que tinguin en compte 

aquelles amb més capacitat d’adaptació 

o NAT-02. Realitzar un inventari del verd urbà i preveure una introducció progressiva 

d’espècies amb major capacitat d’adaptació 

o NAT-03. Establir un conveni específic per analitzar l’impacte sobre el CC sobre 

l’activitat agrícola en col·laboració amb el Parc Agrari i Agròpolis 

o NAT-04. Establir un conveni pel seguiment continu i integral de les zones humides 

existents l municipi 

o NAT-05. Realitzar actuacions específiques d’erradicació d’espècies exòtiques en els 

punts més sensibles 

o NAT-06. Oferir els serveis logístics de suport en coordinació amb les mesures previstes 

en relació a les alteracions de la biodiversitat marina (algues, blooms...) 

o NAT-07. Preveure mecanismes per reduir l’estiatge dels cursos fluvials i permetre el 

manteniment de la biodiversitat 

o NAT-08. Realitzar acords amb els propietaris per garantir el manteniment de les zones 

forestals i de les franges de protecció 

• Infraestructures i Espai Públic (URB). 

o URB-01. Incorporar criteris d’adaptació al canvi climàtic en els plecs d’obra, tant 

d’edificació com d’urbanització 

o URB-02. Fer un estudi de l’efecte de l’illa de calor 

o URB-03. Realitzar una anàlisi d’aprofitament del verd com a element de millora del 

confort climàtic 

o URB-04. Elaborar un inventari de les infraestructures sensibles als episodis de riscos 

o URB-05. Impulsar un pla director d’autosuficiència energètica 

o URB-06. Realitzar un seguiment de la suficiència dels recursos disponibles per que fa 

l’abastament d’aigua 

o URB-07. Realitzar un seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en el PMU i de 

les relatives al pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 

o URB-08. Incrementar els sistemes de protecció d’olors en origen 

o URB-09. Establir un protocol d’actuació per incrementar la freqüència de la recollida de 

residus en èpoques de més calor 

o URB-10. Elaborar un protocol de seguiment de l’ús de les platges al llarg de l’any 

o URB-11. Preveure un pla de contingència pels períodes de sequera  

o URB-12. Realitzar actuacions de millora en els punts més exposats al risc d’inundació 

o URB-13. Fomentar la permeabilitat de l’espai públic i els edificis i implementar 

sistemes urbans de drenatge sostenible 

o URB-14. Implementar mesures de millora del sobreeixidor EDAR en els episodis punta 

o URB-15. Implementar un sistema de seguiment i avaluació dels danys derivats dels 

temporals marítims i de la possible crescuda del nivell del mar 
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• Medi social i economia (SOC). 

o SOC-01. Continuació de les accions municipals de lluita contra la pobresa energètica 

o SOC-02. Realitzar campanyes encaminades a la reducció del malbaratament alimentari 

o SOC-03. Establir un sistema d’avís via web, xarxes socials o senyalització dinàmica amb 

informació epidemiològica 

o SOC-04. Establir un protocol d’actuació en cas de detecció de plagues i campanyes per 

la seva prevenció 

o SOC-05. Revisar i actualitzar (si és necessari) els plans d’actuació per onada de calor i 

per onada de fred disponibles actualment 

 

. 
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4.1 ACTUACIONS GENERALS 
 

CODI ACCIÓ: GEN-01 INVENTARIAR LES ZONES  SENSIBLES ALS RISCOS NATURALS I PRIORITZAR ACCIONS DE MILLORA  

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

A partir de la informació disponible, tant de modelitzacions o anàlisis de risc com de l’experiència acumulada de fenòmens 

succeïts fins avui, és necessari disposar d’un inventari cartogràfic que permeti identificar les àrees més sensibles als diferents 

riscos naturals que es poden veure potenciats a partir de l’evolució prevista del canvi climàtic. Així, per tal de desenvolupar 

aquesta acció, es proposen les següents actuacions: 

 Establir un Conveni de treball conjunt amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i amb el Consorci per a la Protecció i Gestió 

dels Espais Naturals del Delta de Llobregat per a la delimitació d’aquestes àrees. 

 Diagnosi de les àrees sensibles a partir de la documentació existent, dels registres històrics, i de l’experiència dels 

tècnics municipals, per tal de poder identificar les àrees sensibles a: 

o Risc d’inundació 

o Risc d’incendi 

o Risc de danys derivats de forts vents o tempestes.  

 Delimitació cartogràfica d’aquestes àrees sensibles 

 Jerarquització en funció dels danys potencials previsibles en cada zona sensible, prioritzant aquelles on siguin 

previsibles danys a les persones.  

 Definir i calendaritzar accions de millora que minimitzin la vulnerabilitat d’aquestes zones sensibles. En aquest sentit, 

caldrà impulsar la realització d’actuacions ja previstes:  

o Executar actuacions PPIF i actuacions plans ALFA  Redactar protocol ALFA 

o Executar la millora de clavegueram 

o Executar bases de laminació 

o Millora de les infraestructures de desguàs de la plana deltaica 

 

RISC QUE REDUEIX 

A14. Augment del risc d’incendis forestals (increment de necessitat de serveis 

d’emergència) /E1. Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat 

de drenatge en clavegueram i desaigües / E4. Danys derivats de la caiguda d’arbrat i 

mobiliari en episodis de forts vents /E7.Risc d’afectació a béns personals derivats del risc 

d’inundació 

COST 6.000 € (240 hores aprox.) 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ 2017 

AGENT RESPONSABLE Servei de Planificació 

AGENTS IMPLICATS 

Espai públic 

Medi ambient 

Protecció civil 

Parc agrari del Baix Llobregat 

Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat 

Associació defensa forestal 

ACA 

AMB 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS 
Pla bàsic d’emergència  

Pla d’actuació municipal per incendis forestals 

Pla de gestió forestal 

ALTRES PLANS RELACIONATS INUNCAT 
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INDICADOR DE SEGUIMENT 

Nombre d’actuacions realitzades per a cada tema 
% incendis anuals 
% inundacions anuals 
% forts vents 
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CODI ACCIÓ: GEN-02 
HOMOLOGAR TOTS EL PLANS D’ ACTUACIÓ MUNICIPALS I INTEGRAR-LOS EN DOCUMENT ÚNIC DE 
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM). 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Disposar de plans d’actuació municipals aprovats, 
homologats i actualitzats esdevé un element clau per tal de 
poder fer front als riscos naturals i tecnològics previsibles al 
municipi. En aquest sentit, es considera clau realitzar un 
procés d’aprovació i homologació dels Plans d’Actuació 
municipal de Viladecans. Aquests plans, un cop aprovats i 
homologats, podran refondre’s en el Document Únic de 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) previst al Decret 
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el 
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels 
plans de protecció civil municipals i s'estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. A més, ha 
d’estar en línia amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel 
qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures. 
Caldrà, per tant:            

 Comprovar si es disposa dels següents Plans d’Actuació Municipal aprovats, homologats i suficientment actualitzats:  

o Pla d'Actuació Municipal per a incendis forestals (INFOCAT) 

o Pla d’actuació per inundacions (INUNCAT) 

o Pla d’actuació municipal per nevades (NEUCAT). 

o Pla d’actuació municipal per emergències sísmiques (SISMCAT - Recomanat). 

o Pla d’actuació municipal per emergències del sector químic  (PLASEQCAT) 

o Pla d’emergència ozó (aprovat) 

 

 

 Redactar els plans municipals que es prevegin a partir de nous Plans de Protecció Civil que s’estan redactant a nivell 

autonòmic:  

o Pla d’actuació municipal per a onades de calor i fred: pla que reguli els protocols d’actuació en episodis 

d’onades de calor i coordini les diferents àrees de l’Ajuntament relacionades. En aquest sentit, caldrà tenir en 

compte el protocol existent actualment al municipi en cas d’onada de calor i el CUEBS (Conveni amb la 

seguretat social per emergències socials)  

Aquest Pla pot tenir en compte mecanismes de solidaritat entre la gent jove  i col·lectius de suport (metges, 

farmacèutics, comerciants...) i les persones més vulnerables, per tal de crear un teixit de suport per controlar 

els col·lectius més vulnerables.  

 
o Pla d’actuació municipal per a episodis de ventades: Tenint en compte que és un element cada cop més 

present i causant de més danys, es considera necessari incloure aquest risc en els plans d’emergència 

municipals, per tal de coordinar els procediments d’actuació en cas d’avís d’episodis de forts vents, tenint en 

compte  la posterior recuperació d’aquestes zones. 

 Aprovar aquests plans al Ple Municipal i sotmetre’ls a la seva homologació per part de la Direcció General de Protecció 

Civil.  

 Un cop es disposi de tots aquests plans aprovats i homologats, serà possible integrar-los en el Document Únic de 

Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) previst al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut 

mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la 

seva tramitació conjunta  

 

Font: Pàgina Web Departament d’ Interior de la Generalitat.  
Data de consulta: 20 de novembre de 2015 
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RISC QUE REDUEIX 

A5+A9+A11. Augment de l’ocupació i demanda de serveis i equipaments en espais tancats, 

i Impactes negatius en la salut de la població degut a les onades de calor i l’augment de 

radiació (risc per a treballs i activitats a l’aire lliure) i risc de col·lapse puntual dels serveis 

d’emergència en episodis de calor intens / A14. Augment del risc d’incendis forestals 

(increment de necessitat de serveis d’emergència) / E1. Inundacions degudes a les 

precipitacions torrencials i falta de capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües /E4. 

Danys derivats de la caiguda d’arbrat en episodis de forts vents 

COST 15.000 € 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ 2017 

AGENT RESPONSABLE Protecció Civil  

AGENTS IMPLICATS 

Protecció civil 

Parc agrari del Baix Llobregat 

Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat 

Associació defensa forestal 

Direcció General de Protecció Civil 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS 
Pla bàsic d’emergència  

Pla d’actuació municipal per incendis forestals 

Pla de gestió forestal 

ALTRES PLANS RELACIONATS Plans autonòmics de protecció civil 

INDICADOR DE SEGUIMENT Simulacres per validar l’ eficiència 
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Font: Pàgina Web Ajuntament de 
Viladecans.  
Data de consulta: 20 de novembre de 
2015. 
 

4.2 MEDI NATURAL 
Tot seguit es presenten aquelles accions que afecten de forma principal a elements relatius al medi natural: 
 

CODI ACCIÓ: NAT-01 
DEFINIR UN CATÀLEG DE SELECCIÓ D'ESPÈCIES VEGETALS QUE TINGUI EN COMPTE AQUELLES AMB 
MÉS CAPACITAT D'ADAPTACIÓ 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions D.1.4 “Continuar amb 
l’adaptació progressiva de la vegetació dels parcs i zones naturals de l’AMB a espècies 
amb un baix consum d’aigua i adaptades a les condicions climàtiques” i D.4.1. “Potenciar 
les espècies més resistents al foc i millor adaptades a les condicions climàtiques” del Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
A partir d’aquí, es podrà concretar en d’un catàleg d’espècies vegetals que tingui en 
compte diversos elements identificats com a riscos en el Pla d’Adaptació, i que tingui en 
compte les àrees de localització d’aquestes espècies. Per tant, es proposen les 
següents actuacions:  

 Identificar, en coordinació amb les mesures del Pla de l’AMB aquelles 

espècies amb un millor comportament en relació a l’adaptació al canvi 

climàtic  

 

 Diferenciar les àrees d’implantació d’aquestes espècies.  

o Especialment en zones en contacte amb masses forestals, espècies amb poca vulnerabilitat als incendis 

forestals.  

o  En general es recomana incloure espècies amb menor necessitat hídrica., 

o Tenir en compte el paràmetre d’espècies al·lergògenes  o amb menys incidència en les al·lèrgies 

 Integrar aquesta informació en el Pla de Biodiversitat Urbana que s’està redactant.  

