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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.
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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.

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.
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Definicions d'adaptació

"Ajust dels sistemes naturals o humans en resposta a estímuls climàtics reals o 
previstos o als seus efectes, que modera el dany o explota les oportunitats 
beneficioses. Es poden distingir diversos tipus d'adaptació, incloent l'adaptació 
anticipatòria, autònoma i planificada.“ (IPCC, 2007)

"Mesures pràctiques per protegir els països i les comunitats de la interrupció i el 
dany probable que resulti dels efectes del canvi climàtic."(CMNUCC)

"Un procés mitjançant el qual les estratègies per moderar, fer front i prendre 
avantatge de les conseqüències dels fenòmens climàtics són millorades, 
desenvolupades i aplicades." (PNUD, 2005)

"El procés o el resultat d'un procés que condueix a una reducció del dany o risc 
de dany, o la realització dels beneficis associats amb la variabilitat del clima i el 
canvi climàtic." (UKCIP, 2003)
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UNFCCC
IPCC  4th Assessment Report (2007)
OECD

CE  Llibre verd adaptació al canvi climàtic (2007)
Llibre blanc adaptació al canvi climàtic (2009)

EEA  SOER 2010
ETC/ACC (2008, 2010)

Estats  Estratègies/Plans nacionals d’adaptació al canvi climàtic

* Guies per a l’adaptació:
UNECE, UNDP, ICLEI, USAID, Canadà, 
Austràlia, Nova Zelanda, Regne Unit 
(UKCIP), Alemanya, etc.

* Projectes europeus:
ACT, ESPACE, ADAM, ASSCUE, 
SCORCHIO, GRaBS, CIRCE, etc.

OECC (MARM) Impactos en la costa española por efecto del cambio climático (2004)
Evaluación Preliminar General de los Impactos en España (2005)
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2006)
Cambio Climático en el Mediterráneo Español (2010)
Estudio sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático en la biodiversidad española (2011)

Àmbit autonòmic  estratègies i plans: Aragó, Canàries, Cantàbria, Extremadura, Múrcia, 
Comunitat Valenciana, Castella-La Manxa, Andalusia, Navarra i País Basc

FEMP (2007)
Udalsarea21 (2009, 2011)

Àmbit local  estratègies i plans: Múrcia, Madrid, Saragossa, Elx, Calvià, Bilbao, Vitòria...

ESPANYA

Àmbit estatal
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Estudis de base: Delta de 
l’Ebre (2008) 

OCCC (DTES) Estratègia de prevenció i 
adaptació al canvi climàtic
(en elaboració)

ACA (DTES)  Aigua i canvi climàtic (2009)

METEOCAT (DTES)  Escenaris climàtics 
regionalitzats per a Catalunya 
s.XXI (2011)

1r informe sobre el canvi 
climàtic a Catalunya (2005)
2n informe sobre el canvi 
climàtic a Catalunya (2010)

Centres de recerca  CREAF, CREAL, CTFC, ICRA, 
ICTA, IRTA, IC3, SMC

CATALUNYA

GENCAT, IEC
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Resilience Alliance (2002, 2007)
La resiliència és una característica dels sistemes socioecològics.

Alberti et al. (2003)
La resiliència urbana o capacitat de recuperació urbana és el 
grau en què les ciutats són capaces de tolerar l’alteració 
abans de reorganitzar-se al voltant d’un nou conjunt 
d’estructures i processos.

Harley et al. (2008)
La resiliència és l’antítesis de la vulnerabilitat. Les polítiques 
d’adaptació han de tenir com a objectiu moure els sistemes 
humans, econòmics i ecològics pel camí de la vulnerabilitat a 
la resiliència al canvi climàtic.

Deppisch et al. (2011)
L’ús d’un pensament de resiliència socioecològica ofereix 
avantatges tangibles en la investigació interdisciplinària sobre 
el canvi climàtic i l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

RESILIÈNCIA URBANA
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Identificació d’impactes

Gill (2004), Hunt i Watkiss (2007, 2011), IPCC (2007), 
Wilby (2007), Roberts (2008), UN-Habitat (2011)

Inundacions
Onades de calor

Sequeres

Efectes potencials:

-Efectes de la pujada del nivell del mar
-Danys a les infraestructures
-Efectes en la salut humana
-Efectes sobre l’ús de l’energia
-Efectes sobre la disponibilitat d’aigua i els recursos
-Efectes sobre el turisme i el patrimoni cultural
-Efectes sobre la diversitat biològica urbana
-Efectes auxiliars sobre la contaminació atmosfèrica
-Etc.

