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1. OBJECTIU I ABAST 

 
L’objectiu d’aquest document és l’elaboració del  Programa d’adaptació al Canvi Climàtic 

del municipi de Vilagrassa, amb l’objectiu de donar compliment a  les bases publicades 

per ORDRE TES/422/2012, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament 

d'actuacions contra el canvi climàtic  i resolucions posteriors. 

2. ANTECEDENTS  

 
El fenomen de la influència de l’activitat humana sobre el clima es posa de manifest a la 

Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà a Estocolm, l’any 1972. Des de 

llavors, la comunitat internacional encapçalada per les Nacions Unides i la Organització 

Meteorològica Mundial enceta un llarg procés d’anàlisi i investigació. 

La Cimera de Rio de 1992 dóna un impuls definitiu por abordar aquest problema global, i 

des d’aleshores són molts els principals esdeveniments i iniciatives legislatives que han 

succeït. 

La ratificació del Protocol de Kyoto per part d’Espanya l’any 2002 implica per a 

Catalunya la responsabilitat de contribuir al compromís de limitar les emissions a un 

creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008-2012. 

En aquest context, l’any 2005 el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

(CADS) va editar el Primer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, i el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge es va establir com a òrgan de verificació de les 

emissions per a les empreses que participen al mercat d’emissions, com a conseqüència 

de l’aplicació de la Directiva 2003/87/CE. 

Posteriorment, l’any 2006, es van crear, sota la dependència del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i l’Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic, encarregada de vetllar per la implantació de les mesures contra el 

canvi climàtic i el compliment del Protocol de Kyoto. 

La Comissió Europea va iniciar formalment el Pacte d’alcaldes i alcaldesses el 29 de 

gener de 2008, sent la iniciativa més ambiciosa fins ara de participació de ciutats i 

ciutadans en l’assoliment dels objectius de la Política energètica sostenible de la Unió 

Europea.  
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El Pacte consisteix en un compromís oficial de les ciutats adherides de superar els 

objectius establerts per la Unió Europea al 2020, reduint les emissions de CO2 als 

territoris respectius en almenys un 20% mitjançant l’aplicació d’un Pla d’Acció per a 

l’energia sostenible. 

El 30 de setembre de 2008, el govern de Catalunya va aprovar el Pla marc de mitigació 

del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, el primer pla català que d’una manera 

coordinada i integrada tracta el canvi climàtic dins el conjunt de l’acció de govern de la 

Generalitat de Catalunya. 

Durant 2009 i 2010 el Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC)  ha 

elaborat el 2n Informe del Canvi Climàtic de Catalunya que dóna continuïtat al 1r 

Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya elaborat de forma pionera a tot l’Estat 

espanyol l’any 2005. 

Atès que aquest Pla Marc, juntament amb el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, 

tenen una estreta relació entre energia i canvi climàtic, i que la planificació europea en 

matèria d’energia i clima té com a horitzó l’any 2020, el Govern de la Generalitat de 

Catalunya va elaborar un únic Pla: el Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 

2012-2020. 

 El Pla de Govern 2011-2014 de la Generalitat de Catalunya, de 3 de maig de 2011, 

preveu l’elaboració d’un nou Pla de mitigació de les emissions que cobreixi el període 

2013-2020. 

És en aquest context, que les polítiques d’adaptació als impactes del canvi climàtic han 

agafat embranzida a escala mundial. Per això, el Govern de la Generalitat de Catalunya, 

conscient del repte que suposa i suposaran els impactes del canvi climàtic, ha elaborat 

l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC). 

 

A més a més, el 2013, el municipi de Vilagrassa també ha elaborat el seu Pla d’Acció per 

l’Energia Sostenible (PAES), responent així als compromisos adquirits en adherir-se al 

Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.  
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3. DIAGNOSI MUNICIPAL 

3.1. Àmbit geogràfic 
 
El municipi de Vilagrassa es troba enmig de la comarca de l’Urgell. Disposa d’una població 

de 497 habitants1 en una superfície de terme de 19,9 km2, amb una densitat de població 

resultant de 25 hab./km2. 