RISC QUE REDUEIX A4. Afectació a la qualitat paisatgística per estrés de la vegetació en períodes de calor 

extrem / B3. Establiment d’espècies al·lòctones i exòtiques (tropicalització) 

COST 7.500 € (300 hores aprox.) 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2017 ANY FINALITZACIÓ 2018 

AGENT RESPONSABLE Espai públic 

AGENTS IMPLICATS 
Medi Ambient i Sostenibilitat 

Planificació 

Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla de Biodiversitat Urbana 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

 

INDICADOR DE SEGUIMENT Nombre d’estudis relacionats amb l’impacte del canvi climàtic en les comunitats de fauna i 
flora del municipi 
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CODI ACCIÓ: NAT-02 
REALITZAR UN INVENTARI DEL VERD URBÀ I PREVEURE UNA INTRODUCCIÓ PROGRESSIVA 
D'ESPÈCIES AMB MAJOR CAPACITAT D'ADAPTACIÓ 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions D.1.3. “Elaborar una estratègia metropolitana dels espais verds i la 
biodiversitat urbana” I  D.1.4 “Continuar amb l’adaptació progressiva de la vegetació dels parcs i zones naturals de l’AMB a 
espècies amb un baix consum d’aigua i adaptades a les condicions climàtiques”  del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
En continuació amb l’acció anterior es proposa realitzar un inventari de les zones actuals (realitzada en el Pla de Biodiversitat 
Urbana) i identificar aquelles àrees en què es considera prioritari preveure un procés de substitució i/o introducció d’espècies 
amb una major capacitat d’adaptació.  
 
Així, a partir del catàleg definit en l’acció anterior i de la delimitació de zones potencials, es realitzarà una anàlisi d’aquells espais 
urbans en què seria necessari potenciar accions de substitució d’espècies atenent a criteris d’adaptació que poden ser:  
 

 Referents al consum d’aigua de reg i amb baix estrès tèrmic.  

 Paper com a reguladors tèrmics (ombra a l’estiu i deixar passar el sol a l’hivern).  

 Espècies amb baix comportament al·lergogen.  

 En zones en contacte amb zones forestals, especies amb baixa capacitat de combustió.  

 

RISC QUE REDUEIX A4. Afectació a la qualitat paisatgística per estrés de la vegetació en períodes de calor 

extrem / B3. Establiment d’espècies al·lòctones i exòtiques (tropicalització) 

COST 3.750 € (150 hores) 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS URB-03 

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ 2016 

AGENT RESPONSABLE Espai Públic 

AGENTS IMPLICATS Medi Ambient i Sostenibilitat 

AMB (gestió de parcs) 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla de Biodiversitat Urbana 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT % metres lineals de carrer arbrats sobre el total  
% de superfície permeable/total de sòl urbà 
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CODI ACCIÓ: NAT-03 
ESTABLIR UN CONVENI ESPECÍFIC PER ANALITZAR L'IMPACTE SOBRE EL CC SOBRE L'ACTIVITAT 
AGRÍCOLA EN COL·LABORACIÓ AMB EL PARC AGRARI I AGRÒPOLIS 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions D.5.2 “Assessorament als 
agricultors de l’AMB per adaptar la producció a les condicions climàtiques” i  
relacionar amb la J.1.10. “Beques universitàries relacionades amb el canvi climàtic” 
del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a l’ESCACC:  

 Elaborar un mapa de vulnerabilitats de cultius i espècies animals d'interès 

productiu a Catalunya més susceptibles de patir els impactes climàtics 

previstos. 

 Fomentar les investigacions de l’IRTA i d’altres centres de recerca i 

departaments universitaris a l'entorn de l’impacte de l’eficiència en l’ús de 

l’aigua sobre la productivitat dels cultius, siguin de reg o de secà 

 Estudiar i posar en valor agronòmic espècies i/o varietats pròpies o forànies 

adaptades a les noves condicions ambientals d'acord amb treballs genètics i ecofisiològics 

 Establiment d’un programa de treball amb el sector agrícola per tal de debatre'n la implantació i recomanacions sobre 

possibles mesures i propostes d’adaptació 

 Afavoriment de la implantació de l’agricultura de proximitat a través d’incentius fiscals per tal d’aconseguir una 

agricultura sostenible 

El canvi climàtic implica unes afectacions directes sobre l’activitat agrícola derivada dels canvis en els règims de precipitació i 
temperatura, els quals deriven, a més, en un canvi en el cicle de les estacions que pot tenir incidència en el règim de cultius. 
Tenint en compte que al municipi de Viladecans es localitza una part del Parc Agrari del Baix Llobregat, es proposa la potenciació 
d’un conveni que tingui per objecte analitzar de forma directe l’impacte del canvi climàtic i permetre la implantació d’accions i 
experiències per a fer-hi front. Es proposen, per tant, les següents actuacions:  

  Signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Viladecans (ampliable als altres municipis integrats al Parc Agrari, el Parc 

Agrari del Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els agricultors i la UPC (Agropolis) per tal de potenciar 

investigacions relacionades amb l’impacte del canvi climàtic sobre l’activitat agrícola (salinització de l’aqüífer, pèrdua de 

sòls, cicle de l’aigua, hotels d’insectes...) 

 Generar taules de treball i obrir línies d’investigació en aquest camp 

 Possibilitat de realitzar proves pilot en els terrenys del Parc Agrari.  

 Donar difusió del coneixement generat 

RISC QUE REDUEIX 
A12. Debilitació i afectació a la producció de conreu degut a les altes temperatures i a 

l'estrès hídric/ B6.Alteració dels cicles dels cultius / B7. Regressió de les poblacions 

d’insectes pol·linitzadors / D1. Reducció de la superfície de sòl cultivable 

COST Segons conveni 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continua 

AGENT RESPONSABLE Empreses i innovació  

AGENTS IMPLICATS 

Espai públic 

UPC 

AMB 

Parc Agrari del Baix Llobregat (DIBA) 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla de Biodiversitat Urbana 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

Font: Javier Pérez. Pàgina web 
diba.parcs.cat. Data de consulta: 20 
de novembre de 2015. 
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INDICADOR DE SEGUIMENT Nombre d’actuacions iniciades conjuntament amb el Parc Agrari 
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Font: Pàgina Web Ajuntament de 
Viladecans.  
Data de consulta: 20 de novembre de 
2015. 
 

 

 
 
 

CODI ACCIÓ: NAT-04 
ESTABLIR UN CONVENI PEL SEGUIMENT CONTINU I INTEGRAL DE LES ZONES HUMIDES EXISTENTS 
AL MUNICIPI 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions A.4.1. “Realitzar estudis 
específics i periòdics de l’afectació del canvi climàtic als trams metropolitans del 
rius Llobregat i Besòs i a l’EIN del Delta del Llobregat i adoptar les mesures 
necessàries per a afavorir la flora i la fauna més amenaçada” del Pla d’Adaptació 
al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a l’ESCACC:  

 Elaborar una llista d’espècies bioindicadores del canvi climàtic i establir 

programes de monitoratge per preveure accions d’adaptació al canvi 

climàtic 

 Crear una xarxa d’observació dels efectes del canvi climàtic sobre la 

biodiversitat i el patrimoni natural, amb una especial atenció als espais 

naturals protegits 

 Integrar els efectes del canvi climàtic en les mesures de planificació i de gestió dels espais naturals de Catalunya per 

garantir-hi la conservació de la biodiversitat 

 Avaluar la vulnerabilitat en les diverses masses d’aigua continentals i costaneres a partir de la diagnosi del document 

d’impactes i pressions del pròxim Pla de gestió 

 Elaborar un pla de seguiment a través d’una xarxa d’observatoris d’indicadors climàtics marins a tot el litoral català per 

conèixer les variables físiques, químiques i biològiques i la seva evolució. 

 

 
Per tant, caldrà, en coordinació amb l’AMB i el Consorci del Delta del Llobregat establir els mecanismes per tal de fer un 
seguiment d’aquests espais amb l’objectiu de poder realitzar un monitoratge de la seva evolució i anticipar possibles accions a 
dur a terme. Seria necessari incloure actuacions encaminades a: 

 Creació d’un cens (inventari d’espècies) 

 Fer un mapa pel control i evolució de les zones humides 

 Criteris de conservació dels ecosistemes característics d’aquest espai i de les seves fonts d’aportació d’aigua, per tal de 

garantir el manteniment de les seves fonts d’alimentació i la qualitat de les aigües.  

 Establiments de potenciació del coneixement de la zona i activació del seu paper com a element d’educació ambiental.  

 

RISC QUE REDUEIX 
A13+E10+C5+D2+B9. Afectació a zones humides del Delta del Llobregat: canvis en hàbitats 

aquàtics i biodiversitat, Mortaldat de generacions de cries, regressió de comunitats 

existents / B8. Canvis fenològics amb afectació sobre les migracions d’espècies 

COST Segons conveni 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continua 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient i Sostenibilitat 

AGENTS IMPLICATS AMB 

Consorci del Delta del Llobregat 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla de Biodiversitat Urbana 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  
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4 Les espècies exòtiques de Catalunya -Jara Andreu, Joan Pino, Corina Basnou, Moisès Guardiola i J.Luis Ordóñez (CREAF) - 2012 

CODI ACCIÓ: NAT-05 
REALITZAR ACTUACIONS ESPECÍFIQUES D'ERRADICACIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES (VEGETALS I 
ANIMALS) EN ELS PUNTS MÉS SENSIBLES 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Complementàriament a les accions de prevenció de proliferació d’espècies invasores que es portin a terme, caldrà realitzar un 
procés d’erradicació d’aquelles espècies  (vegetals i animals) ja identificades al municipi, en tant que esdevenen nínxols 
potencials per a la implantació i desenvolupament d’aquestes espècies.  
 
Per tant, es proposa una actuació concreta que integri les següent actuacions:  

 Realització d’un inventari complet de les zones on es localitzen espècies exòtiques de caràcter invasor. Es poden 

consultat diversos documents existents, com pot ser la Guia “Les espècies exòtiques de Catalunya”
4
 

 Realització d’un programa d’erradicació d’espècies que identifiqui les zones on actuar de forma prioritària tant en zona 

urbana com en zones naturals (sistema dunar, per exemple).  

 Executar l’erradicació d’aquestes espècies a partir dels mecanismes i tècniques que garanteixin la seva total eliminació i 

evitin la seva reproducció futura. Substitució d’espècies arbustives i arbòries plantades per d’altres espècies amb menor 

afectació al·lèrgica. Implicació dels pagesos en aquest procés a partir d’incentius per a la col·laboració en les tasques 

d’erradicació.  

 Realitzar un seguiment d’aquestes zones i de possibles noves àrees.  

RISC QUE REDUEIX B3. Establiment d’espècies al·lòctones i exòtiques (tropicalització) 

COST 10.000€/any (aproximat) 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continua 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient  

AGENTS IMPLICATS 
Espai Públic 

Consorci del Delta del Llobregat 

Parc Agrari del Baix Llobregat 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla de Biodiversitat Urbana 

Pla de Gestió Forestal Sostenible 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT Percentatge eliminat respecte el cens inicial 
m

2
  erradicats (vegetació exòtica) 
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CODI ACCIÓ: NAT-06 
OFERIR ELS SERVEIS LOGÍSTICS DE SUPORT EN COORDINACIÓ AMB LES MESURES PREVISTES 
EN RELACIÓ A LES ALTERACIONS DE LA BIODIVERSITAT MARINA (ALGUES, BLOOMS..) 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions C.3.1. “Augment de la dotació per a retirada de meduses de les platges.” 
del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, tenint en compte que la gestió de 
les platges entra dins del marc competencial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de forma conjunta amb l’Ajuntament, serà 
necessari que des de l’Ajuntament es posin al servei els mecanismes necessaris per tal de col·laborar en casos en que es 
produeixin alteracions rellevants en la biodiversitat marina, i s’originin episodis coneguts com a blooms d’algues o fenòmens 
similars (meduses, per exemple) 
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a l’ESCACC:  
 

 Elaborar un pla de seguiment a través d’una xarxa d’observatoris d’indicadors climàtics marins a tot el litoral català per 
conèixer les variables físiques, químiques i biològiques i la seva evolució. 

 
Aquest suport pot materialitzar-se de diverses formes:  

 Control i seguiment per part del servei de primers auxilis en cas de detecció d’episodis 

 Avís a als responsables de gestió de les platges 

 Facilitar els sistemes d’avís i informació als usuaris.  
 
Així mateix, caldrà vetllar per tal de que les espècies siguin enviades a l’ACA per a la seva anàlisi i control.  
  

RISC QUE REDUEIX B11.Alteració de la biodiversitat marina per canvis en la temperatura de l’aigua 

(increment algues, blooms...) 

COST A valorar 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continua 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient  

AGENTS IMPLICATS 
AMB (Servei de Platges) 

ACA 

Salut Pública 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT 
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Font: Pàgina Web Ajuntament de 
Viladecans.  
Data de consulta: 20 de novembre de 
2015. 
 