IMPACTES I VULNERABILITAT CLIMÀTICA ALS SISTEMES URBANS (I)
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IMPACTES I VULNERABILITAT CLIMÀTICA ALS SISTEMES URBANS (II)

La vulnerabilitat és el grau en què un sistema és susceptible, i incapaç d'afrontar els efectes adversos del 
canvi climàtic, incloent la variabilitat i els extrems climàtics. La vulnerabilitat és funció del caràcter, 
magnitud i rapidesa del canvi climàtic i la variació a què està exposat un sistema, la seva sensibilitat i la 
seva capacitat d'adaptació. (IPCC, 2007)

Avaluació de la vulnerabilitat

De Oliveira (2009), De Sherbinin (2007), Füssel (2007), Naess (2006), Renaud i Perez (2010), Romero-Lankao i 
Qin (2011), Scherbinin et al. (2007)

Sistemes més vulnerables en els àmbits urbans:

-Subministrament energètic -Edificacions
-Comunicacions -Zones verdes
-Transport -Salut 
-Abastament d’aigua -Producció alimentària
-Clavegueram -Governança i gestió
-Residus -Turisme
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IMPACTES I VULNERABILITAT CLIMÀTICA ALS SISTEMES URBANS (III)

Indicadors de vulnerabilitat

Schauser et al. (2010), Harvey et al. (2009), 
Hinkel (2011), Hahn (2009), Harley (2008), 
Helbron (2011), Schwarz et al. (2011)

Avaluació ambiental estratègica de plans i 
programes

Agrawala et al. (2010), OECD (2008), Levett-
Therivel et al. (2007)
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Metodologia:

Atès que l'estudi té com a objectiu el coneixement de possibles resolucions d'una determinada 
situació complexa i incerta, l'enfocament de la investigació aplicada és de naturalesa 
qualitativa. En general, per a l’elaboració de la tesi i la consecució dels objectius es seguirà una 
investigació bàsicament documental i descriptiva, basada en el marc conceptual de l’EEA i en 
el model d’anàlisi DPSIR (Driving forces - Pressures - States - Impacts - Responses).

- 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.

+ Diari de recerca i supervisió continuada
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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



Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball

Objectius específics
Tasques

Descripció de les fases Desenvolupament

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

B1. Aproximació a la 
vulnerabilitat climàtica dels 
sistemes urbans catalans

B1.1 Identificació i caracterització dels sistemes urbans catalans 
des de la perspectiva de l’adaptació al canvi climàtic

B1.2 Diagnosi resum dels potencials impactes climàtics a 
Catalunya, resultat de les característiques d’exposició i 
sensibilitat del territori

B1.3 Anàlisi de la capacitat adaptativa del context català: 
estructures socioeconòmiques, institucionals i de govern; capital 
natural; i voluntat d'adaptació

B2. Avaluació de la 
vulnerabilitat a través 
d’indicadors

B2.1 Selecció d’indicadors de vulnerabilitat (existents o de nova 
proposta)

B2.2 Selecció de casos d’àmbits urbans catalans

B2.3 Aplicació i verificació dels indicadors de vulnerabilitat

B2.4 Anàlisi i avaluació comparativa de resultats
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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
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0 Recerca prèvia i formulació del 
projecte de tesi doctoral

1 Entrega i defensa del projecte de 
tesi doctoral

2 Desenvolupament de les tasques
A1 i A2 (6 mesos)

3 Desenvolupament de les tasques
B1 i B2 (12 mesos)

4 Desenvolupament de les tasques
C1 i C2 (12 mesos)

5 Redactat final de la tesi (6 mesos)

6 Dipòsit de la tesi doctoral

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



AGENCIA CANARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO. Estudio previo al Plan Canario de Adaptación al Cambio Climático: Edificación, Ordenación 
Territorial y Urbanismo. [En línia] Gobierno de Canarias, 2008 [Consulta: març de 2011].  Disponible a:
<http://www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/doc/servicio_doc/estudio_previo_ordenacion_territorial_urbanismo.pdf>

AGRAWALA, S. [et al.]. Incorporating climate change impacts and adaptation in Environmental Impact Assessments: Opportunities and Challenges. OECD 
Environmental Working Paper No. 24. OECD Publishing, 2010. Disponible a: <http://www.oecd.org/env/workingpapers>

ALBERTI, M. [et al.]. Integrating Humans into Ecology: Opportunities and Challenges for Studying Urban Ecosystems. BioScience, 2003, vol. 53, p. 1169-1179.

ALBERTI, M. Advances in urban ecology: Integrating humans and ecological processes in urban ecosystems. New York: Springer, 2008. ISBN 978-0-387-92291-1

ANGUELOVSKI, I.; CARMIN, J. Something borrowed, everything new: innovation and institutionalization in urban climate governance. Current Opinion in Environmental 
Sustainability, 2011, vol. 3, p. 169-175.