El terme comprèn la vila de Vilagrassa, cap de municipi, els antics termes de Montalbà i 

de Montperler, despoblats, i el conegut Mas d’Estadella. 

Font: Nomenclator. Departament de Territori i Sostenibilitat 

                                                 

 
1 Dades de població. Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
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S'allarga de nord a sud. Limita al nord i a l’est amb el terme de Tàrrega, al sud amb els de 

Verdú i Preixana i a l’oest amb Bellpuig i Anglesola. Es troba al sector central de la 

comarca, a ponent de Tàrrega, a la vall mitjana del riu d’Ondara, que travessa el territori 

de llevant a ponent poc després de rebre el seu afluent, el Cercavins. 

La principal via de comunicació és l’autovia A-2, de Barcelona a Lleida que travessa el 

terme de llevant a ponent. Passa per la vila l’antiga carretera N-II, d’on surt la carretera C-

53, que porta a Balaguer per Anglesola, Tornabous i la Fuliola. Per aquest municipi també 

passa la via fèrria de la línia Barcelona-Lleida. 

Aquesta proximitat a les infraestructures de transport i al nucli de Tàrrega, capital de la 

comarca i un fort motor econòmic, han donat lloc a que Vilagrassa, un municipi 

tradicionalment agrícola, estigui implementant un cert caràcter industrial. 

 

3.2. Població 

3.2.1. Evolució de la població 

La població ( vilagrassencs ) havia estat tradicionalment escassa; en 1363-70 es 

comptaven 89 focs a, 60 el 1380 i 3 a Montperler, mentre que al segle XVI (1553) ja 

havien baixat a 29. Però al segle XVIII prengué un gran impuls (de 218 h el 1718 passà a 

620 el 1787), el qual es prolongà fins el 1860, i assolí la xifra màxima de 801 h; des 

d’aleshores ha tendit a disminuir: el 1900 tenia 616 h, que s’estabilitzaren els següents 

decennis (614 h el 1930), però tornaren després a baixar: 544 h el 1950, 532 el 1960, 501 

el 1970, 460 el 1981 i 429 el 1991. Amb el canvi de segle, però, la tendència es capgirà; 

així, el 2001, hi havia 436 h i, el 2005, s’arribà a 463 h. Actualment, l’any 2012, es disposa 

s’assoleixen els 497 habitants, any amb més població des del inici de segle. 

 

 
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
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Evolució de la Població
Any Total 
2012 497 
2011 471 
2010 458 
2009 455 
2008 449 
2007 451 
2006 467 
2005 463 
2004 449 
2003 424 
2002 424 
2001 436 
2000 453 
1999 434 
1998 431 



 

 
 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilagrassa               Pàgina 8 de 114 

En els últims anys, Vilagrassa denota un petit increment en la seva població degut al 

increment demogràfic experimentat en moltes zones rurals degut a la vinguda de nous 

habitants que cerquen un habitatge més assequible prop de la veïna Tàrrega.  

 

3.2.2. Estructura de la població 

El municipi de Vilagrassa disposa d’una piràmide poblacional bastant equilibrada. Tot i que 

el gruix poblacional es concentra dels 30 als 60 anys, la població jove de la part inferior de 

la piràmide supera a la població més envellida de la part superior. 

 

 
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. 

 

 

3.2.3. Distribució territorial de la població 

En el terme municipal de Vilagrassa, la major part de la població (98,66%) es troba situada 

en el nucli de població de Vilagrassa, mentre que la població restant es troba disseminada 

per la resta del nucli.  

Nom de l'ens Població 2007 

Vilagrassa 445 

Disseminat 6 

Font: Municat. 

 
Segons aquestes dades, es conclou que gairebé la totalitat de la població es troba 

concentrada en el nucli urbà de Vilagrassa on, per tant, s’hi concentra la major densitat de 

població, al peu de la carretera N-II. 
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3.3. Clima 
 
Vilagrassa s’inscriu en un clima de tipus mediterrani continental. Si classifiquem el clima 

de la zona segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, tot el terme municipal es cataloga 

com a semiàrid. 

