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Estudi sobre l’evolució d’índexs de calor i impacte 
futur a l’AMB (onades de calor)

– Estudi realitzat pel Servei Meteorològic de Catalunya i BR durant 2018
(antecedents: projecte ESAMB escenaris climàtics futurs regionalitzats)

– Objectiu:  analitzar en detall els índexs de temperatura extrema (diària i 
nocturna) per definir el llindar per declarar onada de calor a l’AMB. Existeix una 
relació entre la temperatura alta i l’agreujament de les afeccions sensibles 

– Premissa inicial: el SMC defineix onada de calor quan:
• tres dies consecutius o més la temperatura màxima diària supera el percentil 98 d’estiu 
• seqüències de sis dies on la temperatura mínima diària (nit) supera el percentil 98 d’estiu 
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Llindars de Situació Meteorològica de Perill per fred i calor:

http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/la-prediccio-
meteorologica/avisos-smp/llindars-de-situacio-meteorologica-
de-perill-per-fred-i-calor/

Llindar de calor: 
Taula del percentil 98 de la Tª màxima dària per municipi
(valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les 
temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada) 

http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-
content/uploads/2017/03/09125028/percentils_2017_2.pdf

SMR Nivell 1 (risc)
ALERTA

SMR Nivell 2 (alt risc) 
EMERGÈNCIA

Temperatura màxima extrema
Superació del percentil 98 de la 

temperatura màxima diària

Onada de calor
Superació del percentil 98 de la 

temperatura màxima diària
durant, almenys, 3 dies consecutius

El SMC emet diferents avisos de Situació Meteorològica 
de Risc (SMR) segons el llindar que se superi:



Municipis del litoral AMB i augment de temperatures o risc onada

Variació projectada per al període 2071 – 2100 de la longitud màxima en mitjana 
anual de les ratxes amb Temperatura màxima superior a 33,1ºC 
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RCP4.5 (p50) RCP8.5 (p50)

Increments màxims superiors als 2 dies en mitjana



Municipis interior AMB i augment de temperaturas o risc onada

Variació projectada per al període 2071 – 2100 de la longitud màxima en mitjana 
anual de les ratxes amb Temperatura màxima superior a 35ºC 

RCP4.5 (p50) RCP8.5 (p50)
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Increments màxims superiors als 2 dies en mitjana



RESULTATS DE L’ESTUDI

L’evolució temporal mostra en general que a partir de mitjans de segle es projecta un 
increment en la freqüència i intensitat d’episodis d’onada de calor a l’AMB.

Alguns municipis litorals patiran onades de calor amb Tª màxima de 35ºC (+ intensitat). 

A tots els municipis AMB es projecten augments en la durada de les onades de calor (més 
de dos dies en RCP4.5 i més de set dies en RCP8.5)

Variació 
projectada nº 
mitjà anual 
de ratxes de 
3  o més dies 
Tª>33,1ºC 
(període 
2071-2100)

RCP4.5 RCP8.5
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RESULTATS DE L’ESTUDI

Els municipis sense influència marítima (interiors) es projecta major freqüència 
d’onades de calor diürna. En els municipis d’influència marítima (litoral) augmentarà la 
intensitat (temperatures màximes de 35ºC) i la longitud de les onades de calor.

En els municipis litorals augmentarà la freqüència d’episodis d’onada de calor nocturna. 
En els municipis interiors, augmentarà la intensitat (temperatures superiors a 23ºC) 
d’onades de calor nocturnes.

A tots els municipis es projecta un augment en la durada dels episodis d’onada de calor.
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NECESSITAT 

L’estudi realitzat amb BR i SMC sobre el risc d’onades de calor futures, avalua com
afectarà l’evolució dels índex climàtics als municipis metropolitans, concretament
el risc d’onada de calor. Cal identificar quines mesures d’adaptació disposen els
municipis enfront futures onades de calor.

S’ha consultat als municipis que tenen pla local d’adaptació al canvi climàtic, que 
l’estan realitzant o que el tenen previst per 2019-2020 si disposen d’un protocol 
d’actuació en episodis d’onada de calor i conèixer quan i qui l’activa.