BARRERA-ESCODA, A.; CUNILLERA, J. Primers resultats sobre la generació d'escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el segle XXI [en línia]. Informe 
tècnic, Servei Meteorològic de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2010 [Consulta: maig de 2011]. Disponible a: 
<http://www.meteo.cat/servmet/canvi_climatic/informe_escenaris_SMC_JUN2010.pdf>

BARTON, J.R. Adaptación al cambio climático en la planificación de ciudades-regiones. Revista de Geografía Norte Grande, 2009, vol. 43, p. 5-30.

BERRANG-FORD, L.; FORD, J.D.; PATERSON, J. Are we adapting to climate change? Global Environmental Change, 2011, vol. 21, p.25-33.

BIESBROEK, R.; SWART, R.; VAN DER KNAAP, W. The mitigation– adaptation dichotomy and the role of spatial planning. Habitat International, 2009, vol. 33, p. 230-237.

BIESBROEK, R. [et al.]. Europe adapts to climate change: Comparing National Adaptation Strategies. Global Environmental Change, 2010, vol. 20, núm. 3, p. 440–450.

BIRKMANN, J. [et al.]. Adaptive urban governance: new challenges for the second generation of urban adaptation strategies to climate change. Sustainability 
Science, 2010, vol. 5, p.185-206.

BLANCO, H.; ALBERTI, M. Chapter 2: Building capacity to adapt to climate change through planning. A: "Hot, congested, crowded and diverse: Emerging research 
agendas in planning". Progress in Planning, 2009, vol. 71, núm. 3, p. 158-169.

BOYD, E. [et al.]. Resilience and ‘climatizing’ development: examples and policy implications. Development, 2008, vol. 51, p.390-396.

BULKELEY, H; KERN, K. Local Climate Change Policy in the United Kingdom and Germany. Discussion paper SP IV 2004-103. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (Social Science Research Center Berlin), 2004.

BULKELEY, H. A changing climate for spatial planning. Planning Theory & Practice, 2006, vol. 7, núm. 2, p. 203-214.

CAMPBELL, H. Is the Issue of Climate Change too Big for Spatial Planning? Planning Theory & Practice, 2006, vol. 7, núm. 2, p. 201-230.

CANNON, T.; MÜLLER-MAHN, D. Vulnerability, resilience and development discourses in context of climate change. Natural Hazards, 2010, vol. 55, p. 621-635.

CAÑAS, J. Un planteamiento integrado de la adaptación al cambio climático en las costas catalanas. A: Cambio climático en las ciudades costeras. Madrid: 
Federación Española de Municipios y Provincias, 2006. [Biblioteca Ciudades por el Clima, 3] ISBN: 84-87432-64-6. 

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



CARTER, J.G. Climate change adaptation in European cities. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2011, vol. 3, p. 193-198.

CFC CONSULTANTS LTD.; CBCL LTD. A Guide for Incorporating Adaptation to Climate Change into Land-use Planning [en línia]. Halifax: 2005 [Consulta: maig de 2011]. 
Disponible a:
<http://www.iaia.org/IAIA-Climate-Symposium-DC/documents/Canada_CC_Land%2520Use%2520 GuideNOV05.pdf>

CLEAN AIR PARTNERSHIP. Cities Preparing for Climate Change: A Study of Six Urban Regions. Toronto: Clean Air Partnership, 2007.

COMISIÓN EUROPEA. Libro verde - Adaptación al cambio climático en Europa: Opciones de actuación para la UE - COM(2007) 354 final. Disponible a: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0354:FIN:ES:PDF>

COMISIÓN EUROPEA. Libro blanco - Adaptación al cambio climático: hacia un marco europeo de actuación - COM(2009) 147 final. Disponible a: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0147:ES:NOT>

COMMISSION FOR ARCHITECTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT (CABE). Public Space Lessons: Adapting Public Space to Climate Change. London: CABE, 2008.

Communities and Local Government Departmental Adaptation Plan. Department for Communities and Local Government, 2010. ISBN: 978-1-4098-2347-6

DAVOUDI, S.; CRAWFORD, J.; MEHMOOD, A. (Eds.). Planning for Climate Change. Strategies for Mitigation and Adaptation for Spatial Planners. Earthscan, 2009. ISBN 
9781844076628

DAWSON, R. [et al.]. A Blueprint for the Integrated Assessment of Climate Change in Cities. Tyndall Working Paper 129. Tyndall Center for Climate Change Research, 
2009.

DE OLIVEIRA, J. Social vulnerability indexes as planning tools: beyond the preparedness paradigm. Journal of Risk Research, 2009, vol. 12, núm. 1, p. 43-58.

DE SHERBININ, A.; SCHILLER, A.; PULSIPHER, A. The vulnerability of global cities to climate hazards. Environment and Urbanization, 2007, vol. 19, núm. 1, p. 39-64.

DEFRA. Adapting to Climate Change in England: A Framework for Action. London: Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2008.

DEPPISCH, S.; HASIBOVIC, S. Social-ecological resilience thinking as a bridging concept in transdisciplinary research on climate-change adaptation. Natural Hazards
(16 May 2011), p. 1-11.

