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Objectiu principal: 

 
Identificar i sintetitzar les oportunitats i les limitacions per a l’adaptació al 
canvi climàtic a través de la planificació urbanística, en el marc de la millora 
de la resiliència dels sistemes urbans a Catalunya. 

 

 

Objectius específics: 

 
a) Identificar i analitzar els aspectes clau de context que condicionen el 
planejament urbanístic des del punt de vista de l’adaptació al canvi climàtic. 

b) Determinar el grau de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic dels 
sistemes urbans catalans. 

c) Identificar les oportunitats i les limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic 
i la millora de la resiliència a través de la planificació urbanística. 



Hipòtesis inicials: 

 
1. La resiliència dels sistemes urbans pot ser planificada i, en aquest context, 
la planificació urbanística és un dels mecanismes per a la millora de la 
resiliència al canvi climàtic a Catalunya. 

 > quins paràmetres de resiliència podem integrar en la 
 planificació urbanística 

 > com podem planificar integrant aquesta perspectiva resilient a 
 Catalunya 

 > quins canvis suposa en la manera com planifiquem els sistemes 
 urbans 

 

2. Els indicadors de vulnerabilitat, que poden aplicar-se a través de 
l’avaluació ambiental estratègica del planejament, són una eina que permet 
reconèixer la distribució territorial de la vulnerabilitat al canvi climàtic. 

 > com (re)coneixem la vulnerabilitat dels sistemes urbans 

 > quins indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic convé definir 
 per al cas dels sistemes urbans catalans 



Metodologia: 

 
- Fase A1.  Recerca bibliogràfica: anàlisi de l’estat de l’art a través de la 
bibliografia existent, incloent articles, llibres, legislació, altres publicacions, i 
documents de planejament. 

- Fase A2. Estudi de casos múltiple: els criteris que centren l’elecció a priori 
dels casos d’estudi són tres: la proximitat geogràfica i de context, la 
disponibilitat d’informació i la intensitat o aprofundiment a què han arribat les 
experiències. 

- Fase B1. Recerca específica de dades en el context català que permetin 
l’aproximació a la vulnerabilitat climàtica dels sistemes urbans. 
- Fase B2. Avaluació de la vulnerabilitat  a través  d’indicadors. Tractament 
de dades amb els sistemes d’informació geogràfica adequats segons el cas, 
per a una selecció de casos determinada d’acord amb el resultat de la fase 
B1. El processament de totes les dades seguirà sempre 3 passos: reducció, 
visualització, i extracció de conclusions i verificació. 

- Fase C1. Entrevistes semiestructurades i amb preguntes obertes a actors 
polítics i tècnics clau en la matèria a Catalunya. Es preveu una selecció inicial 
a priori i una selecció gradual de les persones a entrevistar, a mesura que 
aquestes es vagin produint. 
-Fase C2. Proposta de mesures i recomanacions per a l’adaptació dels 
sistemes urbans catalans a través del planejament urbanístic. 



Objectius específics 
Tasques 

Descripció de les fases  Desenvolupament 
 

a) Identificar i analitzar 
els aspectes clau de 
context que 
condicionen el 
planejament urbanístic 
des del punt de vista 
de l’adaptació al canvi 
climàtic 

 
A1. Anàlisi del marc de 
referència (estat de l’art) 

 
Anàlisi del marc teòric i conceptual: 
A1.1 Urbanisme i sostenibilitat 
A1.2 Canvi climàtic i adaptació: impactes, capacitat adaptativa i 
vulnerabilitat 
A1.3 Ecosistemes urbans i resiliència urbana 
A1.4 Avaluació dels factors climàtics, avaluació ambiental estratègica i 
indicadors 

Anàlisi del marc socioeconòmic: 
A1.5 Polítiques, estratègies i planificació en matèria de canvi climàtic 
A1.6 Capacitats socioeconòmiques i institucionals 
A1.7 Moviments socials 

Anàlisi del marc legal: 
A1.8 Legislació en matèria de canvi climàtic 
A1.9 Legislació en matèria de sòl i urbanisme 
A1.10 Legislació en matèria d’avaluació ambiental 
 

 
A2. Aproximació específica a 
les experiències europees i 
espanyoles de planificació de 
l’adaptació 
 

 