 
 
  

CODI ACCIÓ: NAT-07 
PREVEURE MECANISMES PER REDUIR L'ESTIATGE DELS CURSOS FLUVIALS I PERMETRE EL 
MANTENIMENT DE LA BIODIVERSITAT 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions C.3.1. “Donar suport als municipis 
en el manteniment de torrents i rieres” del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a l’ESCACC:  
 

 Recuperar els boscos de ribera i de les zones humides associades. 
 
S’ha de tenir en compte que existeix un Pla d’usos del sistema hídric del Parc Agrari, 
document que es considera hauria de preveure els mecanismes que permetin 
aprofitar l’aigua de retorn de l’EDAR per tal de mantenir un cabal en els cursos naturals i recs que permeti el manteniment de la 
biodiversitat associades als ecosistemes de ribera. 
 
Es proposen doncs, les següents actuacions:  

 Definir de forma clara els interlocutors i responsables del cicle de l’aigua i especificar un programa de treball conjunt.  

 Implantar i desenvolupar el Pla d’usos del sistema hídric del Parc Agrari i definir un model de gestió de la zona deltaica.  

 Analitzar la possibilitat de reaprofitament de les aigües provinents de l’EDAR com a elements de manteniment del 
cabal dels cursos fluvials en èpoques de major sequera.  

 Realitzar tasques de manteniment de la infraestructura hidràulica 
 

RISC QUE REDUEIX 
C4+C6.Augment del període d’estiatge dels cursos superficials i Pèrdua de 

biodiversitat lligada a la qualitat de l’aigua dels cursos superficials 

COST Segons acord amb AMB 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continua 

AGENT RESPONSABLE Espai Públic  

AGENTS IMPLICATS 

Parc Agrari del Baix Llobregat 

ACA 

AMB 

Planificació territorial 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT Volum d’aigua de retorn de l’EDAR (any, mes, dia) 
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CODI ACCIÓ: NAT-08 
REALITZAR ACORDS AMB ELS PROPIETARIS PER  GARANTIR EL MANTENIMENT DE LES ZONES 
FORESTALS I DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Tenint en compte que en el marc del Pla de Gestió Forestal i en el Pla d’actuació municipal per incendis ja es preveuen aquestes 
franges de protecció i que el problema deriva del seu manteniment, es considera necessari actuar en la definició de 
procediments que permetin i facin viable el manteniment d’aquestes franges de protecció.  

 

  
Font: www.viladecans.cat. Data consulta: 20 de novembre de 2015 

 
Per tant, es proposen les següents actuacions:  

 Identificar les zones on és necessari l’establiment de franges de protecció.  

 Realitzar acords amb els propietaris per tal de dur a terme aquestes accions de manteniment, en les quals l’Ajuntament 

s’involucri en la realització d’aquestes tasques de manteniment.  

 
 

RISC QUE REDUEIX A14. Augment del risc d’incendis forestals (increment de necessitat de serveis 

d’emergència) 

COST 6.000 – 10.000 € 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continua 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient i Sostenibilitat 

AGENTS IMPLICATS 

Propietaris forestals i acords de custòdia 

Ajuntament 

ADF 

En algunes zones, la Diputació de Barcelona (franges protecció) 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS 
Pla d’actuació municipal per incendis 

Pla de Gestió Forestal 

Pla especial de protecció de l’àmbit forestal 

ALTRES PLANS RELACIONATS Acords de custòdia 

INDICADOR DE SEGUIMENT 
% zona forestal gestionada 
Nombre d’incendis forestals 
Superfície cremada/nombre d’incendis 
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4.3 INFRAESTRUCTURES I ESPAI PÚBLIC 
 
Tot seguit es presenten aquelles accions que afecten de forma principal a elements relatius a les infraestructures i a l’espai 
públic:   
 

CODI ACCIÓ: URB-01 
INCORPORAR CRITERIS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN ELS PLECS D'OBRA, TANT 
D'EDIFICACIÓ COM D'URBANITZACIÓ 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Revisar els plecs corresponents a obres d’edificació i urbanització per a que incorporin criteris d’adaptació al canvi climàtic, tals 
com:  
 

• Mesures orientades a una millor gestió del cicle de l’aigua a partir del 

màxim aprofitament de l’aigua de pluja, criteris d’eficiència en el 

consum o aprofitaments les espais verds.  

• Definició de processos de construcció i selecció de materials que tinguin 

en compte el comportament tèrmic de l’espai públic i dels elements 

constructius dels edificis. Integrar i tenir en compte el 

comportament bioclimàtic dels edificis i de l’espai públic.              

• Integrar els elements verds en els processos d’edificació i urbanització com a elements actius en la millora de 

l’eficiència energètica i de consum d’aigua de l’espai públic i de l’edificació. Tenir en compte els catàlegs de 

selecció d’espècies.  

• Incloure criteris per a fer front als riscos potencials que es poden incrementar com a conseqüència de 

l’evolució del canvi climàtic.  

• Potenciar al màxim l’eficiència energètica, a partir de l’autosuficiència i la implantació d’energies renovables.  

 
 

 

En la seva redacció es proposa realitzar un procés en què participin els tècnics de les diverses àrees de l’Ajuntament que poden 
estar relacionades amb aquesta acció.  
 
Caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a l’ESCACC:  

• En l’urbanisme, principalment de ciutats, incorporació de totes les mesures preventives (zones verdes, zones 

blaves, arbres, zones amb tendals,...) per poder reduir al mínim l’efecte d’illa de calor urbana 

• Col·laboració en la incorporació de criteris bioclimàtics i d’eficiència per tal de disminuir l’efecte d’illa de calor i 

les necessitats de climatització, en l’urbanisme de ciutats i pobles 

 

RISC QUE REDUEIX A1.Empitjorament confort climàtic (illa de calor) 

COST 

No té un cost directe 

associat, ja que es 

realitzarà des de serveis 

tècnics. 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continu 

AGENT RESPONSABLE Planificació territorial  

AGENTS IMPLICATS 
Medi Ambient 

Espai Públic 

Obres 

 Font: Pàgina web Ajuntament de Viladecans. 
Data de consulta: 20 de novembre de 2015. 
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PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT 

M2 coberta enjardinada 

Increment m2 superfície urbanitzada drenant 

%reducció consum aigua potable/m2 urbanització (parc o vial)  

Dipòsits d’aigua pluvial reutilitzable per reg (m3) 
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CODI ACCIÓ: URB-02 FER UN ESTUDI DE L'EFECTE ILLA DE CALOR AL MUNICIPI 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions J.1.2. “Estudi de l’efecte d’illa de calor al territori metropolità” del Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
En coordinació amb aquesta acció que ja es preveu en el Pla d’Adaptació de l’AMB, caldrà realitzar un estudi específic pel 
municipi de Viladecans en que s’identifiquin les àrees municipals més afectades per l’efecte illa de calor.  
 
Per tant, a partir de la metodologia que es realitzi des de l’AMB, es podrà definir l’estudi de confort climàtic d’alguns carrers i 
preveure mesures per a la millora del seu comportament tèrmic. Aquest estudi ens permetrà identificar si és un element 
rellevant al municipi i acotar-ho a les zones més exposades i concretar les zones d’actuació de les següents accions que es 
proposen en el present Pla d’Adaptació municipal.  
 

 

RISC QUE REDUEIX A1.Empitjorament confort climàtic (illa de calor) 

COST Segons AMB 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS NAT-02 

ANY INICI 2017 ANY FINALITZACIÓ 2017 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient i Sostenibilitat  

AGENTS IMPLICATS Espai Públic 

Planificació 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla de Biodiversitat Urbana  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT % de l’espai públic ombrejat 
% d’arbres d’ombra densa

5
 sobre el total d’arbres de la ciutat 

 
 
 
  

                                                                 
 
            5 Vegeu els criteris aplicats a les ciutats de Badalona o Manresa 

http://badalona.cat/portalWeb/getfile;jsessionid=VTDnQ15TT5sshTpNjDgN7vSKNB2yQxQXvnRg50MPcl2kQwLYJD6y!398605749?dID=38313&rendition=web
http://www.ajmanresa.cat/web/contingut.php?id_menu=686&parent=673&area=4
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 Font: viladecans.cat Data de consulta: 20 de 
novembre de 2015. 

  

CODI ACCIÓ: URB-03 
REALITZAR UNA ANÀLISI D'APROFITAMENT DEL VERD COM A ELEMENT DE MILLORA DEL CONFORT 
CLIMÀTIC. 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb l’ accions J.1.3. “Estudi de 
valoració del verd urbà del territori metropolità” del Pla d’Adaptació al 
Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a 
l’ESCACC:  
 

 Impuls dels dissenys constructius verds en les cobertes dels 

edificis, jardins i horts urbans 

 
A partir del que es determini en aquestes accions previstes en plans d’ordre 
superior, caldrà identificar a nivell municipal aquelles àrees o actuacions que permetin potenciar el verd com a element de 
millora del confort climàtic a nivell d’edificis i a nivell urbà.  
 
Caldrà per tant, preveure les següents actuacions:  

 Identificació de les zones amb més potencial per tal de valoritzar el verd com a element de millora del confort i de 

millora del rendiment energètic: Prioritzar en edificis públics i municipals 

 Realització de proves pilot que estimulin l’aparició de nous projectes 

 Previsió de beneficis fiscals a promocions privades que integrin el verd com a element de millora del confort climàtic i 

com a element de millora del rendiment energètic. Incentivació en cobertes comunitàries.  

 

RISC QUE REDUEIX A1.Empitjorament confort climàtic (illa de calor) 

COST Segons AMB 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS 

NAT-02 

URB-02 

ANY INICI Segons AMB ANY FINALITZACIÓ Segons AMB 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient i Sostenibilitat 

AGENTS IMPLICATS Espai Públic 

Planificació 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla de Biodiversitat Urbana 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  
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CODI ACCIÓ: URB-04 ELABORAR UN INVENTARI DE LES INFRAESTRUCTURES SENSIBLES ALS EPISODIS DE RISCOS. 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions B.4.1. “Adequar els processos i les instal·lacions de les EDAR a les 
condicions meteorològiques previstes (augment de temperatura, augment períodes de sequera, etc.)”, G.2.4 “Identificar els 
edificis i infraestructures propietat de l’AMB més vulnerables i 
impulsar la seva reforma amb criteris d’adaptació al canvi climàtic” i J.1.7 “Estudi sobre la vulnerabilitat de les infraestructures 
energètiques de l’àrea metropolitana de Barcelona enfront al canvi climàtic” del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a l’ESCACC:  
 

 Definició de programes d’actuacions territorials específics davant els possibles talls de subministrament, per tal de 

garantir un servei mínim als serveis de primera necessitat tal i com el Pla de contingències del PECAC considera quan 

parla de fenòmens naturals 

 Adaptació tècnica preventiva de les xarxes de distribució i transport d’energia davant els impactes previstos i canvis en 

la normativa reguladora davant situacions derivades del canvi climàtic 

 
Així, fruït d’aquestes anàlisis que es realitzin en el marc d’aquests plans caldrà dur a terme les següents actuacions:  

 Realitzar un inventari de les infraestructures existents al municipi, i, en la mesura del possible, disposar d’informació 

cartogràfica relacionada 

 Complementar aquest inventari amb infraestructures (energètiques, d’aigua, gas, telecomunicacions) de caire local que 

permetin completar l’inventari.  

 En cas de que es localitzin infraestructures sensibles, instar als organismes responsables a impulsar les corresponents 

mesures de prevenció.  

 Preveure mecanismes de prevenció envers la població en cas de que es donin condicions que facin previsibles 

fenòmens extrems que puguin danyar aquestes infraestructures.  

RISC QUE REDUEIX 
A2+B1. Canvis en el règim estacional i increments puntuals de consum d’energia i 

possibles restriccions o col·lapse del sistema / E6. Increment dels episodis de 

contaminació pel sobreeixidor de desguàs de l’EDAR Gavà - Viladecans 

COST Segons AMB 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI Segons AMB ANY FINALITZACIÓ Segons AMB 

AGENT RESPONSABLE Planificació + Espai Públic  

AGENTS IMPLICATS 
AMB 

Empreses subministradores 

Protecció Civil 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS PAES 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  
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CODI ACCIÓ: URB-05 IMPULSAR UN PLA DIRECTOR D'AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions G.2.5. “Pla d’autosuficiència energètica de l’AMB” i G.2.9 “Estratègia 
d'implantació massiva d'autoconsum renovable” del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a l’ESCACC:  
 

 Millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua (inclosa la reducció de pèrdues en les xarxes) i aprofundiment en la combinació 

de solucions d’obtenció de recurs tal i com planteja el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

 
Pel desenvolupant d’aquesta acció cal tenir en compte actuacions que ja s’estan duent a terme al municipi:  
 

• Auditories energètiques per empreses 
• Actuacions de responsabilitat social empresarial 
• Prova pilot d’un mapa d’energia 
• Estudi rehabilitació “El Garrofer” 
• Auditories energètiques equipaments (24) 
• Estudi del polígon centre 

 
Un cop realitzada aquesta anàlisi de la informació que ja es disposa, es podrien desenvolupar les accions (en coordinació amb 
l’AMB) per tal de redactar el Pla d’Autosuficiència Energètica del municipi de Viladecans, amb les següents actuacions: 

 Realitzar un inventari complet de demanda i consum per tal d’identificar els grans consumidors d’energia.  