Així, el municipi es caracteritza per un clima amb marcat dèficit hídric a l’estiu, 

precipitacions màximes a la primavera i tardor i estius molt secs. A l’hivern són habituals 

les boires i les gelades i les precipitacions són escasses. Les temperatures són extremes 

tan a l’hivern com a l’estiu.  

La climatologia es caracteritza per dos mesos d’hivern fred (desembre i gener) i tres de 

condicions subhivernals (novembre, febrer i març), i un hivern molt llarg i dur al qual es 

contraposa un estiu llarg i calurós.  

Les precipitacions oscil·len al voltant dels 400 mm/ any. La temperatura mitjana està al 

voltant dels 14ºC mentre que la mitjana de les temperatures màximes i mínimes estaria al 

voltant dels 20 i 9 ºC respectivament. El vent dominant a la zona, l’anomenat llebeig, que 

acostuma a portar molta sorra i pols fina en suspensió, té una gran importància en la 

dinàmica i en l’estructuració de les comunitats vegetals. Presenta una velocitat mitjana de 

3 m/s i la direcció dominant és l’ O. La humitat relativa mitjana és del 64% i la irradiació 

global mitjana diària de 17,3KJ/m2. 

La taula següent mostra les dades generals per l’any 2012 de l’estació meteorològica del 

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) més pròxima (Tàrrega). 

 

Dades climàtiques estació SMC a Tàrrega (2012) 

Precipitació acumulada (PPT) 341 mm  

Temperatura mitjana (Tmm) 14.6 ºC  

Temperatura màxima mitjana (Txm) 21.1 ºC  

Temperatura mínima mitjana (Tnm) 9.2 ºC  

Temperatura màxima absoluta (Txx) 39.4 ºC 20/08/2012 

Temperatura mínima absoluta (Tnn) -8.2 ºC 11/02/2012 

Velocitat mitjana del vent (a 10m) 3 m/s  

Direcció dominant (a 10m) W  

Humitat relativa mitjana 64 %  

Mitjana de la irradiació solar global diària 17.3 MJ/m2  
Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 
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Evolució del clima  

Les conclusions del BAIC 20112 indiquen que la temperatura mitjana de l’aire pel conjunt 

de Catalunya durant el període 1950- 2011 s’ha incrementat a un ritme de  

+0,24 °C/dècada de forma estadísticament significativa, sense apreciar diferències 

destacables territorialment. Ara bé, la tendència positiva no ha estat constant en tot el 

període, donat que entre 1950 i 1970 s’obté una tendència negativa, al contrari de 1971 i 

1990  on hi ha un fort increment de la temperatura (+0,81 ºC/dècada, estadísticament 

significatiu), i entre 1991 i 2011 es manté la tendència positiva, però més moderada i 

sense significació estadística. 

La mitjana anual de temperatures màxims ha augmentat a un ritme més accelerat (+0,28 

ºC/dècada) que no pas la mitjana anual de les mínimes (+0,20ºC/dècada).  L’augment de 

temperatura tampoc ha estat homogeni a nivell estacional, donat que a l’estiu es mostra 

un augment de temperatura mitjana més elevat (+0,35 ºC/dècada), mentre que a la tardor 

la tendència és molt més moderada (+0,17 ºC/dècada).  

Pel que fa a precipitació, l’estació meteorològica de Tàrrega presenta una tendència 

lleugerament negativa, tot i que estadísticament no significativa, amb descensos més 

marcats a l’estiu. 

També destacar l’augment en l’índex TX90p (dies càlids) per al període 1950-2011 que ha 

estat d’un 1,63% de dies per dècada, dada significativa, en la comarca de l’Urgell. Pel que 

fa a l’índex NT20 (nits tropicals) l’increment ha estat de 2,25% de dies per dècada, 

increment també significatiu.  

En conclusió, segons els índexs climàtics, disminueixen les nits fredes, els dies freds i 

indicador de durada de ratxa freda, i augmenten els índex de dies d’estiu, nits tropicals, 

màxima de temperatura màxima, mínima de temperatura mínima, nits càlides, dies càlids, 

indicador de la durada de la ratxa càlida i amplitud tèrmica anual. També es detecta un 

augment significatiu en les hores de sol efectives. 