DRISCOLL, P. Climate Change Mitigation, Adaptation and Sustainable Urban Development: A Case Study of Copenhagen and Portland. Tesi de màster, Aalborg 
Universitet, 2010 [Consulta: març de 2011]. Disponible a: <http://projekter.aau.dk/projekter/files/32638129/SPCC_v5.pdf>

ECOLOGIC INSTITUTE BERLIN/VIENNA [et al.]. Adaptation to Climate Change: Policy instruments for adaptation to climate change in big European cities and 
metropolitan areas. European Union, Committee of the Regions, 2011. ISBN : 978-92-895-0521-5

EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY (EEA). Cities of the future — how will European cities adapt to new climate conditions? [En línia] Publicat 27 juliol 2009 [Consulta: 
maig de 2011]. Disponible a:
<http://www.eea.europa.eu/articles/cities-of-the-future-2013-how-will-european-cities-adapt-to-new-climate-conditions>

EEA. The European Environment: State and Outlook 2010: Adapting to climage change. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. ISBN 978-92-
9213-159-3

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



EEA. The European Environment: State and Outlook 2010: Urban environment. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. ISBN 978-92-9213-151-7

ENVIRONMENT AGENCY; HALCROW. Climate Change Impacts and Spatial Planning Decision Support Guidance. [En línia] ESPACE project (European Spatial Planning: 
Adapting to Climate Events), 2008 [Consulta: maig de 2011]. Disponible a:
<http://www.espace-project.org/publications/Extension%20Outputs/EA/Espace%20Final_Guidance_Finalv5.pdf>

ERWING, R. [et al.]. Urban development and climate change. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban 
Sustainability, 2008, vol. 1, núm. 3, p. 201-216.

FEMP. Estrategia Local de Cambio Climático. Federación Española de Municipios y Provincias, Red Española de Ciudades por el Clima, 2007 [Consulta: abril de 2011]. 
Disponible a:
<http://www.redciudadesclima.es/uploads/documentacion/f1f6dcd63d369dfe21f0fdaa31835387.pdf

FISCHER, T. B.; SYKES, O. The new EU Territorial Agenda - Indicating Progress for Climate Change Mitigation and Adaptation? Town Planning Review, 2009, vol. 80, núm. 
1, p. 57-82.

FOLKE, C. [et al.]. Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations [En línia]. Scientific Background Paper on 
Resilience for the process of The World Summit on Sustainable Development, The Environmental Advisory Council, Swedish Government, 2002 [Consulta: maig de 2011]. 
Disponible a: <www.sou.gov.se/mvb/pdf/resiliens.pdf>

FOLKE, C. Resilience: the emergence of a perspective for social-ecological system analysis. Global Environmental Change, 2006, vol. 16, núm. 3, p. 253–267.

FORD, J.; BERRANG-FORD, L.; PATERSON, J. A systematic review of observed climate change adaptation in developed nations. Climatic Change, 2011, vol. 106, p. 327-
336.

FROMMER, B. Climate change and the resilient society: utopia or realistic option for German regions? Natural Hazards (16 Nov 2010), p. 1-7.

FÜNFGELD, H. Institutional challenges to climate risk management in cities. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2010, vol. 2, p. 156-160.

FÜSSEL, H. M. Vulnerability: A generally applicable conceptual framework for climate change research. Global Environmental Change, 2007, vol. 17, p. 155-167.

GASPER, R.; BLOHM, A.; RUTH, M. Social and economic impacts of climate change on the urban environment. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2011, vol. 
3, p. 150-157.

GAILLARD, J.C. Vulnerability, capacity and resilience: perspectives for climate and development policy arena. Journal of International Development, 2010, vol. 22, p. 
218-232.

GAUSA, M. (coord.) Canvi climàtic: territori, urbanisme i edificació. Nous models (més) sostenibles. A: Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Generalitat 
de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, 2010. Cap. 24.

GILL, S. [et al.]. Literature review: Impacts of climate change on urban environments [en línia]. Manchester: Centre for Urban & Regional Ecology, University of 
Manchester, 2004 [Consulta: abril de 2011]. Disponible a:
<http://www.sed.manchester.ac.uk/research/cure/downloads/asccue_litreview.pdf>

GRIMM, N. Global change and the ecology of cities. Science, 2008, vol. 319, p. 756-760.

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



HAHN, M.; RIEDERER, A.; FOSTER, S. The Livelihood Vulnerability Index: a pragmatic approach to assessing risks: a pragmatic approach to assessing risks from climate 
variability and change – a case study in Mozambique. Global Environmental Change, 2009, vol. 19, p. 74-88.

HARLEY, M. [et al.]. Climate change vulnerability and adaptation indicators. ETC/ACC technical paper. The European Topic Centre on Air and Climate Change, 2008.