 A partir d’aquí cal definir uns escenaris per a diferents espais: grans edificis, illes urbanes i a nivell d’habitatges.  

 Incentius a l’aplicació de sistemes d’autogeneració d’energia a partir del foment d’iniciatives per l’autoconsum (tot i les 

limitacions legals existents actualment). 

 Analitzar les implicacions amb la legislació vigent 

 Buscar fonts de finançament a nivell europeu.  

 Treballar de forma conjunta amb els grans consumidors 

 Difusió dels sistemes de comercialització d’energia a partir de les cooperatives de consumidors existents actualment, 

que garanteixen que l’origen de l’energia prové de fonts renovables: 

o Acords per al subministrament a partir d’aquests serveis dels equipaments municipals 

o Actuacions de difusió i foment entre les indústries i empreses de serveis 

o Implantar bonificacions als ciutadans que optin per aquestes tecnologies  

 Realitzar campanyes de difusió i pedagogia a la població 

 

RISC QUE REDUEIX A2+B1. Canvis en el règim estacional i increments puntuals de consum d’energia i 

possibles restriccions o col·lapse del sistema 

COST 50.000 € 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ 2020 

AGENT RESPONSABLE Planificació i Medi Ambient i Sostenibilitat 

AGENTS IMPLICATS 
Empresa 

AMB 

Empreses subministradores 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  
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INDICADOR DE SEGUIMENT Nombre d’habitatges que s’ha aplicat els criteris de l’ordenança 
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CODI ACCIÓ: URB-06 
REALITZAR UN SEGUIMENT DE LA SUFICIÈNCIA DELS RECURSOS DISPONIBLES PEL QUE FA A 
L'ABASTAMENT D'AIGUA 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions B.2.1. “Elaborar el Pla Director d’Aprofitament de Recursos Hídrics 
Alternatius de l’AMB” i J.1.5 “Estudi dels efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics a l’àrea metropolitana de 
Barcelona” del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les següents mesures previstes a l’ESCACC:  
 

 Millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua (inclosa la reducció de pèrdues en les xarxes) i aprofundiment en la combinació 

de solucions d’obtenció de recurs tal i com planteja el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

 
Per tant, en coordinació amb aquestes accions, i tenint en compte que  actualment el recurs aigua no és un element sensible al 
terme municipal de Viladecans, caldrà realitzar una tasca de seguiment i actualització de la suficiència del recurs, amb l’objectiu 
de poder determinar la necessitat de preveure accions futures o implementar mesures de prevenció. Així, de forma preventiva 
es poden treballar actuacions encaminades a:  
 

 Caracterització i quantificació dels recursos disponibles 

 Realitzar un Pla d’Usos d’aigua potable 

 Estendre la xarxa d’aigua no potable 

 Incentivar tècniques de reg agrícola sostenible 

 Seguir incentivant el consum responsable 

 Analitzar el moment en que no sigui suficient l’aigua de l’aqüífer en tant que seran necessàries fonts de 

subministrament alternatives.  

RISC QUE REDUEIX 

A3. Períodes amb importants increments puntuals en el consum d’aigua i possibles 

restriccions / C4+C6 Augment del període d’estiatge dels cursos superficials i pèrdua de 

biodiversitat lligada a la qualitat de l’aigua dels cursos superficials /C7. Reducció de la 

recàrrega d’aigües subterrànies / B2. Canvis en el règim estacional de consum d’aigua 

COST Segons AMB 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI Segons AMB ANY FINALITZACIÓ Segons AMB 

AGENT RESPONSABLE Unitat d’infraestructures. Gestió i manteniment de l’espai públic.   

AGENTS IMPLICATS 

AGBAR 

AMB 

Parc Agrari del Baix Llobregat 

Planificació 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT m
3
/h disponibles per les diferents fonts de subministrament 

m
3
/h necessaris  
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CODI ACCIÓ: URB-07 
REALITZAR UN SEGUIMENT DE L'APLICACIÓ DE LES MESURES PREVISTES EN EL PMU I DE LES 
RELATIVES AL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIRE. 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

En tant que el municipi de Viladecans queda integrat dins de l’àmbit d’afectació 
del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, serà necessari realitzar 
un seguiment i control de l’aplicació que en aquest document es marquen per 
als ens locals.  
 
Per tant, caldrà analitzar la manera en què les mesures es poden implementar 
al municipi. En tant que moltes de les mesures es refereixen a la gestió de la 
mobilitat, caldrà analitzar les sinergies entre aquestes mesures i les actuacions 
previstes al Pla de Mobilitat Urbana.  
 
Aquestes mesures són les següents:  
 
EL01. Reordenació dels diversos usos de la via pública 
EL02. Millora del transport públic en col·laboració amb l’ATM 
EL03. Foment de modes de transport no motoritzats 
EL04. Distintiu ecològic en col·laboració amb Departament de Territori i Sostenibilitat 
EL05. Compra o concessió verda per vehicles que operen pels ajuntaments (propis o concessions) 
EL06. Foment del car-sharing i el cotxe compartit 
EL07. Promoció de l’ús de motos i bicicletes elèctriques urbanes 
EL08. Operacions de manteniment i millora de la xarxa viària 
EL09. Evolució de la mobilitat municipal 
EL10. Zones de càrrega i descàrrega prioritàries 
EL11. Regulació dels horaris de distribució de mercaderies 
EL12. Descontaminació de l'aire mitjançant sistemes de construcció fotocatalítics 
EL13. Jerarquització viària dels municipis 
EL14. Creació de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP) 
EL15. Regulació semafòrica amb priorització del transport públic 
EL16. Increment del número de parades de taxi per evitar la circulació en buit 
EL17. Promoció del canvi de combustible en la flota del taxi 
EL18. Increment dels punts de recàrrega elèctrica de vehicles i motos 
EL19. Inspecció de les emissions de l’obra pública 
EL20. Adequació de les serres radials en el tall de peces a l’exterior 
EL21. Millorar la recollida de runes i residus de la construcció 
EL22. Ambientalitzar les obres i la maquinaria 
EL23. Regulació de la climatització en comerços i serveis municipals 
EL24. Seguiment de la indústria, combustió i cogeneració a nivell local 
EL25. Informació a la població en mitjans de comunicació locals 
EL26. Missatges ambientals a les PIV (pantalles d'informació variable) 
EL27. Informació de la qualitat de l’aire a les webs municipals 
EL28. Participació local en la difusió de campanyes de conscienciació de la contaminació de ciutat 
EL29. Promoció local de la conducció eficient en col·laboració amb les autoescoles locals 
L30. Establiment de mesures que donin exemple  de reducció de les emissions de contaminants de ciutat per part dels 
ajuntaments 
EL31. Promoció camins escolars 
EL32. Incorporar a les campanyes d’educació viària conceptes de contaminants de ciutat 
  

RISC QUE REDUEIX A6+A10. Augment de les concentracions episòdiques de contaminants atmosfèrics: 

afectació a la salut i a la mobilitat 

COST Depèn de cada acció 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

Font: gencat.cat 
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ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ 2020 

AGENT RESPONSABLE Mobilitat   

AGENTS IMPLICATS 
Medi Ambient i Sostenibilitat 

Planificació 

Salut 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla de Mobilitat Urbana (aprovat inicialment des de juny 2014) 

Estratègies per un Viladecans Sostenible 

ALTRES PLANS RELACIONATS Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 

INDICADOR DE SEGUIMENT Nombre usuaris transport públic  

Indicadors qualitat aire de la cabina de control 
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CODI ACCIÓ: URB-08 INCREMENTAR ELS SISTEMES DE PROTECCIÓ D'OLORS EN ORÍGEN 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb l’acció E.1.2. “Mesures de 
minimització de les olors a les instal·lacions metropolitanes de tractament de 
residus” del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  
 
Així mateix, caldrà coordinar-la amb les actuacions previstes per part del 
l’organismes responsable de la gestió de l’EDAR.   
 
 
Tot i que la implantació d’aquests sistemes de protecció en origen serà 
competència dels organismes responsables de la gestió del Centre de 
Transferència de Residus i de l’EDAR, des de l’Ajuntament es poden realitzar 
actuacions complementàries com:  
 

• Realitzar un control i seguiment tècnic 

• Impulsar accions per exigir que es transposin les normatives europees en matèria d’olors 

• Redacció d’una ordenança municipal d’olors que actuï com a element regulador.  

• Possibles protocols de confinament en cas d’episodis de certa rellevància.  

RISC QUE REDUEIX A7. Risc d’increment de les olors a l’entorn de l’EDAR i de la planta de transferència de 

residus a la zona agrícola 

COST Segons AMB 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI Segons AMB ANY FINALITZACIÓ Segons AMB 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient i Sostenibilitat 

AGENTS IMPLICATS 

Planificació 

EDAR 

AMB (Planta de Transferència) 

ACA 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Estratègies per un Viladecans Sostenible 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  

 Font: Aigües de Barcelona. Data de consulta: 
20 de novembre de 2015. 
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CODI ACCIÓ: URB-09 
ESTABLIR UN PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A INCREMENTAR LA FREQÜÈNCIA DE LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS EN ÈPOQUES DE MÉS CALOR 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb l’acció E.1.1. “Minimitzar olors i prevenir la 
fermentació anticipada degut a les freqüències de recollida de la FORM” del Pla d’Adaptació al 
Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Complementàriament, es poden dur a terme les següents actuacions:  
 

• Implementació de la previsió de canvi en els contenidors d’orgànica per un 

model més hermètic (ja previst) 

• Sistemes de recordatori dels dies i horaris de recollida d’aquest tipus de 

residus, per tal de que la població s’ajusti a aquests horaris 

• Campanyes de conscienciació respecte la recollida selectiva 

• Manteniment de l’increment de la neteja dels contenidors als mesos d’estiu 

  

RISC QUE REDUEIX A8. Risc d’increment de les olors per major fermentació de residus en espai urbà 

COST Mínim 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continua 

AGENT RESPONSABLE 
Espai Públic.  

 

AGENTS IMPLICATS 
Concessionària de recollida de residus 

AMB 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  

Font: Pàgina web Ajuntament de 
Viladecans. Data de consulta: 20 de 

novembre de 2015. 
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CODI ACCIÓ: URB-10 ELABORAR UN PROTOCOL  DE  SEGUIMENT DE L'ÚS DE LES PLATGES AL LLARG DE L'ANY 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb l’acció I.1.1. “Adaptació dels serveis 
de l’AMB amb més impacte sobre el turisme (platges, transport públic, etc.) a les 
noves demandes estacionals” i J.1.4 “Estudi dels efectes del canvi climàtic al 
litoral de l’àrea metropolitana de Barcelona” del Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
 
Així, en tant que la gestió de les platges és competència de l’AMB, des de 
l’Ajuntament es poden preveure actuacions complementàries, com:  
 

• Millorar les condicions d’accessibilitat i aparcament en cas que sigui necessari 

• Modificar la dotació de recursos en cas d’increment d’afluència 

• Millorar les instal·lacions 

• Incrementar els serveis de vigilància 

 

RISC QUE REDUEIX B10.Desestacionalització i canvis en l’afluència a les zones de platja 

COST 2.000 € 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ continu 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient i Sostenibilitat 

AGENTS IMPLICATS 

Policia local 

Protecció civil 

AMB 

Planificació territorial 

Sanitat 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  

 Font: viladecans.cat. Data de consulta: 20 de 
novembre de 2015. 
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CODI ACCIÓ: URB-11 PREVEURE UN PLA DE CONTINGÈNCIA PELS PERÍODES DE SEQUERA 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

En tant que el municipi presenta un bon comportament pel que fa als episodis de sequera i disposa ja d’eines per a fer-hi front 
(reaprofitament de l’aigua de l’EDAR, projecte de dessalinitzadora, o aplicació del Decret de Sequera) es considera necessari 
donar seguiment a aquestes mesures, tot i que es recomana la realització d’un pla de contingència per fer front a un possible 
episodi important de sequera.  
 