A2.1 Estudi de casos europeus: Alemanya i Regne Unit 

A2.2 Estudi de casos regionals i locals a Espanya 



Objectius específics 
Tasques 

Descripció de les fases  Desenvolupament 
 

c) Identificar les 
oportunitats i les 
limitacions per a 
l’adaptació al canvi 
climàtic i la millora de 
la resiliència a través 
de la planificació 
urbanística 

 
C1. Aproximació a les 
estratègies i criteris per a 
l’adaptació dels sistemes 
urbans catalans 

 

C1.1 Identificació d’opcions potencials d’adaptació i millora de la 
resiliència dels sistemes urbans, d’acord amb el resultat de la recerca 
bibliogràfica (A1 i A2). (Possibilitat de contrast amb la futura estratègia 
catalana d’adaptació al canvi climàtic, si existeix) 

C1.2 Preparació i realització d’un mínim de 8 entrevistes per aprofundir 
i definir les oportunitats i limitacions a partir de l’experiència dels 
entrevistats en el seu camp d’actuació i  per avaluar les expectatives i 
els escenaris de futur: Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
Oficina Catalana de Canvi Climàtic, Direcció General d'Ordenació del 
Territori i Urbanisme, Diputació de Barcelona, Ajuntaments, Agrupació 
d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya, centres de recerca... 
 

 
C2. Proposta de mesures i 
recomanacions per a 
l’adaptació dels sistemes 
urbans catalans a través del 
planejament urbanístic 
 

 

C2.1 Formulació i recull de metodologies i mesures aplicables al 
planejament urbanístic 



DIARI DE RECERCA: 

 
Juny 2011 - setembre 2011 

 

– Presentació projecte de tesi doctoral: aproximació a l’estat de l’art 

– Entrevista a l’exdirector general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya 

– Avaluació preliminar del risc d’inundació al Districte de conca fluvial de 
Catalunya: 15% de la superfície urbanitzada al districte de conca fluvial de 
Catalunya està en risc d'inundació per avingudes extraordinàries  

– The University of Queensland. “Creating Climate Adaptable Settlements: 
Building Resilience through Adaptive Planning” – Realització del curs a 
distància: http://ccas.gpem.uq.edu.au 

– PROVIA “Programme of Research on Climate Change Vulnerability, 
Impacts and Adaptation” (UNEP-UNESCO-WMO): http://www.provia-
climatechange.org 

– Entrevista a tècnic de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Avanços en 
l’estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic. 





DIARI DE RECERCA: 

 
Octubre 2011 - novembre 2011 

 

– First UCCRN Assessment Report on Climate Change and Cities (ARC3) 

– Nova Llei General de Salut Pública (Llei 33/2011) incorpora en el seu 
articulat el canvi climàtic.  

– “Impacte del canvi climàtic a Catalunya i a les Comarques Gironines: 
evidències i projeccions”. Comunicació de Josep Calbó, Investigador del 
Departament de Física de la UdG i membre del Grup d'Experts en Canvi 
Climàtic a Catalunya.  

– Publicació de la London’s adaptation strategy 

– Committee on Climate Change (Regne Unit). Documents de recerca per al 
“2nd Progress Report 2011” 

– IPCC - WORKING GROUPS I+II “Special Report: Managing the Risks of 
Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation 
(SREX)” 

– International Workshop on Urban Resilience. “How to apply resilience 
thinking to urban environments”. Participació en aquest seminari celebrat a 
Barcelona. 

– “Jornades Aigua Extrema i Societat – Terres de l’Ebre” 



Variació anual temperatures (CADS, 2010) 

Variació anual precipitació (CADS, 2010) 

2021-2050 

2021-2050 

2071-2100 

2071-2100 





DIARI DE RECERCA: 

 
Desembre 2011- febrer 2012 

 

– Durban Adaptation Charter 

– “First Annual Report of the Global Cities Covenant on Climate - the Mexico 
City Pact” – Barcelona i la Diputació de Barcelona són signants d’aquest 
conveni. 

– “Making progress”: Últim informe de l’UKCIP sobre adaptació al Regne Unit. 

– ESPON Project: Aggregate potential impact of climate change / Overall 
capacity to adapt to climate change / Potential vulnerability to climate change. 

– “Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing”. A report by 
UN Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability. 

– Preparació per al “Resilient Cities 2012. 3rd Global Forum on Urban 
Resilience and Adaptation” (Bonn, 12-15 maig) 
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