HALLEGATTE, S.; HENRIET, F.; CORFEE-MORLOT, J. The economics of climate change impacts and policy benefits at city scale: A conceptual framework. OECD 
Environment Working Paper 4. OECD Publishing, 2008.

HAMIN, E.; GURRAN, N. Urban form and climate change: Balancing adaptation and mitigation in the U.S. and Australia. Habitat International, 2009, vol. 33, p. 238-245.

HARVEY, A. [et al.]. Preliminary assessment and roadmap for the elaboration of Climate Change Vulnerability Indicators at regional level. No publicat, 2009. Disponible 
a DG ENV: ENV.G.1/ETU/2008/0092r. Final Report to the European Commission (Restricted Commercial, ED45669, Issue Number: 3).

HELBRON, H. [et al.]. Indicators for strategic environmental assessment in regional land use planning to assess conflicts with adaptation to global climate change. 
Ecological Indicators, 2011, vol. 11, p. 90-95.

HENDERSON, K. Briefing: Adapting to a changing climate. Urban Design and Planning, 2009, vol. 163, núm. DP2, p. 53–58.

HINKEL, J. Vulnerability indicators: State-of-the-art and policy implications. [En línia] Postdam Institute for Climate Change Impact Research (PIK), presentació a 
Brusel·les, 18 de juny de 2009 [Consulta: maig de 2011]. Disponible a: <http://www.ecologic-events.de/climate_adaptation/documents/Presentation_4_JH.pdf>

HINKEL, J. Measuring vulnerability and adaptive capacity: towards a clarification of the science-policy interface. Global Environmental Change, 2011, vol. 21, p. 198-
208.

HOPKINS, R. Resilience thinking. Resurgence, 2009, vol. 257, p. 12-15.

HUNT, A.; WATKISS, P. A literature review on climate change impacts on urban city centers: Initial findings. Organisation for Economic Co-operation and Development, 
Environment OECD Directorate, Environment Policy Committee, 2007.

HUNT, A.; WATKISS, P. Climate change impacts and adaptation in cities: a review of the literature. Climatic Change, 2011, vol. 104, p.13-49.

IPCC. Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

ISPRA. State of the art review. Guidelines, Adaptation Strategies and Plans at regional and local level. [En línia] Draft report for Life Project Workshop ACT-Adapting to 
Climate change in Time. Roma: 2010 [Consulta: maig de 2011]. Disponible a: <http://issuu.com/ACTLIFE/docs/state_of_the_art_review_on_adaptation>

JUHOLA, S.; WESTERHOFF, L. Challenges of adaptation to climate change across multiple scales: a case study of network governance in two European countries. 
Environmental Science & Policy, 2011, vol. 14, p. 239-247.

KIRSHEN, P.H.; RUTH, M.; ANDERSON, W. Interdependencies of urban climate-change impacts and adaptation strategies: A case study of Metropolitan Boston, USA. 
Climatic Change, 2008, vol. 86, núm. 1-2, p. 105-122.

KLEIN, R. J. T. [et al.]. Inter-relationships between adaptation and mitigation. A: PARRY, M. L. [et al.] (Eds.). Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (p. 745-777). Cambridge: Cambridge Universtity 
Press, 2007.

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



LAUKKONEN, J. [et al.]. Combining climate change adaptation and mitigation mesures at the local level. Habitat International, 2009, vol. 33, p.287-292.

LEVETT-THERIVEL [et al.]. Strategic Environmental Assessment and climate change: Guidance for practitioners. [En línia] 2007 [Consulta: març de 2011]. Disponible a:
<http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Research/seaccjune07_1797458.pdf>

LEICHENKO, R. Climate change and urban resilience. Current opinion in Environmental Sustainability, 2011, in press.

LINDLEY, S. [et al.]. The role of spatial risk assessment in the context of planning for adaptation in UK urban areas. Built Environment, 2007, vol. 33, p. 46-69.

LLEBOT, J. E. La recerca sobre el canvi climàtic [en línia]. A: Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, 
2010. Cap. 25 [Consulta: març de 2011]. Disponible a:
<http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=736&Itemid=160>

LOWE, A.; FOSTER, J.; WINKELMAN, S. Ask the Climate Question: Adapting to Climate Change Impacts in Urban Regions [en línia]. [S. l.]: Center for Clean Air Policy, 2009 
[Consulta: maig de 2011]. Disponible a:
<http://www.ccap.org/docs/resources/674/Urban_Climate_Adaptation-FINAL_CCAP%25206-9-09.pdf>

MASTRANDREA, M. [et al.]. Bridging the gap: linking climate-impacts research with adaptation planning and management. Climatic Change, 2010, vol. 100, p. 87-101.

McEVOY, D. [et al.]. Framing adaptation to climate-related extreme events. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2010, vol. 15, núm. 7, p. 779-795.