Aquest Pla hauria de fer-se extensiu a empreses i grans consumidors d’aigua, per tal de que coneguin les actuacions a realitzar 
en cas de que es produeixi un període de sequera important que pugui comportar restriccions en el subministrament d’aigua.  
 

RISC QUE REDUEIX C1+C2. Escassetat d’aigua per consum general per afectació dels recursos disponibles 

COST Seguiment 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continua 

AGENT RESPONSABLE Espai Públic  

AGENTS IMPLICATS 
AMB 

ACA 

AGBAR 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT Realització pla de contingència 
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CODI ACCIÓ: URB-12 REALITZAR ACTUACIONS DE MILLORA EN ELS PUNTS MÉS EXPOSATS AL RISC D'INUNDACIÓ 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

A banda de les actuacions que ja es porten a terme al municipi (basses de laminació, xarxa separativa, Pla director de 
clavegueram, i contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram), caldrà preveure les accions concretes per a donar solució 
als punts sensibles en relació a la inundació que s’identifiquin en el marc de l’acció GEN-01 “Inventariar les zones sensibles als 
riscos naturals” del present PACC. 
 
Un cop es disposi d’aquesta identificació caldrà calendaritzar les accions de millora, designant els organismes responsables i 
prioritzant la resolució d’aquells punts que puguin implicar riscos per a béns personals.  
 
En aquest sentit, caldrà executar les basses de laminació que encara resten pendents al municipi i tractar de forma específica els 
episodis d’inundació a la zona agrícola i a la zona del Delta, en col·laboració amb els òrgans gestors d’aquests espais.  
 
Així mateix, caldrà implementar la reposició de la xarxa, en tant que presenta trams de força antiguitat.  
 

RISC QUE REDUEIX E1. Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat de drenatge en 

clavegueram i desaigües (en cas de temporal marítim es col·lapsen les vies de sortida). 

COST 

Hi ha una despesa de  

100000 euros anuals en 

accions correctives. 

Aquesta acció es 

desenvoluparà en funció 

de la disponibilitat 

d’aquest pressupost 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2015 ANY FINALITZACIÓ Continu 

AGENT RESPONSABLE Unitat d’infraestructures (Espai Públic) 

AGENTS IMPLICATS 

AMB 

ACA (per zona no urbana) 

Parc Agrari del Baix Llobregat (DIBA) 

Consorci del Delta del Llobregat 

Planificació 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla director clavegueram (aprovat) 
Nous projectes d’urbanitzacio 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT Euros inversió clavegueram 

M3 infraestructures laminació construïdes 
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CODI ACCIÓ: URB-13 
FOMENTAR LA PERMEABILITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS EDIFICIS I IMPLEMENTAR SISTEMES 
URBANS DE DRENATGE SOSTENIBLE 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

En els procediments d’urbanització s’ha tendit a impermeabilitzar gran part de la superfície urbana de les nostres ciutats, 
element que suposa un increment dels règims d’escorrentia superficial i en conseqüència de la possibilitat d’acumulació d’aigua.  
 
Així, es proposa la realització de les següents actuacions encaminades a augmentar la permeabilitat de la superfície urbanitzada, 
fent-les compatibles amb actuacions ja realitzades (basses de laminació, xarxa separativa..):  
 

• Identificació d’aquelles àrees on es detectin majors problemàtiques derivades de la poca permeabilitat del terreny.  

• Confeccionar catàleg de solucions constructives a implementar (paviments mixts, etc.). Guia de recursos. Quantificar el % 

d’espais permeables, en funció de si és carrer urbà, plaça, jardí, etc. 

• Es recomana que a tota actuació de rehabilitació urbana es minimitzi la impermeabilització com a criteri en el seu 

disseny. Es recomana que les actuacions de rehabilitació de l’espai urbà mínimament rellevants comptin amb factors 

d’impermeabilització aproximatss a 0,35 

• Pel que fa a les edificacions, es proposa que en els edificis públics s’adoptin solucions per incrementar aquest factor en 

funció de la seva funcionalitat i factibilitat econòmica. En edificació la principal mesura està relacionada amb potenciar 

els sostres i façanes verdes que facilitin l’absorció hídrica i sistemes de recollida de l’aigua de la puja per a usos domèstics 

• En el disseny de les zones verdes del municipi s’integraran criteris d’aprofitament de les aigües pluvials pel manteniment 

de la pròpia zona verda. Aquesta utilització de sistemes urbans de drenatge sostenible pot fer-se extensible a operacions 

d’urbanització de nova vialitat i reurbanitzacions rellevants.  

• Per a la pavimentació de carrers no destinats a circulació principal de vehicles es recomana la utilització de paviments 

porosos que permetin l’infiltració de l’aigua.  

 

RISC QUE REDUEIX E1. Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat de drenatge en 

clavegueram i desaigües (en cas de temporal marítim es col·lapsen les vies de sortida). 

COST 

15.000 € pel catàleg 

Altres despeses implícites 

en cada projecte de 

construcció 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ 2017 

AGENT RESPONSABLE Planificació   

AGENTS IMPLICATS Medi ambient 

Espai públic 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla director de clavegueram 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT 
Elaboració catàleg (si/no) 

Nombre d’ actuacions implementades  
Superfície tractada 
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CODI ACCIÓ: URB-14 IMPLEMENTAR MESURES DE MILLORA DEL SOBREEIXIDOR EDAR EN ELS EPISODIS PUNTA 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb l’acció B.4.1. “Adequar els processos i les instal·lacions de les EDAR a les condicions 
meteorològiques previstes” del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
Font: www.citop.es Data de consulta 20 de novembre de 2015. 

 
En tant que esdevé una problemàtica d’abast supramunicipal (en tant que gran part prové dels augments dels cabals a 
Viladecans, però especialment a Gavà) es creu necessari que s’abordi la problemàtica des del nivell supramunicipal, en aquest 
cas des de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  Es considera necessari realitzar un estudi específic per tal de valorar i  quantificar 
de forma real el problema, i a partir d’aquí analitzar l’abast de les possibles solucions.   
 
Complementàriament, des de l’Ajuntament de Viladecans es poden realitzar actuacions complementàries, com:  
 

• Mesures per reduir el cabal d’entrada, especialment en les èpoques de major pluja.  

• Augmentar la xarxa separativa i implementació dels sistemes urbans de drenatge sostenible.  

RISC QUE REDUEIX E5. Increment dels episodis de contaminació pel sobreeixidor de desguàs de l’EDAR Gavà - 

Viladecans 

COST Segons AMB 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI Segons AMB ANY FINALITZACIÓ Segons AMB 

AGENT RESPONSABLE AMB   

AGENTS IMPLICATS 

Planificació 

Medi Ambient 

Espai Públic 

Consorci d’Espais Naturals del Delta 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Pla Director de Clavegueram 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  
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CODI ACCIÓ: URB-15 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS DANYS DERIVATS DELS 
TEMPORALS MARÍTIMS I DE LA POSSIBLE CRESCUDA DEL NIVELL DEL MAR 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb les accions C.1.1. “Definir els criteris generals d’ordenació de cada tram de platja i 
de tot el front litoral metropolità, promovent i impulsant plans de millora i ordenació que també contemplin la incidència de 
temporals marítims i altres factors derivats dels efectes del canvi climàtic sobre aquest espai afectat” i C.1.2. “Ampliar el 
programa de regeneració de dunes per a disminuir la pèrdua de sorra provocada per temporals i vent” del Pla d’Adaptació al 
Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Tot i que l’àmbit del litoral es troba principalment gestionat per l’AMB, es considera necessari que des de l’Ajuntament es 
realitzin tasques de suport en coordinació amb les accions previstes pel pla de l’AMB.  
 
Per tant, l’Ajuntament haurà de prestar els recursos logístics i d’avís a la població necessari en cas d’episodis de temporal 
marítim, com poden ser la regulació d’accés a l’espai o la senyalització d’espais amb major risc.   
 
Pel que fa a l’augment del nivell del mar, es tracta d’un element a seguir en el marc dels plans d’adaptació d’una escala superior, 
en tant que repercuteixen en dinàmiques allunyades de l’abast municipal.  
 

RISC QUE REDUEIX 
E11.Augment del risc de temporal marítim i afectacions en la regressió de la platja i 

afectació als ecosistemes litorals /D4. Pèrdua o alteració de platges per erosió del mar i 

regressió de la línia de costa 

COST Segons AMB 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI Segons AMB ANY FINALITZACIÓ Segons AMB 

AGENT RESPONSABLE AMB 

AGENTS IMPLICATS Ministeri 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  
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4.4 MEDI SOCIAL I ECONOMIA 
 

CODI ACCIÓ: SOC-01 CONTINUACIÓ DE LES ACCIONS MUNICIPALS DE LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

Actualment, el municipi ja porta a terme una actuació important relativa a pal·liar les conseqüències de la pobresa energètica, 
amb actuacions com:  

• Visita d’ assessorament a les llars 
• Actuacions de responsabilitat social empresarial 
• Tramitació de descomptes i informació sobre la reducció de 

despeses 
• Pagament de factures 
• Defensa davant els talls de subministrament 
• Reparacions puntuals 

• Mapa energia 
 

Per tal de donar continuïtat a aquesta política, es creu necessari potenciar les següents actuacions:  

• Impulsar creació oficina energia que permeti sistematitzar i recollir informació 
• Vincular altres sectors: professionals, RSC, ciutadans  
• Millora dels protocols 
• Implicar a les polítiques  d’habitatge 
• Millorar els canals de coneixement real de la realitat de les llars 

 

RISC QUE REDUEIX A2+B1. Canvis en el règim estacional i increments puntuals de consum d’energia i 

possibles restriccions o col·lapse del sistema 

COST Seguiment 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ 
2017 (Ponent) 

2018 (Montserratina) 

2019 (Sales) 

AGENT RESPONSABLE Medi ambient i Sostenibilitat 

AGENTS IMPLICATS 
Serveis socials 

AMB 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS PLIS (Pla Local d’Inserció Social) 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT 
Euros invertits 
Nº persones implicades en el servei 
Nº llars atesos 

 
  

 Font: Pàgina web Ajuntament de Viladecans. 
Data de consulta: 20 de novembre de 2015. 

 Font: Pàgina web Ajuntament de Viladecans. 
Data de consulta: 20 de novembre de 2015. 
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CODI ACCIÓ: SOC-02 REALITZAR CAMPANYES ENCAMINADES A LA REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

 A banda de millorar els sistemes de recollida de la fracció orgànica, un element de reducció d’aquesta fracció i que a banda 
implica molts altres beneficis des del punt de vista ambiental i social, és implementar un programa per tal de reduir el 
malbaratament alimentari.  

 

Així, es proposa la realització de les següents actuacions:  

• Identificar la localització de grans superfícies d’ alimentació 
• Identificar punts consumidors finals del menjar: escoles, restauració, forns... 
• Identificar hàbits domiciliaris 
• Implicar al mercat municipal 
• Organitzar un circuit de reaprofitament alimentari 
• Organitzar tallers a les AA.VV per tal de conscienciar a la població 

 

RISC QUE REDUEIX A8. Risc d’increment de les olors per major fermentació de residus en espai urbà 

COST 3.000 €/any 
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continu 

AGENT RESPONSABLE Medi Ambient i Sostenibilitat 

AGENTS IMPLICATS 

Grans superfícies comercials i punts de consum (escoles, restauració...) 

Mercat municipal 

AA.VV. 

Serveis socials 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS 

Pla de foment de recollida de la matèria orgànica (no aprovat) 

Pla de Gestió de Residus 
Pla de recollida de matèria orgànica  (Pla no aprovat però realitzat) 
Previsió de fer pla prevenció residus (depèn del suport de la Generalitat) 

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT 
Kg menjar que es llença en relació al kg menjar generat 

Exemple: a les escoles, es podria calcular les racions aprofitades respecte racions servides 
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CODI ACCIÓ: SOC-03 
ESTABLIR UN SISTEMA D'AVÍS VIA WEB, XARXES SOCIALS O SENYALITZACIÓ DINÀMICA AMB 
INFORMACIÓ EPIDEMIOLÒGICA I ALERGÒGENS  

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

 En tant que es preveu una possible major afectació dels episodis d’al·lèrgies i es disposa dels canals d’obtenció d’informació de 
l’afectació sobre la població i dels corresponents sistemes d’avís per part de la Generalitat de Catalunya es proposa millorar els 
canals de difusió d’aquests avisos, per tal de poder prevenir a la població afectada. El mateix sistema s’aprofitarà per a informar 
de forma àmplia sobre episodis aleatoris que provoquen impactes sanitaris i també plagues que puguin estar afectant diferents 
parts de la ciutat. Els mateixos canals serviran per a totes les informacions d’aquest tipus. 