RESPOSTES DELS MUNICIPIS

20 Municipis consultats: El Prat de Llobregat, Viladecans, Santa Coloma de
Gramenet, Gavà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Adrià
de Besòs, Tiana, Badalona, Cornellà, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Ripollet,
Castelldefels, Sant Andreu de la Barca i Sant Cugat del Vallès.

Resposta de 12 municipis:
- 5 no tenen protocol (reben avís SMC-Protecció Civil)
- 7 tenen protocol, incorporat al DUPROCIM

EL DUPROCIM s’elabora en base a una guia oficial de la DGPC de la 
Generalitat de Catalunya i cada ajuntament l’adapta: https://bit.ly/2DBBYXp
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Municipi Tª activació Qui la marca Altres

El Prat (litoral) 34,3ºC PROCICAT Estudi vulnerabilitat 30 
espais i protocol en 
revisió

Sant Cugat (interior) No Tª PROCICAT Grup especial

Molins (interior) No Tª Protocol 2012, en revisió. Comunicació fa difusió de 
consells prevenció 

Identificats 3 espais amb 
aire condicionat

Sant Feliu (interior) > 35,4 ºC Alertes SMC o protecció civil, l’alcalde avisa persones 
clau 

Protocol en revisió 
(acció del PLACC)

Viladecans (litoral) > 33,6 ºC Policia Local rep avís de SMR del CECAT (grup intern fa 
seguiment)

Pla d’emergència 
específic onada calor

Sant Just Desvern 
(litoral)

> 34,7 ºC Bustia emergències rep avís SMR CECAT i envia a
membres DUPROCIM (competències)

No protocol específic, 
inclòs al DUPROCIM

Hospitalet (litoral) > 34,7 ºC El CCAT avisa SMR i apliquen protocols per treballs en 
espai públic

Cornellà (litoral) > 33,8 ºC Coordinadora municipal de l'emergència rep avís i 
comunica a App Seguretat ciutadana, Ràdio, Web 
Ajuntament

Destinataris: població 
general i col·lectius més 
vulnerables

Badalona > 34,6 ºC SMC emet SMR. S’activa PROCICAT emergència 2
Coordinador Municipal de l’emergència

Protocol de 2015

SMR: Situació Meteorològica de Risc
DUPROCIM: Document Únic de Protecció Civil Municipal
PROCICAT: Pla de protecció civil per onada de calor de Catalunya
CECAT: Centre Coordinació Operativa Catalunya (centre superior d’informació de protecció civil de Catalunya),rep els comunicats del SMC
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OBSERVACIONS

- Alguns municipis no tenen protocol per onada de calor, però tenen previst 

proposar-ho com acció en el marc del seu Pla d’adaptació al canvi climàtic

- Alguns municipis no tenen protocol actualitzat però l’estan revisant.  

- Cada municipi té una temperatura d’activació diferent, que ve donada per la 

taula del percentil 98 publicada pel Servei Meteorològic de Catalunya.

- Es considera necessari unificar el criteri a nivell metropolità per declarar onada 

de calor en dues tipologies de municipi (litoral o interior) i actualitzar aquest 

llindar als respectius protocols municipals (acció dels plans locals d’adaptació).



Llindars de temperatura per declarar episodi d’onada de calor

Classificació municipis AMB segons criteri SMC
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CRITERIS MUNICIPIS AMB a incorporar als PLACCs municipals

TX > 33,1ºC i TN > 23ºC TX > 35ºC i TN > 20ºC 
Begues Cervelló 

Castelldefels Corbera de Llobregat 
Cornellà de Llobregat Molins de Rei 
Esplugues de Llobregat Pa llejà 
Gavà Pa lma de Cervelló, la 
Prat de Llobregat, el Papiol, el 
Sant Boi de Llobregat Sant Andreu de la Barca 
Sant Climent de Llobregat Sant Fe liu de Llobregat 

Sant Joan Despí Sant Vicenç dels Horts 
Sant Just Desvern Santa Coloma de Cervelló 
Viladecans Torrelles de Llobregat 
Badalona Badia del Vallès 
Barcelona Barberà de l Vallès 
Hospitalet de Llobregat, l' Castellbisbal 
Sant Adrià de Besòs Cerdanyola del Vallès 

Santa  Coloma de Gramenet Montcada i Reixac (Montcada) 
Montgat Ripollet 
Tiana Sant Cugat del Vallès 

 



ACTIVACIÓ DEL PROTOCOL (exemple)
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Nivell 1: FASE ALERTA

Avís de temperatura màxima extrema, Superar el 
percentil 98 de la tª màx diària. 