 

3.4. Economia 
 
Vilagrassa tradicionalment ha estat un municipi de caràcter agrícola, tot i que la proximitat 

a Tàrrega i el pas de l’autovia A-2 han propiciat un increment de la vocació industrial del 

municipi. 

                                                 

 
2  Butlletí Anual d’Índicadors Climàtics  (any 2011). Servei Meteorològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
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 Així, el nombre de persones que es dediquen a l’agricultura ha anat disminuint amb el pas 

dels anys, desplaçant-se cap al sector serveis i la indústria. El pas de l’autovia A-2, l’antiga 

N-II (ara N-IIa) i la proximitat a Tàrrega han donat lloc a un progressiu augment del 

nombre de persones ocupades en el sector secundari i terciari. 

 

Ocupació per grans sectors d’activitat 

ANY agricultura indústria construcció serveis Total 

 pers. % pers. % pers. % % pers. pers. 

2001 22 12,22% 73 40,56% 9 5,00% 76 42,22% 180 

1996 26 15,03% 69 39,88% 10 5,78% 68 39,31% 173 

1991 35 21,08% 53 31,93% 13 7,83% 65 39,16% 166 
Font: IDESCAT. 

 

Aquest canvi d’orientació en el perfil professional dels habitants de Vilagrassa ha 

comportat la instal·lació d’un nombre considerable d’empreses industrials i de serveis en 

relació al nombre d’habitants de la població. 

En el futur, està previst d’executar-se i desenvolupar-se un polígon industrial situat entre el 

polígon industrial d’Anglesola i l’autovia A-2, tot i que es podria dir que el municipi ja manté 

un cert activitat industrial. 

Tot i la disminució del nombre de persones ocupades en els sectors agrícola i ramader, la 

major part del terme encara es troba en actiu pel que fa a la superfície agrícola, 

aproximadament un 50 % del terme municipal es troba destinada a conreus, tant de secà 

com de regadiu. 

Distribució de la superfície agrícola utilitzada. 

Any Conreus regadiu Conreus secà Terres llaurades Pastures permanents Total 

 
ha % ha % ha % ha % ha 

2009 694 23,30% 795 26,70% 1441 48,39% 48 1,61% 2978 

1999 511 23,72% 566 26,28% 1076 49,95% 1 0,05% 2154 

1989 368 17,29% 696 32,71% 1064 50,00% 0 0,00% 2128 

1982 318 14,85% 753 35,15% 1071 50,00% 0 0,00% 2142 
Font: IDESCAT. 

 

Principalment, els conreus més utilitzats són els herbacis, amb una distribució equitativa 

entre els de secà i els de regadiu segons les dades de l’IDESCAT, deixant els arbres 

fruiters com a conreus secundaris de suport.  
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Val a dir que la baixa disponibilitat actual d’aigua, majoritàriament provinent del riu 

d’Ondara, ha condicionat l’establiment d’arbres fruiters en el sector de regadiu, destinant 

els cultius a espècies amb menors requeriments hídrics. 

 

Principals tipologies de conreu de Vilagrassa. 

 Herbacis 
secà 

Herbacis 
Regadiu 

Fruiters 
regadiu 

Fruiters 
secà 

Olivar Vinya Total 

 ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha 

2009 664 46,08% 661 45,87% 18 1,25% 37 2,57% 57 3,96% 4 0,28% 1441 

1999 431 41,44% 470 45,19% 30 2,88% 70 6,73% 35 3,37% 4 0,38% 1040 

1989 551 52,83% 363 34,80% 5 0,48% 86 8,25% 34 3,26% 4 0,38% 1043 

Font: IDESCAT. 

 

Fruit de la transformació que suposa la posada en funcionament del Canal Segarra – 

Garrigues, una part gran part del terme canviarà els tipus de conreus donada la 

disponibilitat d’aigua, especialment en la part sud. Per tal d’extreure el màxim rendiment al 

canvi de conreus, es preveu la realització d’un procés de concentració parcel·lària que 

abasta una gran part del terme, tota la banda oest del municipi situada per sota de 

l’autovia A-2 i al marge esquerra del Canal d’Urgell. 

