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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 (moviments de transició) 

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 
 

 

* Com afecten les decisions del planejament urbanístic en la vulnerabilitat als riscos climàtics? 

* Com es pot introduir la perspectiva resilient al planejament? 

* Existeixen barreres a l’adaptació en l’actual sistema de planejament, marc legislatiu o estratègic? 

 
 

A2. Aproximació específica a 

les experiències europees i 

espanyoles de planificació de 

l’adaptació 
 

 

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

A2.2 Estudi de casos clima mediterrani: Califòrnia, Sudàfrica i 

Austràlia 

A2.3 Estudi de casos regionals i locals a Espanya. Evolució del cas de 

Barcelona 



Objectius específics 

Tasques 

Descripció de les fases  Desenvolupament 

 

* Com s’aborda la resiliència als àmbits urbans europeus? 

* Quina és l’experiència en adaptació als impactes del canvi climàtic en els entorns urbans? 

* Quins models de planificació s’estan implementant en cada cas? 

 
 

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. Similituds amb 

l’anàlisi de vulnerabilitat urbana (Ministerio de Fomento) 

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 Discussió i selecció d’indicadors de vulnerabilitat (existents o de 

nova proposta) 

B2.2 Discussió i selecció de casos d’àmbits urbans catalans 

B2.3 Aplicació i verificació dels indicadors de vulnerabilitat 

B2.4 Anàlisi i avaluació comparativa de resultats 

 



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). (Contrast amb l’Estratègia catalana d’adaptació 

al canvi climàtic) 

C1.2 Preparació i realització d’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: Oficina Catalana de Canvi Climàtic i Direcció General de 

Polítiques Ambientals 

 
 

 

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 



Presentacions/participacions en congressos i altres: 
  

 

13-15 març 2013. Participació en el “VII CONEIA - Congreso Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental” (Oviedo), organitzat per la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental amb 

el suport de la International Association for Impact Assessment i el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Presentació: La evaluación ambiental de la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático 

2013-2020 

http://www.coneia2013.com 

  

  

Altres: 

 

5 febrer 2013. Participació docent en el curs “Ecologia Urbana” de la Fundació UPC. 

 

Presentació: Cambio climático y resiliencia urbana 

 

 

18-20 març 2013. Assistència a “The European Climate Change Adaptation Conference. Integrating 

Climate into Action” (Hamburg), iniciativa de quatre projectes de recerca de la UE: RESPONSES, 

CLIMSAVE, MEDIATION i ClimateCost, organitzada per TuTech Innovation GmbH amb el suport de 

German Federal Ministry of Education and Research, la Comissió Europea, City of Hamburg i 

University of Hamburg.  

http://eccaconf.eu 



Presentacions/participacions en congressos i altres: 
  

 

4–5 abril 2013. Participació com a representant del Departament de Territori i Sostenibilitat a “Making 

Cities Resilient. World Disaster Reduction Campaign. Partners Meeting” (Barcelona), organitzada per 

UNISDR i Ajuntament de Barcelona. 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities 

  

 

9 abril 2013. Participació en la jornada “Canvi climàtic i ciutats: què hi podem fer?”, organitzada per 

l’Agrupació AuS: Arquitectura i Sostenibilitat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 

Ponència: L'adaptació al canvi climàtic en les ciutats europees 

http://www.coac.net/aus/bloc/?p=2398 



Temporal process of the urban development model 
from van den Berg represented by successive 
iterations of phases in several adaptive cycles 
Source: Hakan, M. (2012) 

General adaptive cycle separated into virtual 
adaptive cycles with their individual three 
dimensions respresenting the four sustainability 
dimensions 
Source: Hakan, M. (2012) 



Characteristics of resilient urban systems 
Source: J. da Silva et al., 2012 



Ministerio de Fomento, 2011 

Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España 



Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies, 2011 

ESPON Climate 



Norwegian University of Science and Technology, Department of Geography, 2013 

Vulnerability to Natural Disasters in Norway 



Ministerio de Fomento, 2012 

Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España 



Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2004 

Sistemes urbans  > 5.000 habitants  (2001) 



Indicadors d’exposició 

Font: ADEME, 2013 



Indicadors de sensibilitat 

Font: ADEME, 2013 



Indicadors de capacitat d’adaptació 

Font: ADEME, 2013 



Treballs futurs: 

  
1. Finalització de la tasca A2:  

 

Aprofundiment i seguiment del cas de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

  

2. Redactat part I i article per a publicació. 

  

3. Finalització de les tasques B1 i B2:  

 

Aplicació i verificació dels indicadors de vulnerabilitat 

Anàlisi i avaluació comparativa de resultats 

  

4. Redactat part II 

  

5. Finalització de les tasques C1 i C2:  

 

Realització d’entrevistes:  

Sr. Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat 

Sr. Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme 

Sr. Ramon Rabella, Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

Sra. Isabel Doñate, Àrea Metropolitana de Barcelona 

Sra. Maíta Fernández i Sra. Irma Ventayol, Ajuntament de Barcelona 

Sr. Sebastià Jornet, Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 

Sr. Lorenzo Chelleri, UAB 

* Ajuntaments amb programes/plans d’adaptació local en redacció 



Treballs futurs: 

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

planejament urbanístic: formulació i recull de metodologies i mesures aplicables al planejament 

urbanístic. 

 

6. Presentació a congressos: comunicacions als congressos centrals en la matèria a Europa que 

se celebraran l’any vinent (Resilience 2014 – Montpellier, Resilient Cities 2014 – Bonn). 

  

7. Redactat part III: Oportunitats i limitacions per a l’adaptació al canvi climàtic i la millora de la 

resiliència a través de la planificació urbanística. El cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

  

8. Redactat i revisió final de la tesi: composició definitiva de la tesi (parts i annexos), revisió final 

per part del director i posterior revisió per avaluadors externs. 

 

 

 

    
3r trim. 

2013 

4t trim. 

2013 

1r trim. 

2014 

2n trim. 

2014 

3r trim. 

2014 

4t trim. 

2014 

1 Finalització de la tasca A2 XXXXX           

2 Redactat part I i article XXXXX           

3 Finalització de les tasques B1 i B2   XXXXX         

4 Redactat part II   XXXXX         

5 Finalització de les tasques C1 i C2     XXXXX XXXXX     

6 Presentació a congressos       XXXXX     

7 Redactat part III         XXXXX   

8 Redactat i revisió final de la tesi         XXXXX XXXXX 

9 Dipòsit de la tesi doctoral           XX 
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