 

Aquests avisos es poden vehicular a partir dels següents canals:  

 

• Missatges a les xarxes socials de que disposi el municipi 
• Avisos a la pàgina web 
• Sistemes d’avisos en equipaments municipals 
• Sistemes d’avisos en panells d’informació dinàmica de la ciutat o del transport públic. 

 

Prèviament, es considera necessari realitzar una tasca prèvia amb les següents actuacions:  

 

• Identificació dels riscos sobre els quals es vol informar 
• Establir els protocols d’actuació i els responsables d’activar aquests avisos.  

 

RISC QUE REDUEIX B4.Augment de l’estacionalitat i durada dels trastorns al·lèrgics 

COST Cost tècnic pendent 

d’estimar 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ Continu 

AGENT RESPONSABLE Salut Pública 

AGENTS IMPLICATS 

Comunicació 

Fundació Ciutat de Viladecans (monitors) 

Espai públic 

Servei de Control del Mosquit (SCM) 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS Cap 

ALTRES PLANS RELACIONATS Cap 

INDICADOR DE SEGUIMENT 
Numero avisos realitzats cada any 
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CODI ACCIÓ: SOC-04 
ESTABLIR UN PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE PLAGUES I CAMPANYES PER A LA 
SEVA PREVENCIÓ 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

 Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb l’acció D.2.1. “Augment de la dotació i 
inclusió als protocols de manteniment d’actuacions per una ràpida detecció de plagues 
i espècies invasores”  
 
Així mateix, caldrà coordinar-se amb actuacions de l’ESCACC: 
 

• Fer campanyes de vigilància i control de les malalties transmeses per 

vectors. Control i seguiment de plagues 

 
Així, caldrà per una banda disposar de mecanismes de prevenció  d’acord amb els 
criteris desenvolupats en el marc dels plans de caire supramunicipal. Es proposa per 
tant, realitzar a nivell municipal les següents actuacions: 
 

• Disposar d’un calendari d’afectació de les diferents plagues identificades 

• Disposar dels canals de comunicació amb altres administracions per tal de poder obtenir informació sobre 

possibles noves plagues. 

 
A banda d’aquesta actuació preventiva, caldrà adoptar els protocols d’actuació que es defineixin a nivell metropolità en cas de 
detecció d’una plaga. En aquest sentit, aquests protocols caldrà ajustar-los a la realitat municipal a partir de: 
 

• Partir d’una visió ecosistèmica de la ciutat 

• Detallar les actuacions a dur a terme i designar de forma clara els responsables de dur-les a terme.  

• Establir els mecanismes necessaris per a la comunicació a la població i a les activitats.  

• Realitzar un seguiment en cas de detecció d’una plaga per implementar millores futures.  

 

RISC QUE REDUEIX B5.Intensificació de l’impacte de les plagues 

COST 22.000 € + senglars + 

cotorres 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI 2016 ANY FINALITZACIÓ continu 

AGENT RESPONSABLE Salut i Medi Ambient 

AGENTS IMPLICATS 
Comunicació 

Espai públic 

Servei de Control de Mosquits (SCM) 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT  

 Font: Pàgina web Ajuntament de Viladecans. 
Data de consulta: 20 de novembre de 2015. 
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CODI ACCIÓ: SOC-05 
REVISAR I ACTUALITZAR (SI ÉS NECESSARI) ELS PLANS D'ACTUACIÓ PER ONADA DE CALOR I PER 
ONADA DE FRED DISPONIBLES ACTUALMENT. 

TIPUS D’ACCIÓ Nova Seguiment Implicat Externa 

DESCRIPCIÓ 

 Aquesta acció haurà d’anar coordinada amb l’acció H.1.1. “Preveure mesures d’adaptació dels treballadors exposats a 
condicions climàtiques (especialment els que treballen a l’aire lliure)” del PACC de l’AMB.  
 
Així caldrà donar continuïtat als procediments disponibles actualment , els quals s’activen si hi ha temperatures de 33,1ºC 
durant més de 3 dies o si protecció civil avisa de risc de baixes temperatures.  
 
S’haurà de donar continuïtat als recursos disponibles: 
 

• Pla d’emergència local per onada de fred 

• L’Hospital disposa de 2 àrees bàsiques preparades per a donar consells a malalts i a la ciutadania en general 

per aquests casos, i per a contactar amb malalts susceptibles de patir la onada de fred 

• CUEBS (Conveni amb la seguretat social per emergències socials) 

 

El protocol es realitza en les següents fases:  

 

1r. Actuació dels plans per part dels responsables  

2n. Serveis socials activa CUEBS 

3r. Donar avís a la ciutadania i centres assistencials 

4t. Donar consells a la població a través dels mitjans 

5e. Inspecció en carrers per part de la policia local en cas d’onada de fred 

 

En el moment en que a nivell autonòmic es disposi del Pla d’Emergències per a episodis 
d’onada de calor i fred, caldrà redactar el corresponent Pla d’Actuació Municipal i integrar-
lo en el DUPROCIM (Tal com s’estableix en la mesura GEN-02 del present Pla.  

 

RISC QUE REDUEIX E8+E9.Afectacions en la salut degut a l’exposició a baixes temperatures en episodis 

d’onades de fred i augment els episodis d’emergència 

COST  
RELACIÓ AMB ALTRES 
ACCIONS  

ANY INICI  ANY FINALITZACIÓ  

AGENT RESPONSABLE Protecció Civil / Serveis Socials 

AGENTS IMPLICATS 
Serveis d’emergència 

Policia 

Salut Pública 

PLANS MUNICIPALS RELACIONATS  

ALTRES PLANS RELACIONATS  

INDICADOR DE SEGUIMENT 
Nombre  de dies d’onada de calor/any 

Nombre persones ateses per onada de calor 

 
 

 Font: Servei Meteorològic de 
Catalunya. 20 de novembre de 2015. 
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4.5 PRIORITZACIÓ DE LES ACCIONS QUE NO DEPENEN 
DIRECTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 

A la tercera sessió de treball, els tècnics municipals van valorar quines són les accions més 
rellevants dintre de les accions que formen part d’altres plans i que no depenen directament de 
l’Ajuntament (classificades com a tipus d’acció: “Implicat” en les fitxes de les actuacions).  
Les 6 accions més rellevants per a Viladecans, per ordre de priorització, són les següents:  
 

ORDRE 
PRIORITZACIÓ 

CODI ACCIÓ NOM ACCIÓ 

1 URB-04  
ELABORAR UN INVENTARI DE LES INFRAESTRUCTURES SENSIBLES 

ALS EPISODIS DE RISCOS.  

2 SOC-04  
ESTABLIR UN PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE 

PLAGUES I CAMPANYES PER A LA SEVA PREVENCIÓ  

3 URB-05  IMPULSAR UN PLA DIRECTOR D'AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

4 URB-15  
IMPLEMENTAR MESURES DE MILLORA DEL SOBREEIXIDOR EDAR 

EN ELS EPISODIS PUNTA  

5 NAT-03  

ESTABLIR UN CONVENI ESPECÍFIC PER ANALITZAR L'IMPACTE SOBRE 

EL CC SOBRE L'ACTIVITAT AGRÍCOLA EN COL·LABORACIÓ AMB EL 

PARC AGRARI I AGRÒPOLIS  

5 URB-08  INCREMENTAR ELS SISTEMES DE PROTECCIÓ D'OLORS EN ORIGEN  

 

Es recomana que l’Ajuntament de Viladecans faci un seguiment d’aquestes accions amb els 
agents responsables del seu desenvolupament, per a vetllar per la seva correcta execució a 
Viladecans  
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4.6 CRONOGRAMA D’ACCIONS 
El cronograma previst per les accions noves, de les quals l’Ajuntament és directament 
responsable de la seva execució, és el següent:  
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GEN-01
INVENTARIAR LES ZONES  

SENSIBLES ALS RISCOS NATURALS I 

PRIORITZAR ACCIONS DE MILLORA 

GEN-02

HOMOLOGAR TOTS EL PLANS D’ 

ACTUACIÓ MUNICIPALS I 

INTEGRAR-LOS EN DOCUMENT 
ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL  (DUPROCIM)

NAT-05

REALITZAR ACTUACIONS 

ESPECÍFIQUES D'ERRADICACIÓ 
D'ESPÈCIES EXÒTIQUES EN ELS 
PUNTS MÉS SENSIBLES

NAT-08

REALITZAR ACORDS AMB ELS 

PROPIETARIS PER A GARANTIR EL 
MANTENIMENT DE LES ZONES 
FORESTALS I DE LES FRANGES DE 
PROTECCIÓ

URB-01

INCORPORAR CRITERIS 

D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
EN ELS PLECS D'OBRA, TANT 
D'EDIFICACIÓ COM 
D'URBANITZACIÓ

URB-07

REALITZAR UN SEGUIMENT DE 

L'APLICACIÓ DE LES MESURES 
PREVISTES EN EL PMU I DE LES 
RELATIVES AL PLA D'ACTUACIÓ PER 
A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE 
L'AIRE.

URB-12
REALITZAR ACTUACIONS DE 
MILLORA EN ELS PUNTS MÉS 

EXPOSATS AL RISC D'INUNDACIÓ

URB-13

FOMENTAR LA PERMEABILITAT DE 
L'ESPAI PÚBLIC I ELS EDIFICIS I 

IMPLEMENTAR SISTEMES URBANS 
DE DRENATGE SOSTENIBLE

SOC-02

REALITZAR CAMPANYES 
ENCAMINADES A LA REDUCCIÓ 

DEL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI

SOC-03

ESTABLIR UN SISTEMA D'AVÍS VIA 
WEB, XARXES SOCIALS O 

SENYALITZACIÓ DINÀMICA AMB 
INFORMACIÓ EPIDEMIOLÒGICA



 
 
 
 
 
  

 

PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

4.7 RESUM 
CODI ACTUACIÓ SECTOR TIPUS 

ACTUACIONS GENERALS 

GEN-01 Inventar les zones sensibles als riscos 
naturals i prioritzar accions de millora 

General Nova 

GEN-02   Homologar tots els plans d’actuació 
municipal i integrar-los en document 
únic de protecció civil municipal 
(DUPROCIM) 

General Nova 

MEDI NATURAL 

NAT-01 Definir un catàleg d’espècies vegetals 
que tingui en compte aquelles amb més 
capacitat d’adaptació 

Medi natural Implicat 

NAT-02 Realitzar un inventari del verd urbà i 
preveure una introducció progressiva 
d’espècies amb major capacitat 
d’adaptació 

Medi natural Implicat 

NAT-03 Establir un conveni específic per 
analitzar l’impacte sobre el CC sobre 
l’activitat agrícola en col·laboració amb 
el parc agrari i agròpolis 

Medi natural  Implicat 

NAT-04 Establir conveni pel seguiment continu i 
integral de les zones humides existents 
al municipi 

Medi natural  Implicat 

NAT-05 Realitzar actuacions específiques 
d’erradicació d’espècies exòtiques 
(vegetals i animals) en els punts més 
sensibles 

Medi natural  Nova 

NAT-06 Oferir els serveis logístics de suport en 
coordinació amb les mesures previstes 
en relació a les alteracions de la 
biodiversitat marina (algues, blooms...) 