Aquesta concentració parcel·lària, redactada el 2002, abasta una superfície de 837 ha, 

afectant a 204 propietaris repartits en 481 finques inicials.  

 

Pel que fa a la ramaderia, Vilagrassa no ha esta tradicionalment un municipi d’alta 

concentració de granges, de manera que el nombre d’explotacions ha sofert nombroses 

variacions al llarg dels anys amb una tendència negativa, de les 42 l’any 1999 fins a les 9 

de l’any 2009, segons dades de l’IDESCAT. 

 

3.5. Usos del sòl 
 
El municipi presenta un ús del sòl clarament agrícola, atès que més de dues tercers parts 

del terme estan ocupades per camps de conreu, ja siguin de secà o regadiu, com herbacis 

o fruiters. Es pot considerar que la major part del nucli disposa de conreus de secà, amb 

els usos agrícoles, el paisatge i les espècies que això comporta.  

Algunes parcel·les properes al riu d’Ondara i les seves sèquies i al Canal d’Urgell 

disposen de conreus típics de regadiu. 
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Usos del sòl (2002) Ha % 

Infraestructures viàries 59,85 3.06 

Nuclis urbans 25,11 1,28 

Zones industrials i comercials 4,23 0,22 

Conreus herbacis de secà 1.404,36 71,73 

Conreus herbacis de regadiu 264,96 13,53 

Fruiters de secà 187,29 9,57 

Fruiters de regadiu 5,94 0,30 

Bosquines i prats 0,99 0,05 

Sòl amb vegetació escassa o nul·la 5,22 0,27 

TOTAL 1.957,95  
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

 
En el sòl no urbanitzable, l’ús agrícola predominant i les seves estructures associades 

(magatzems, coberts, estacions de bombeig,...) s’alterna amb altres usos com ara unes 

poques granges i algunes masies tradicionals, la majoria deshabitades. 

 

3.6. Vegetació3  
 
El caràcter sec i continental del clima, unit al predomini de tipus de sòls també molt 

especials, semblants als que es troben en terres desèrtiques i estèpiques, fa que, dins la 

regió biogeogràfica mediterrània, les planes de l’Ebre mitjà, a on pertany en l’aspecte 

fisiogràfic l’Urgell, tinguin una vegetació molt particular rica en espècies nordafricanes. 

Com a la resta de les planes de l’Ebre, el substrat geològic conté carbonat càlcic. En 

formar-se els sòls, sota el clima sec predominant, no sols no desapareixen els carbonats, 

sinó que sovint també es mantenen els sulfats (guixos) i es donen així fenòmens 

d’endorreisme, dels quals l’exemple més remarcable seria l’antic estany d’Ivars situat a 

uns 10 km a l’O del límit de terme. 

El clima mediterrani de tendència continental de la plana urgellenca provoca, a partir de 

les acaballes de la primavera i sobretot a l’estiu, una notable evaporació que es tradueix 

en la formació de crostes salines sobre la superfície del sòl, que en punts concrets no 

intervinguts, determina extremament les espècies de flora que apareixen. 

 

                                                 

 
3 Extret de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM de Vilagrassa. 2008. LA LLENA. 
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Vegetació potencial 

Atenent les condicions de secada estival, però sense arribar a les condicions extremes de 

la part baixa del Segre i el Cinca, l’àrea d’estudi correspondria al domini climàcic del 

carrascar o alzinar continental (Quercetum rotundifoliae) tot i que probablement estaríem 

en una zona de transició entre aquest i la màquia de garric i arçot (Rhamno-Cocciferetum). 

El carrascar, bosc dens i ombrívol, però pobre, amb poques espècies arbustives i 

herbàcies, sí que hauria ocupat les bones terres profundes si l’home no les hagués 

transformat en conreus. D’altra banda, els indrets més assolellats i amb sòls més pobres 

estarien ocupats per espècies més resistents a la secada com la màquia de garric 

(Quercus coccifera) i arçot (Rhamnus lycioides), amb espècies associades com la savina 

comuna (Juniperus phoenicea) i el càdec (Juniperus oxicedrus). 

