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 No és només un problema ambiental 



 

  

 Una activitat antròpica que també ha alterat el cicle “natural” de l’aigua 



Diferencia respecto la precipitación media 

Diferencia anual acumulada 

 Increment robust i constant de la temperatura 



Els canvis sobre les 

precipitacions, són més 

difícils d’establir de forma 

clara. El nostre àmbit 

mediterrani té una gran 

variabilitat pluviomètrica 

estacional i interanual, i una 

distribució espacial irregular.  

 

Tanmateix, per al període 

1950-2011, s’ha observat 

una reducció de la 

precipitació a l’estiu del 5,4% 

per dècada. 

 Més incertesa en el cas de la precipitació 





 
Més variabilitat intraestacional i interanual 

 

 

 Amplifica la irregularitat del nostre clima mediterrani 

Major evapotranspiració  

Canvis en els usos del sol: Aforestació.  

Canvis en els usos del sol: Gestió forestal insuficient 

Destrucció de recursos: Aqüífers contaminats / salinització  

Increment de la vulnerabilitat  



Recurs Restricció 

ambiental 

Demanda 

mitjana 

Manca de garantia 

 

 I que posa més pressió als nostres recursos 



 

 Compartim els impactes amb d’altres bioregions de clima mediterrani 



Mapa de la vulnerabilitat regional per increments en la temperatura (esquerra) i 

fenòmens extrems (dreta). 

 

 I també les vulnerabilitats amb d’altres zones d’Europa 



http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016 

«El canvi climàtic seguirà produint-

se durant els pròxims decennis. La 

magnitud del canvi climàtic futur i els 

seus efectes dependran de l'eficàcia 

de en l’aplicació dels acords 

mundials per a la reducció de les 

emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle i, de que garantim 

l’aplicació d’unes estratègies i 

polítiques d’adaptació adients per 

reduir els riscos associats a les 

condicions climàtiques extremes 

actuals i previstes» 

 

Hans Bruyninckx, Director Executiu 

de la AEMA. 







7.- Recursos hidrològics 

http://bit.ly/2kL9PR9 



Convé remarcar el fet rellevant que el ritme de canvi en la 

disminució dels recursos hídrics serà més elevat per a l’horitzó de 

2021 que entre el 2021 i el 2051.  

En aquest sentit, els processos d’adaptació s’hauran de basar 

en el control i, si és possible, en la reducció de la demanda, de 

manera que incidiran en la millora de l’eficiència tant en la 

distribució dels recursos com en l’ús, sempre amb la doble finalitat 

de garantir l’abastament i els usos i els serveis ecosistèmics. 

L’explotació de recursos locals, especialment subterranis, i la 

regeneració d’aigües residuals són fonts que, per bé que 

actualment es poden tenir en compte com a alternatives, han 

d’arribar a ser molt més importants (gairebé habituals) en les 

estratègies d’abastament dels propers decennis. 

Conclusions 



Desembre  

2016 













Risc de l’esdeveniment 

climàtic 

Probabilitat del 

succés climàtic 

Vulnerabilitat del 

sector i/o sistema 

= 
x 

Sensibilitat Exposició Capacitat adaptativa 

•Dependència de recursos 

•Edat de la població 

( persones grans, nens, sense 
ingressos) 

• Salut de la població 
afectada 

• Productes i infraestructures 

• Ecosistemes en risc 
(connectivitat i robustesa) 

• Previsió meteorològica 

• Protecció civil davant fenòmens 
extrems 

• Plans d’emergència 

• Flexibilitat dels sistemes 

• Recursos econòmics 

•Capacitat adaptativa individual 

•Accés sistema d’assegurances 

• Localització d’infraestructures i 
població (zones inundables o de 

muntanya, illes urbanes)  

•Edificis en estat precari 

•Espècies més exposades 

 

 



Reducció de consums 

Exemples 

El consum per 

persona s'ha reduït 

des del 2001, 

especialment durant 

les dues últimes 

sequeres (2005 i 

2008). 
EVOLUCIÓ DE LA DOTACIÓ DOMÈSTICA 

(litres per habitant i dia) 