McGRANAHAN, G.; MARCOTULLIO, P. (coord.). Urban systems. A: Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends: findings of the Condition and Trends. 
Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. Island Press, 2005. Vol. 1. Disponible a: 
<www.ciesin.columbia.edu/documents/urbansystems.pdf>

MECHLER, R.; KUNDZEWICZ, Z. Assessing adaptation to extreme weather events in Europe – Editorial. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2010, vol. 
15, p. 611-620.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente, Oficina Española de Cambio Climático, 2006.

Ministry of Interior, Hungary; VÁTI Hungarian Nonprofit Ltd. for Regional Development and Town Planning. Climate-Friendly Cities – A Handbook on the Tasks and 
Possibilities of European Cities in Relation to Climate Change. Budapest: Ministry of Interior, Hungary – VÁTI, 2011.

MULLER, M. Adapting to climate change: water management for urban resilience. Environment and Urbanization, 2007, vol. 19, p. 99-113.

NAESS, L. [et al.]. Data and processes linking vulnerability assessment to adaptation decisionmaking on climate change in Norway. Global Environmental Change, 
2006, vol. 16, núm. 2, p. 221-233.

OCAÑA, R. (coord.) Mitigació i adaptació local al canvi climàtic. Catàleg de propostes. [En línia] Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de Medi Ambient, 2008 
[Consulta: març de 2011]. Disponible a: <http://www.diba.es/mediambient/pdf/canviclimatic.pdf>

OECD. Strategic environmental assessment and adaptation to climate change. OECD, ENVIRONET, 2008 [Consulta: març de 2011]. Disponible a: 
<www.oecd.org/dataoecd/0/43/42025733.pdf>

OLAZABAL, M. [et al.]. Local Strategies for Climate Change Adaptation: Urban Planning Criteria for Municipalities of the Basque Country, Spain. A: Resilient Cities. Local 
Sustainability, 2011, vol. 1, part 4, p. 253-263.

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



PENNEY, J.; WIEDITZ, I. Cities preparing for climate change. A study of six urban regions [en línia]. Toronto, CA: The Clean Air Partnership, 2007 [Consulta: maig de 2011]. 
Disponible a: 
<http://adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/pdf/171e_e.pdf>

PIZARRO, R. E. The mitigation/adaptation conundrum in planning for climate change and human settlements: Introduction. Habitat International, 2009, vol. 33, p. 227-
229.

PRASAD, N. [et al.]. Climate Resilient Cities. A Primer on Reducing Vulnerabilities to Disasters. Washington, DC: The World Bank, 2009. ISBN 987-0-8213-7766-6

PRESTON, B.; WESTAWAY, R.; YUEN, E. Climate adaptation planning in practice: an evaluation of adaptation plans from three developed nations. Mitigation and 
Adaptation Strategies for Global Change, 2011, vol. 16, p. 407-438.

PRUTSCH, A. [et al.]. Guiding principles for adaptation to climate change in Europe. ETC/ACC Technical Paper 2010/6, November 2010. Bilthoven: European Topic 
Centre on Air and Climate Change, 2010.

RANNOW, S. [et al.]. Potential impacts of climate change in Germany – Identifying regional priorities for adaptation activities in spatial planning. Landscape and Urban 
Planning, 2010, vol. 98, p. 160-171.

RENAUD, F.; PEREZ, R. Climate change vulnerability and adaptation assessments. Sustainability Science, 2010, vol. 5, p. 155-157.

RESILIENCE ALLIANCE. Urban Resilience Research Prospectus. A Resilience Alliance Initiative for Transitioning Urban Systems towards Sustainable Futures [En línia]. 
Resilience Alliance, 2007 [Consulta: maig de 2011]. Disponible a: 
<http://www.resalliance.org/files/1172764197_urbanresilienceresearchprospectusv7feb07.pdf>

RIBEIRO, M. [et al.]. Design of guidelines for the elaboration of Regional Climate Change Adaptations Strategies. Study for European Commission – DG Environment -
Tender DG ENV. G.1/ETU/2008/0093r. Vienna: Ecologic Institute, 2009.

ROBERTS, S. Effects of climate change on the built environment. Energy Policy, 2008, vol. 36, p.4552-4557.

ROMERO-LANKAO, P.; TRIBBIA, J.L. Assessing patterns of vulnerability, adaptive capacity and resilience across urban centers. World Bank Fifth Urban Research 
Symposium, Marseille, 2009.

ROMERO-LANKAO, P.; DODMAN, D. Cities in transition: transforming urban centers from hotbeds of GHG emissions and vulnerability to seedbeds of sustainability and 
resilience. Introduction and Editorial overview. Current opinion in Environmental Sustainability, 2011, vol. 3, p. 113-120.