Medi natural  Implicat 
 

NAT-07 Preveure mecanismes per reduir 
l’estiatge dels cursos fluvials i permetre 
el manteniment de la biodiversitat 

Medi natural  Implicat 

NAT-08 Realitzar acords amb els propietaris per 
garantir el manteniment de les zones 
forestals i de les franges de protecció 

Medi natural  Nova 

INFRAESTRUCTURES I ESPAI PÚBLIC 

URB-01 Incorporar criteris d’adaptació al canvi 
climàtic en els plec d’obra, tant 
d’edificació com d’urbanització 

Infraestructures 
i espai públic 

Nova 

URB-02 Fer un estudi de l’efecte illa de calor al 
municipi 

Infraestructures 
i espai públic 

Implicat 

URB-03 Realitzar una anàlisi d’aprofitament del 
verd com a element de millora del 
confort climàtic 

Infraestructures 
i espai públic 

Implicat 

URB-04 Elaborar un inventari de les Infraestructures Implicat 



 

 

infraestructures sensibles als episodis 
de riscos 

i espai públic 

URB-05 Impulsar un pla director 
d’autosuficiència energètica 

Infraestructures 
i espai públic 

Implicat 

URB-06 Realitzar un seguiment de la suficiència 
dels recursos disponibles per que fa a 
l’abastament d’aigua 

Infraestructures 
i espai públic 

Seguiment 

URB-07 Realitzar un seguiment de l’aplicació de 
les mesures previstes en el PMU i de les 
relatives al pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire 

Infraestructures 
i espai públic 

Nova 

URB-08 Incrementar els sistemes de protecció 
d’olors en origen 

Infraestructures 
i espai públic 

Implicat 

URB-09 Establir un protocol d’actuació per a 
incrementar la freqüència de la recollida 
de residus en èpoques de més calor 

Infraestructures 
i espai públic 

Implicat 

URB-10 Elaborar un protocol de seguiment de 
l’ús de les platges al llarg de l’any 

Infraestructures 
i espai públic 

Implicat 

URB-11 Preveure un pla de contingència pels 
períodes de sequera 

Infraestructures 
i espai públic 

Seguiment 

URB-12 Realitzar actuacions de millora en els 
punts més exposats al risc d’inundació 

Infraestructures 
i espai públic 

Nova 

URB-13 Fomentar la permeabilitat de l’espai 
públic i implementar sistemes urbans de 
drenatge sostenible 

Infraestructures 
i espai públic 

Nova 

URB-14 Implementar mesures de millora del 
sobreeixidor EDAR en els episodis punta 

Infraestructures 
i espai públic 

Implicat 

URB-15 Implementar un sistema de seguiment i 
avaluació dels danys derivats dels 
temporals marítims i de la possible 
crescuda del nivell del mar 

Infraestructures 
i espai públic 

Implicat 

MEDI SOCIAL I ECONOMIA 

SOC-01 Continuació de les accions municipals 
de lluita contra la pobresa energètica 

Medi social i 
economia 

Seguiment 

SOC-02 Realitzar campanyes encaminades a la 
reducció del malbaratament alimentari 

Medi social i 
economia 

Nova 

SOC-03 Establir un sistema d’avís via web, 
xarxes socials o senyalització dinàmica 
amb informació epidemiològica i 
al·lergògens 

Medi social i 
economia 

Nova 

SOC-04 Establir un protocol d’actuacions en cas 
de detecció de plagues i campanyes per 
a la seva prevenció 

Medi social i 
economia 

Implicat 

SOC-05 Revisar i actualitzar (si és necessari) els 
plans d’actuació per onada de calor i per 
onada de fred disponibles actualment 

Medi social i 
economia 

Seguiment 



 
 
 
 
 
  

 

PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

5 PROGRAMA DE SEGUIMENT 

La majoria de les propostes plantejades en el programa d’actuacions compta amb un o més d’un 
indicador que permet conèixer el seguiment i evolució de l’actuació.  
 

CODI ACTUACIÓ INDICADOR 

ACCIONES NOVES 

GEN-
01 

Inventar les zones sensibles als riscos 
naturals i prioritzar accions de millora 

Nombre d’actuacions realitzades per a 
cada tema 
% incendis anuals 
% inundacions anuals 
% forts vents 

GEN-
02 

Homologar tots els plans d’actuació 
municipal i integrar-los en document únic 
de protecció civil municipal (DUPROCIM) 

Simulacres per validar l’ eficiència 

NAT-
05 

Realitzar actuacions específiques 
d’erradicació d’espècies exòtiques (vegetals 
i animals) en els punts més sensibles 

Percentatge eliminat respecte el cens 
inicial 
m

2
  erradicats (vegetació exòtica) 

NAT-
08 

Realitzar acords amb els propietaris per 
garantir el manteniment de les zones 
forestals i de les franges de protecció 

% zona forestal gestionada 
Nombre d’incendis forestals 
Superfície cremada/nombre d’incendis 

URB-
01 

Incorporar criteris d’adaptació al canvi 
climàtic en els plec d’obra, tant d’edificació 
com d’urbanització 

M2 terrassa enjardinada 

Increment m2 superfície urbanitzada 

drenant 

%reducció consum aigua potable  

%reducció consum energètic 

 

URB-
07 

Realitzar un seguiment de l’aplicació de les 
mesures previstes en el PMU i de les 
relatives al pla d’actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire 

Nombre usuaris transport públic  

Indicadors qualitat aire de la cabina de 

control 

URB-
12 

Realitzar actuacions de millora en els punts 
més exposats al risc d’inundació 

Euros inversió clavegueram 

M3 infraestructures laminació 
construïdes 

URB-
13 

Fomentar la permeabilitat de l’espai públic i 
implementar sistemes urbans de drenatge 
sostenible 

Elaboració catàleg (si/no) 

Nombre d’ actuacions implementades  
Superfície tractada 

SOC-
02 
 

Realitzar campanyes encaminades a la 
reducció del malbaratament alimentari 
 

Kg menjar que es llença en relació al kg 

menjar generat 

Exemple: a les escoles, es podria calcular 
les racions aprofitades respecte racions 
servides 

SOC-
03 
 

Establir un sistema d’avís via web, xarxes 
socials o senyalització dinàmica amb 
informació epidemiològica i alergògens 
 

Numero avisos realitzats cada any 

ACCIIONS DE SEGUIMENT 

URB- Realitzar un seguiment de la suficiència dels m
3
/h disponibles per les diferents fonts 



 

 

06 recursos disponibles per que fa a 
l’abastament d’aigua 

de subministrament 
m

3
/h necessaris 

URB-
11 

Preveure un pla de contingència pels 
períodes de sequera 

Realització pla de contingència 

SOC-
01 
 

Continuació de les accions municipals de 
lluita contra la pobresa energètica 
 

Euros invertits 
Nº persones implicades en el servei 
Nº llars atesos 

SOC-
05 
 

Revisar i actualitzar (si és necessari) els 
plans d’actuació per onada de calor i per 
onada de fred disponibles actualment 
 

Nombre  de dies d’onada de calor/any 

Nombre persones ateses per onada de 
calor 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

 

PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE VILADECANS 

6 ANNEX: SESSIONS DE PARTICIPACIÓ 

Tot seguit es presenta un resum de les diferents sessions de treball que s’han realitzat amb els 
tècnic municipals de l’Ajuntament de Viladecans per tal de treballar de forma conjunta i 
interdisciplinar el contingut del present PACC.  

6.1 SESSIÓ 1. VALIDACIÓ DELS RISCOS I VALORACIÓ DE 
LES CONSEQÜÈNCIES I LA RESILIÈNCIA (1 
D’OCTUBRE DE 2015) 

 

 
 
OBJECTIUS: 

- Informar de l’elaboració del PACC de Viladecans 

- Formar als tècnics municipals de Viladecans en relació als Plans d’Adaptació de Canvi 

Climàtic 

- Validar els riscos que s’han predeterminat en la fase inicial 

- Valorar les conseqüències i la resiliència enfront els riscos (per poder valorar la 

vulnerabilitat) 

- Recollir informació addicional dels diferents departaments que pugui ser rellevant 

 
METODOLOGIA: 
 
Rebuda dels assistents i lliurament de la documentació de treball per la sessió.  
La distribució inicial serà en format auditori i després en grups. 
La sessió tècnica 1 es distribuirà en 4 parts.



 

 

 

PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

Presentació 

Ajuntament Inauguració de la sessió i presentació dels treballs 5’  

Lavola 

Objectius i missió del Pla d’adaptació al canvi climàtic de Viladecans, 
Interrelació del Pla amb instruments o iniciatives d’àmbit nacional o 
internacional com l’iniciativa europea d’adaptació, Importància del 
Pla, estructura, seguiment...). 

Dades de les projeccions climàtiques i què es preveu que passi 

10’ PWP 

AMB Com s’integra el PACC de Viladecans amb el PACC de l’AMB 5’  

Bloc 1: Validació dels 
riscos per grups 
temàtics 

Lavola Presentació del format de la dinàmica (*) i l’ordre del dia 5’ PWP 

Assistents Reflexió individual: lectura del document base de treball 10’ 

Es prepararà un document de treball en 
el que es descriuran breument els riscos 
(i se’n farà un extracte segons les 
temàtiques/experteses de cada grup). 

Assistents 

Formació i distribució dels grups segons experteses (les carpetes 
lliurades durant la recepció seran de diferents colors en funció del 
grup o tindran un gomet de diferent color) per debatre i validar els 
riscos segons les temàtiques i experteses dels assistents. 

En base al PACC de l’AMB es proposa fer grups segons les següents 
temàtiques: 

- Grup 1: Medi Natural i Espais lliures: espais lliures (sòl no 

urbanitzable), zona litoral, espais fluvials i altres espais 

aquàtics  

- Grup 2: Sistemes urbans i infraestructures: elements 

funcionals del metabolisme urbà (des de la vessant més 

pública): Aigua, residus, energia, mobilitat, urbanisme.  

- Grup 3: Activitats econòmiques: Industrial, agricultura (des 

30’ 

Fulls impresos a gran format, que 
contenen els riscos i un gran espai en 
blanc per escriure .  Retoladors per a 
que els assistents anotin  les 
aportacions 



 

 

PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

del punt de vista de sector econòmic), serveis i administració 

- Grup 4: Medi social: salut, turisme, seguretat i emergència 

(Protecció civil) 

S'organitzaran 4 taules, una per a cadascun dels grups. Els assistents 
es distribuiran a les taules segons el seu grau de d’expertesa. A les 
taules hi haurà un document imprès en gran format, amb els riscos 
detectats per a cada àmbit. Els assistents hauran de debatre sobre els 
riscos anotats en el document i en base als seus coneixements tècnics 
els podran puntualitzar i fins i tot afegir-ne algun de nou, sempre i 
quan hi hagi un consens de tot el grup. Al cap de 20 minuts, cal que 
cada grup hagi arribat a uns resultats consensuats dels riscos 
identificats. 

Assistents 

Plenari de les aportacions dels diferents grups temàtics. 

Un portaveu de cada grup explicarà a la resta dels assistents les 
conclusions a les que han arribat en el treball anterior. Mentrestant un 
altre representant del grup o un dels moderadors ho anotarà en un 
ordinador, la pantalla del qual es mostrarà en projecció per a que tots 
els assistents puguin seguir els canvis realitzats per cadascun dels 
grups.  

20’ 

PWP 

Les aportacions s’aniran anotant i 
projectant per tal que es puguin veure 
els canvis que s’introdueixen al 
document 

PAUSA 10’ 

Bloc 2: Valoració de 
les conseqüències i 
la resiliència dels 
riscos 

Lavola Presentació de la dinàmica del Bloc 2(*) 5’ PWP 

Assistents 

Valoració de les conseqüències i la capacitat d’adaptació del municipi. 

A l’interior de cada carpeta de documentació hi haurà una cartolina 
amb el número del grup de treball del segon bloc. Els grups es 
configuraran heterogèniament des de l’Ajuntament i es vetllarà per a 
que a cada grup hi hagi un representant de cada àrea per tal de tenir 

30’ 
Gomets de colors, retoladors i matriu en 
paper dels riscos segons la temàtica de 
cada taula. 



 

 

PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

una visió transversal en la valoració dels riscos.  

Es formaran 5 grups i cadascun treballarà uns 10 riscos temàtics (≈ 3 
min/risc), amb l’objectiu de valorar les conseqüències i la capacitat 
d’adaptació del municipi. Els assistents treballaran en una matriu on, 
de forma consensuada, hauran de puntuar numèricament les 
conseqüències i la resiliència del municipi davant els diferents riscos 
del canvi climàtic identificats i consensuats en el bloc 1.  

Plenari: sobre la darrera temàtica treballada, un portaveu de cada 
grup farà un resum en veu alta de les principals aportacions i les 
valoracions establertes, de manera que la resta dels assistents podran 
donar la seva opinió. Els dinamitzadors aniran recollint els resultats al 
moment i moderaran les aportacions, tot cercant el debat en aquells 
punts en què hi hagi discrepàncies entre els assistents amb l’objectiu 
de buscar el consens. 