 

 Però disposem de les eines per adaptar-nos-hi 



Dessalinització 

Exemples 

ITAM del Llobregat 

(200.000 m3/dia) 

Presupuesto:  

235  

OSMOSI INVERSA 

La producció, equivalent a 

60hm3/any, suposa 2/3 parts 

del consum d'aigua anual 

de la ciutat de Barcelona  

 

 Però disposem de les eines per adaptar-nos-hi 



Recuperació d'aqüífers 

Exemples 

Recuperació de pous 

contaminats a la 

cubeta de la Llagosta 

(15.000 m3/dia) 

Pous abandonats als anys 80, a 

causa de molts contaminants  

OSMOSI INVERSA + 

STRIPPING 

 

 Però disposem de les eines per adaptar-nos-hi 



Reutilització 

Exemples 

Injecció d'aigua regenerada a 

l'aqüífer del Llobregat (15.000 

m3/dia) 

Barrera hidràulica amb 14 pous 

d'injecció que permet aturar la intrusió 

marina. Permet recuperar la qualitat 

de les aigües subterrànies i, en 

condicions de sequera, 

sobreexplotació temporal. 

ULTRAFILTRACIÓ+ 

OSMOSI INVERSA (50%) 

 

 Però disposem de les eines per adaptar-nos-hi 



Reutilització 

Exemples 

Reutilització per a ús industrial 

(19.000 m3/dia) 

S'abasteix d'aigua reutilizada al 

complex petroquímic de 

Tarragona -refrigeració-, i com a 

contrapartida renuncia a un cabal 

equivalent d'aigua potable del 

Consorci d'Aigües de Tarragona. 

OSMOSI INVERSA  

(dues vegades) 

 

 Però disposem de les eines per adaptar-nos-hi 



Millora de la potabilització 

Exemples 

Ampliació i millora de la 

potabilitzadora del Llobregat  a 

Abrera  (220.000 m3/dia) 

L'EDR permet eliminar les sals 

precursores de la formació de 

trihalometans (bromurs). A més a 

més s'han instal·lat plaques solars 

als terrats dels dipòsits. 

ELECTRODIÀLISI 

REVERSIBLE 

 

 Però disposem de les eines per adaptar-nos-hi 



CANVI 

CLIMÀTIC 

 I POLÍTIQUES 

SECTORIALS 

1 2 

3 4 

 

 Projecte de llei de Canvi Climàtic  



Article 11 

Aigua 

  

• La implantació dels cabals de manteniment en els cursos fluvials de les 

conques internes de Catalunya, així com la seva successiva revisió en funció de 

l’evolució de les variables climàtiques. En el cas de les conques de caràcter 

intercomunitari les mesures es desenvolupen en els termes que s’acordin amb 

els òrgans de conca corresponents. 

  

• L’aplicació de mesures econòmiques per a la progressiva restauració integral 

dels ecosistemes i per a la gestió del cicle de l’aigua. 

  

• La interconnexió de les xarxes d’abastament com a mesura que atorga 

seguretat, flexibilitat i robustesa al sistema d’abastament. 

  

• La derivació amb caràcter prioritari dels recursos hídrics aconseguits 

mitjançant millores d’estalvi i eficiència cap a l’assoliment dels objectius de 

qualitat dels ecosistemes aquàtics i, en cas de sequera extrema, cap a 

l’abastament urbà. 

  

• L’avaluació de la vulnerabilitat en les diverses masses d’aigua continentals i 

costaneres a partir de la diagnosi del document d’impactes i pressions dels 

successius plans de gestió hidrològica i les mesures d’adaptació necessàries. 

 

 Projecte de llei de Canvi Climàtic  



Molt agraït per la vostra atenció!! 
 
Salvador Samitier i Martí 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
Av. Diagonal, 523-525 
08029, Barcelona 
 
Telèfon: 93 444 50 00 
salvador.samitier@gencat.cat 
occc@gencat.cat 
 
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/ 