ROMERO-LANKAO, P.; QIN, H. Conceptualizing urban vulnerability to global climate and environmental change. Current opinion in Environmental Sustainability, 2011, 
vol. 3, p. 142-149.

ROSENZWEIG, C. [et al.]. Cities lead the way in climate-change action. Nature, 2010, vol. 467, p. 909-911.

ROSENZWEIG, C. [et al.] (ed.). First Assessment of Research on Climate Change in Cities. Cambridge: Cambridge University Press, in press.

RUTH, M.; COELHO, D. Understanding and managing the complexity of urban systems under climate change. Climate Policy, 2007, vol. 7, p. 317-336.

RUTH, M; KIRSHEN, P.H.; COELHO, D. Climate change and cities: differential impacts and adaptation options in industrialized countries. A: RUTH, M.; IBARRARAN, M. (ed.) 
Distributional Impacts of Climate Change and Disasters. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



Shaping Climate-Resilient Development: a framework for decision-making.  Report of the Economics of Climate Adaptation Working Group, 2009.

SAAVEDRA, C.; BUDD, W.W. Climate change and environmental planning: working to build community resilience and adaptive capacity in Washington State, USA. 
Habitat International, 2009, vol. 33, p. 246-252.

SANCHEZ-RODRIGUEZ, R. Learning to adapt to climate change in urban areas: A review of recent contributions. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2009, 
vol. 1, p. 201-206.

SCHAUSER, I. [et al.]. Urban Regions: Vulnerabilities, Vulnerability Assessments by Indicators and Adaptation Options for Climate Change Impacts. ETC/ACC Technical 
Paper 2010/12. Bilthoven: The European Topic Centre on Air and Climate Change, 2010.

SCHERBININ, A.; SCHILLER, A.; PULSHIPER, A. The vulnerability of cities to climate hazards. Environment and Urbanization, 2007, vol. 19, núm. 1, p. 39-64.

SCHIPPER, L. Climate Change Adaptation and Development: Exploring the Linkages. Tyndall Working Paper 107. Tyndall Center for Climate Change Research, 2007.

SCHWARZ, N.; BAUER, A.; HASSE, D. Assessing climate impacts of planning policies – An estimation for the urban region of Leipzig (Germany). Environmental Impact 
Assessment Review, 2011, vol. 31, p. 97-111.

SHAW, R.; COLLEY, M.; CONNELL, R. Climate change adaptation by design: A guide for sustainable communities [en línia]. London: Town and Country Planning 
Association, 2007 [Consulta: abril de 2011]. Disponible a: <http://www.tcpa.org.uk/data/files/bd_cca.pdf>

SIEGEL, P. A “no-regrets” risk-based approach to climate-proofing of public infrastructure: improved national and sub-national planning for resilience and sustainable 
growth. El Salvador: United Nations Development Programme, 2010.

SMIT, B. [et al.]. An anatomy of adaptation to climate change and variability. Climatic Change, 2000, vol. 45, p. 223-251.

SMIT, B.; WANDEL, J. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global Environmental Change, 2006, vol. 16, núm. 3, p. 282-292.

SNOVER, A. [et al.]. Preparing for Climate Change: A Guidebook for Local, Regional, and State Governments. USA: ICLEI-Local Governments for Sustainability, 2007.

SOLECKI, W.; LEICHENKO, R.; O’BRIEN, K. Climate change adaptation strategies and disaster risk reduction in cities: connections, contentions and synergies. Current 
opinion in Environmental Sustainability, 2011, vol. 3, p. 135-141.

STONE, B. Jr. Urban heat and air pollution: An emerging role for planners in the climate change debate. Journal of the American Planning Association, 2005, vol. 71, 
núm. 1, p.13.

STORBJÖRK, S. Governing climate adaptation in the local arena: challenges of risk management and planning in Sweden. Local Environment, 2007, vol. 12, p. 457-469.

Strategic Environmental Assessment and climate change: Guidance for practitioners. [En línia] Environment Agency, English Nature, Levett-Therivel Consultants, et al., 
2007 [Consulta: maig de 2011]. Disponible a:
<http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Research/seaccjune07_1797458.pdf>

TCPA (Town and Country Planning Association). Helping to Deliver Climate Change Adaptation through the UK Planning System. Informe preparat per a la Royal 
Commission on Environmental Pollution. London: TCPA, 2009.

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



TERRAIN GROUP. Government roles in climate change adaptation for urban infrastructure [en línia]. Canada: Natural Resources, 2007 [Consulta: abril de 2011]. 
Disponible a: 
<http://adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/pdf/182b_e.pdf>

TOMPKINS, E. [et al.]. An Inventory of Adaptation to climate change in the UK: challenges and findings. Tyndall Working Paper 135. Tyndall Center for Climate Change 
Research, 2009.

UN-HABITAT. Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlements 2011. London: Earthscan, 2011.