45’ 

Les valoracions i aportacions s’aniran 
anotant en powerpoint i projectant per 
tal que es puguin veure els canvis que 
s’introdueixen al document 

ncament Aj i Lavola Calendari previst i objectiu de les properes sessions 5’ - 

TOTAL DURADA DE LA SESSIÓ 180 minuts (3 hores) 



 

155 
 

6.2 SESSIÓ 2. JERARQUITZACIÓ DELS RISCOS, 
VALIDACIÓ I APORTACIONS AL LLISTAT DE 
PROPOSTES D’ACCIONS D’ADAPTACIÓ. (28 
D’OCTUBRE DE 2015) 

 

 

 
 
OBJECTIUS: 
 

- Formar als tècnics municipals de Viladecans en relació als Plans d’Adaptació de Canvi 

Climàtic (2 part) 

- Presentació dels resultats de la sessió tècnica 1: jerarquització dels riscos 

- Validació de la proposta d’accions a desenvolupar  

- Aportació de punts clau per a la definició de les actuacions a desenvolupar:  

o Què cal tenir en compte? 

o Què hem de fer? 

o Qui se n’encarrega? 

 
METODOLOGIA: 
 
Es proposa dividir la sessió en quatre grans parts: 

• Presentació 
• Bloc 1: Plenari. Presentació i validació de les accions a emprendre. 
• Bloc 2: Grups heterogenis. Propostes d’elements clau a tenir en compte per al 

desenvolupament de les accions d’adaptació al canvi climàtic 
• Tancament 

 



 

 

PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

Presentació 

Ajuntament 
i Lavola 

Recepció dels assistents i lliurament dels materials -  

Ajuntament Inauguració de la sessió i presentació dels treballs 5’  

Lavola 
Què ha de tenir un bon pla d’adaptació al canvi climàtic. Característiques i elements clau 
de les actuacions d’adaptació a definir a nivell municipal.  

10’ PWP 

Bloc 1: Validació 
de les accions a 
emprendre  

Lavola 
Presentació de la jerarquització dels riscos obtinguda com a resultat de la sessió tècnica 
1 i proposta de les diverses accions a emprendre per a adaptar el municipi al canvi 
climàtic (una frase per a cada acció) 

10’ PWP 

Assistents 
(plenari) 

Plenari: validació i aportació, si s’escau, de noves accions a emprendre (una frase per a 
cada acció) 

20’ 

Els assistents disposaran d’un 
document imprès amb els 
resultats de la sessió tècnica 1, 
que contindrà la descripció 
dels riscos amb els comentaris 
fets en la sessió anterior, la 
seva jerarquització i un llistat 
d’accions a emprendre. 

PAUSA 15’ 

 AMB 
Com s’integren les mesures d’adaptació del PACC de Viladecans amb les accions del 
PACC de l’AMB 

5’  
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PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

 

 

 

 

 

 

Bloc 2: Propostes 
d’elements clau a 
tenir en compte 

pel 
desenvolupament 
de les actuacions 

d’adaptació al 
canvi climàtic 

Lavola Presentació de la dinàmica del Bloc 2(*) 5’ PWP 

Assistents 

Propostes d’elements/aspectes clau a tenir en compte per al desenvolupament de les 
accions d’adaptació al canvi climàtic. 

Es formaran 4 grups de treball amb unes 5 persones cadascun, que es distribuiran en 4 
taules repartides per la sala. A cada taula hi haurà fitxes d’accions impreses en tamany 
DIN-A3. 

Els grups es configuraran heterogèniament des de l’Ajuntament per a treballar les 
actuacions de forma transversal, ja que cada actuació pot afectar a diferents àmbits i 
riscos. Per tant, es vetllarà per a que a cada grup hi hagi un representant de cada àrea 
per tal de tenir una visió transversal en la valoració dels riscos (igual que en el segon 
bloc 2 de la 1a sessió).  

Cadascun dels 4 grups treballarà unes 7-9 actuacions (≈ 8 min/actuació), amb l’objectiu 
d’aportar de forma col·lectiva i consensuada elements clau a tenir en compte pel 
desenvolupament de les actuacions d’adaptació al canvi climàtic.  

Els assistents treballaran en una fitxa impresa en un document DIN-A3 on, de forma 
consensuada, hauran d’aportar per a cadascuna de les actuacions proposades (1) què 
cal tenir en compte (2) què cal fer i (3) qui hauria de ser el responsable del seguiment de 
l’actuació?. A més també podran revisar si cal afegir alguna eina ja existent a l’apartat 
“Què tenim?” de la fitxa que descriu les eines ja existents recollides en la sessió tècnica 
1.  

A més, cada grup disposarà de fitxes d’actuació en blanc per a poder aportar elements 
clau en aquelles noves accions aportades col·lectivament pels assistents en el bloc 1. 
Aquestes es repartiran equitativament entre els 4 grups una vegada conegut el nombre 

60’ 

Retoladors i 1 fitxa en tamany 
DIN-A3 per a cada una de les 
actuacions a desenvolupar (30 
- 35 aproximadament). Cada 
fitxa conté els següents 
apartats definits:  

 Títol de l’actuació 

 Objectius 

 Sectors que afecta  

 Què tenim? 

I els següents apartats amb un 
gran espai en blanc per a fer 
aportacions consensuades en 
grup: 

 Què cal tenir en 

compte? (aspectes 

rellevants a destacar) 

 Què cal fer? 

 Qui se n’encarrega? 

 



 

 

PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

de noves aportacions a desenvolupar. 

Plenari: sobre la darrera temàtica treballada, un portaveu de cada grup farà un resum 
en veu alta de les principals aportacions de manera que la resta dels assistents podran 
donar la seva opinió. Els dinamitzadors aniran recollint els resultats al moment i 
moderaran les aportacions, tot cercant el debat en aquells punts en què hi hagi 
discrepàncies entre els assistents amb l’objectiu de buscar el consens. 

L’equip de Lavola recollirà els resultats d’aquesta sessió i els utilitzarà com a base per al 
desenvolupament complet de les actuacions d’adaptació al canvi climàtic de Viladecans. 

45’ 

Les aportacions s’aniran 
anotant en un powerpoint i 
projectant per tal que es 
puguin veure els canvis que 
s’introdueixen al document 

Tancament 
Ajuntament 
i Lavola 

Calendari previst i objectiu de les properes sessions 5’ - 

TOTAL DURADA DE LA SESSIÓ 180 minuts (3 hores) 
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6.3 SESSIÓ 3. VALIDACIÓ, PLANIFICACIÓ, INDICADORS 
DE SEGUIMENT I PRESSUPOST DE LES NOVES 
ACCIONS A DESENVOLUPAR (18 DE NOVEMBRE DE 
2015) 

 

 

 
OBJECTIUS: 
 

- Formar als tècnics municipals de Viladecans en relació als Plans d’Adaptació de Canvi 

Climàtic (3a part) 

- Presentació dels resultats de la sessió tècnica 2 

- Treball en grup sobre les 12 noves accions d’adaptació responsabilitat de l’Ajuntament 

identificades: 

o Validació de la fitxa descriptiva 

o Calanderització de l’acció (mesos d’execució i terminis sobre calendari) 

o Pressupost aproximat necessari per cada acció 

 
METODOLOGIA: 
 
Es proposa dividir la sessió en quatre grans parts: 

• Presentació 
• Bloc 1: Formació tècnica sobre la implementació del Pla d’adaptació 
• Bloc 2: Presentació dels resultats de la sessió tècnica 2 
• Bloc 3: Validació, calendarització i pressupost estimat de les noves accions a emprendre 
• Tancament 
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PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

Presentació 

Ajuntament 
i Lavola 

Recepció dels assistents i lliurament dels materials 5’  

Ajuntament Inauguració de la sessió i presentació dels treballs 5’  

AMB 
Experiència de l’AMB: aspectes a considerar per a la bona 
implementació del Pla d’Adaptació al canvi climàtic de Viladecans 

5’  

Bloc 1: Formació 
tècnica sobre la 
implementació del Pla 
d’adaptació  

Lavola 

Amb l’objectiu que una vegada el projecte hagi finalitzat, des del 
propi Ajuntament es faci una correcta aplicació del Pla 
d’adaptació al canvi climàtic de Viladecans i en conseqüència 
s’incrementi la resiliència del municipi als impactes del canvi 
climàtic, fent d’aquest instrument un referent en la gestió del 
canvi climàtic a nivell municipal, s’impartirà una formació 
específica als tècnics municipals cobrint els següents temes: 

• Eines disponibles de suport al Pla d’Adaptació de 
Viladecans per facilitar la seva implantació, seguiment i 
actualització. 

• Sistema de seguiment del pla. Càlcul d’indicadors (com 
obtenir al màxim d’informació per al seguiment del pla 
d’adaptació). 

• Estratègia de comunicació del pla al conjunt de la 
població, amb l’objectiu de com transmetre els objectius i 
resultats que s’aconsegueixin del propi Pla i com implicar 

25’ PWP 



 

 

PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

als diferents grups d’interès del municipi perquè la 
implantació del Pla sigui òptima. 

Bloc 2: presentació dels 
resultats de la sessió 
tècnica 2 

Lavola 

Presentació de la classificació de les accions obtinguda com a 
resultat de la sessió tècnica 2, en quin grup temàtic es 
classifiquen, quin departament les gestiona, i quines són les 
noves accions a desenvolupar. 

10’ PWP 

PAUSA 15’ 

Bloc 3:Validació, 
calendarització i 

pressupost estimat de 
les noves accions a 

emprendre 

Lavola Presentació de la dinàmica del Bloc 3 5’ PWP 

Assistents 

Es treballarà sobre les 12 noves accions que haurà de 
desenvolupar l’Ajuntament, per a validar la seva fitxa descriptiva, 
valorar quant temps fa falta per a dur-les a terme i quin és el 
termini d’implementació i per fer una estimació del pressupost 
necessari per executar-les.  

Es formaran 4 grups de treball amb unes 5 persones cadascun, 
que es distribuiran en 4 taules repartides per la sala. A cada taula 
hi haurà fitxes d’accions impreses en tamany DIN-A3.  

Els grups es configuraran heterogèniament des de l’Ajuntament 
per a treballar les actuacions de forma transversal, ja que cada 
actuació pot afectar a diferents àmbits i riscos. Per tant, es 
vetllarà per a que a cada grup hi hagi un representant de cada 
àrea per tal de tenir una visió transversal en la valoració dels 

30’ 

Retoladors i 1 fitxa en tamany 
DIN-A3 per a cada una de les 
noves actuacions a 
desenvolupar (≈12).  

Post-its, tires de llana, cinta 
adhesiva, mural de paper 
penjat a la paret amb un 
cronograma que va des del 
novembre de 2015 fins al 
desembre de 2020. 
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PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

riscos (igual que en les dues sessions anteriors).  

Cadascun dels 4 grups treballarà unes 3 actuacions (≈ 10 
min/actuació), amb l’objectiu de validar el text de la fitxa 
descriptiva i donar resposta de forma colectiva i consensuada a 
les següents preguntes:  

 Quant de temps cal per a desenvolupar l’acció?  

 Quina és la data d’inici i de fi de la implementació 
d’aquesta acció?  

 Quin pressupost (estimat) necessitem? 

Una vegada consensuats aquests temes en grup, i escrits a la fitxa 
descriptiva en DIN-A3, cada grup es dirigirà al mural penjat a la 
paret. 

El mural penjat a la paret consistirà en un cronograma des de 
novembre de 2015 fins a desembre de 2020, a escala mensual. 
Els tècnics anotaran el nom de l’acció en un post-it, que 
enganxaran al mural i calanderitzaran amb trossos de llana la 
previsió d’execució de l’acció que hagin consensuat.  

Plenari: una vegada cada grup hagi incorporat en el mural de la 
paret el cronograma de totes les seves accions (post its amb el 
nom de cadascuna i tires de llana indicant la data d’inici, fi i 
durada de l’acció) caldrà que tots els grups discuteixin entre ells 
si la priorització i la temporalització de les accions és l’adequat, i 
fer els canvis necessaris en el mural fins a arribar a un consens. 

Els dinamitzadors aniràn recollint els resultats al moment i 

45’ 

Les aportacions s’aniran 
anotant en un powerpoint i 
projectant per tal que es 
puguin veure els canvis que 
s’introdueixen al document 



 

 

PART AGENT ESTRUCTURA I OBJECTIU 
TEMPS 
PREVIST 
(MINUTS) 

MATERIALS 

moderaran les aportacions, tot cercant el debat en aquells punts 
en què hi hagi discrepàncies entre els assistents amb l’objectiu de 
buscar el consens. 

L’equip de Lavola recollirà els resultats d’aquesta sessió i els 
utilitzarà com a base per al tancament del document final del 
projecte del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Viladecans. 

Tancament 
Ajuntament 
i AMB 

Balanç del treball realitzat i properes fites 5’ - 

TOTAL DURADA DE LA SESSIÓ 150 minuts (2 hores i 30 minuts) 

 
  



 

 

 