Nivell 2: FASE EMERGÈNCIA

Avís d’onada de Calor Superar la temperatura
màxima diària durant tres dies o més

� Actuacions de prevenció i seguiment
� Actuacions de prevenció: informació,

recomanacions I de seguiment de les persones
en risc.

� Recomanacions sobre el risc de realitzar
determinades activitats al aire lliure: esports,
acampades, festes, etc.

� Actuacions d’emergència: Control de les
persones en risc i evacuació temporal a llocs
climatitzats.
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MECANISMES DE DIFUSIÓ DE L’ALERTA  O EMERGÈNCIA

Els protocols d’actuació actuals estan adreçats a informar a la ciutadania d’accions que 
poden fer durant les onades de calor, consells i recomanacions sobre què fer a casa, al 
carrer, al cotxe, etc.

Els equips d’atenció primària de serveis socials, CAPs, voluntaris, etc. d’alguns municipis 
alerten (via telefònica, email o personal) als col·lectius més vulnerables (centres gent 
gran, centres discapacitats o persones dependents, centres sanitaris, escoles bressol, 
casals d’estiu d’infants, etc.).

Els mitjans de comunicació es poden usar com a mitjà de difusió durant la situació 
d’alerta o emergència (ràdio local, televisió local, butlletí o diari local, etc.).

Cal definir clarament l’estructura municipal organitzativa en cas d’activació d’un episodi 
d’onada de calor, així com la coordinació amb altres entitats (sociosanitàries, CECAT).
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ALGUNES RECOMANACIONS A LA POBLACIÓ

- Controlar la temperatura a casa:
• Tancar persianes de finestres durant hores de sol
• Obrir finestres durant la nit per refrescar-la
• Estar a les habitacions més fresques
• Refrescar l’ambient amb ventilador o aire condicionat
• Passar com a mínim 2h al dia en llocs climatitzats
• Dutxar-se amb aigua fresca freqüentment

- Evitar el sol directe:
• Portar gorra o barret, portar aigua i beure sovint
• Usar roba lleugera i caminar per l’ombra
• Evitar trajectes amb cotxe durant hores de més sol i no deixar infants amb les finestres tancades

- Limitar l’activitat física en hores de més calor: 
• evitar sortir a les hores del migdia i reduir les activitats més intenses

- Beure aigua i sucs, no prendre alcohol i vigilar l’alimentació (evitar menjars calents i calòrics)

- Informar-se de horaris de centres d’atenció primària propers, trucar al 061 en cas de cop de calor, anar a 
la farmàcia, seguir prediccions meteorològiques per anticipar dies de més calor



POSSIBLES ACCIONS DE “COMFORT TÈRMIC” (no assistencials) 

a incorporar als protocols municipals en episodi d’onada de calor

- Accés gratuït o preu reduït a piscines municipals

- Oferir aigua a gent que viu al carrer o en risc d’exclusió social 

- Definir protocol d’acció per treballs en espai públic: 

– Adaptar horaris de treball per a aprofitar les hores menys caloroses de la jornada

– Posar a disposició aigua potable prop dels llocs de treball

– Proporcionar àrees de descans amb ambients més frescos

– Recobrir les superfícies calentes amb material aïllant

– Instal·lar pantalles entre el lloc de treball i el focus radiant

– Proporcionar roba especialitzada, ventilar l’àrea de treball per a facilitar el moviment de 
l’aire 
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Moltes gràcies!
elacort@amb.cat

http://blogs.amb.cat/climaenergia/ca/
https://twitter.com/sostAMB