WENDE, W. [et al.]. Climate protection and compact urban structures in spatial planning and local construction plans in Germany. Land Use Policy, 2010, vol. 27, p. 
864-868.

WHEELER, S. State and municipal climate change plans: the first generation. Journal of the American Planning Association, 2008, vol. 74, núm. 4, p. 481-495.

WILBANKS, T. J.  Toward an integrated analysis of mitigation and adaptation: some preliminary findings. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2007, 
vol. 12, núm. 5, p. 713-725.

WILBY, R.L. A review of climate change impacts on the built environment. Built Environment, 2007, vol. 33, núm. 1, p. 31-45.

WILSON, E. Adapting to climate change at the local level: the spatial planning response. Local Environment, 2006, vol. 11, núm. 6, p. 609-625.

WILSON, E.; PIPER, J. Spatial Planning and Climate Change. Oxon: Routledge, 2010. ISBN 978-0-415-49590-5

YOUNG, O. Institutional dynamics: Resilience, vulnerability and adaptation in environmental and resource regimes. Global Environmental Change, 2010, vol. 20, núm. 3, 
p. 378–385.

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball



Pàgines web

- Gateway to the UN System’s Work on Climate Change   <http://www.un.org/climatechange>
- United Nations Environment Programme. Climate Change Adaptation   <http://www.unep.org/climatechange/adaptation>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability   <http://www.ipcc-wg2.org/index.html>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. Adaptation   <http://unfccc.int/adaptation/items/4159.php>
- OECD. Adaptation to climate change   <www.oecd.org/env/cc/adaptation>
- European Commission. Climate Action. Adaptation to climate change   <http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm> i 
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- ICLEI   <http://www.iclei-europe.org/topics/climate-change-adaptation>
- Tyndall Centre for Climate Change Research   <http://www.tyndall.ac.uk>
- Urban Climate Change Research Network    <http://www.uccrn.org>
- Transition Town Network   <http://www.transitionnetwork.org>
- Resilience Alliance   <http://www.resalliance.org>
- Stockholm Resilience Centre   <http://www.stockholmresilience.org>
- Adapting to the changing climate: time to intensify efforts (Climate adaptation conference - Belgian Presidency of the EU Council)
<http://www.lne.be/en/2010-eu-presidency/events/climate-adaptation-conference/agenda>
- UK Climate Impacts Programme   <http://www.ukcip.org.uk/index.php>
- Environment Agency SEA & Climate Change guidance   <http://www.environment-agency.gov.uk/research/policy/40121.aspx>
- Scottish Government SEA & Climate Change guidance   <http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/03/18102927/0>
- The Royal Town Planning Institute (Regne Unit). Climate Change Compendium: Adaptation case studies   <http://www.rtpi.org.uk/cgi-bin/item.cgi?ap=1&id=3484>
- The Adaptation and Resilience in a Changing Climate (ARCC) Coordination Network   <http://www.ukcip-arcc.org.uk>
- Preparing Cities for Climate Change: An International Assessment of Urban Adaptation Planning   <http://web.mit.edu/jcarmin/www/urbanadapt/index.htm>
- GRaBS – Green and Blue Space Adaptation Strategies for Urban Areas and Eco-towns   <http://www.grabs-eu.org>
- Adapting to Climate Change in Time (projecte LIFE)   <http://www.actlife.eu/EN/index.xhtml>
- The ESPACE Project - European Spatial Planning: Adapting to Climate Events 2003-2008   <http://www.espace-project.org> 
- WeAdapt Project   <http://www.weadapt.org>
- Climate changes Spatial Planning Programme   <http://climatechangesspatialplanning.climateresearchnetherlands.nl>
- South East England Climate Change Partnership  <http://www.climatesoutheast.org.uk>
- Adapting urban water systems to climate change   <http://www.adaptationhandbook.org>
- Social capacity building for Natural Hazards: Towards more resilient societies   <http://caphaz-net.org>
- ACCUA. Adaptacions al Canvi Climàtic en l'Ús de l'Aigua   <http://www.creaf.uab.cat/accua>
- Red Española de Ciudades por el Clima   <http://www.redciudadesclima.es>
- Grup d’experts en Canvi climàtic a Catalunya. Primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 2005   <http://www.iecat.net/canviclimatic/indexamblinks.htm>
- Grup d’experts en Canvi climàtic a Catalunya. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 2010 
<http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_content&task=view&id=730&Itemid=158>
- Jornades sobre el Canvi Climàtic a l'Europa Mediterrània: el litoral i les àrees de muntanya (2007) 
<http://www.iecat.net/canviclimatic/Jornades_07/programa_pdfs.htm>

Vers la resiliència al canvi climàtic dels sistemes urbans a Catalunya:
Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic a través de la planificació urbanística

Antecedents  Objectius  Hipòtesis MetodologiaEstat de l’art Calendari BibliografiaPla de treball
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