Alhora, en indrets específics, com a les ribes dels cursos d’aigua més importants s’hi 

desenvoluparien espècies de vegetació de ribera, helofítica i halòfila. 

 

Vegetació actual 

Les successives transformacions i els canvis d’ús del sòl practicats per l’home al llarg dels 

segles, que inclou la transformació en conreus, primer de secà i després en conreus de 

reg, han configurat un paisatge vegetal molt diferent del potencial amb predomini de 

terrenys de conreu (fruiters, farratges i cereals de rec) i amb marges subespontanis de 

vegetació ruderal i arvense. Altrament, al capdamunt dels tossals del sud del terme, s’hi 

troben espècies pròpies de prats secs amb presència d’espècies ruderals.  

Així, actualment la vegetació natural queda relegada als marges dels conreus, a les 

parcel·les no conreades, als tossals, i les ribes dels ambients aigualosos com les clamors, 

els desguassos i l’entorn dels pantans de regulació. 

Als marges dels conreus les espècies característiques són les espècies nitròfiles, 

halòfites, nitrohalòfiles, i de tendències gipsòfiles. Però la disponibilitat d’aigua per als regs 

d’hivern o de suport han condicionat abastament les espècies ruderals que es poden 

trobar, especialment al sector nord del terme, amb una major influència del riu d’Ondara. 

Així, al sector nord del terme municipal, on la presència del riu d’Ondara permet una major 

disponibilitat d’aigua i un ambient més frescal, hi predominen espècies ruderals pròpies de 

les zones de regadiu, bàsicament anuals i teròfites, com la malva (Malva sylvestris), el 

margall (Lolium rigidum), el card (Carduus pycnocephalus), roselles (Papaver rhoeas) i 

altres gramínies.  
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Tot i el predomini de les espècies ruderals pròpies dels sectors de regadiu, també se’n 

troben d’altres pròpies de zones amb conreus de secà, amb tendències nitrohalòfiles com 

el siscall (Salsola vermiculata). En canvi, al sector sud, per sota de la N-IIa, les espècies 

predominants són aquelles adaptades a la manca d’aigua i a fortes concentracions de sals 

i nitrats, com limòniums (Limonium sp), el siscall (Salsola vermiculata), la barrella punxosa 

(Gypsophila hispanica), Kochia sp., trincola (Gypsophila struthium ssp. hispanica), salats 

(Suadea vera), blets (Chenopodium sp.) i en general, comunitats arvenses d’horts i camps 

de regadiu mediterranis (Setario- Echinochloetum colonae). També molt esporàdicament 

apareixen comunitats pròpies de prats secs com espècies de la comunitat Agropyro-

Lygeion (Lygeum spartium, Stipa lagascae, Agropyrum sp.). Fruit de l’activitat agrícola 

s’han anat mantenint algunes zones arbòries o peus arboris en marges de conreus. 

Principalment trobem majoritàriament ametllers (Prunus dulcis), però també freixes 

(Fraxinus angustifoia), lledoners (Celtis australis), figueres (Ficus carica) i també algunes 

mostres interessants d’alzines (Quercus ilex ssp rotundifoliae) que actuen com a element 

ecològic bàsic donant aixopluc i/o aliment a moltes espècies animals. Així doncs, aquestes 

arbredes i arbres aïllats als marges de conreus, esdevenen essencials per al manteniment 

de moltes espècies animals alhora que estableixen una certa diversitat d’espècies 

vegetals en aquestes zones de conreus homogeneïtzades.  

Al voltant de les sèquies, el riu i, fins i tot, el canal d’Urgell, s’hi desenvolupen, en general, 

prats humits formats per l’herba presseguera (Polygonum persicaria), canyís 

(Phragmitesaustralis), canya (Arundo donax) i alguns arbres dispersos com freixes 

(Fraxinus angustifolia), tamarius (Tamarix gallica) i xops (Populus nigra).  

Altrament, en parcel·les no conreades, especialment al sud del terme i als tossals no 

conreats, s’hi troba una barreja d’espècies pròpies dels prats secs de tendències estèpica 

salina i altres espècies ruderals com l’espart (Stipa tenacissima), el llistó (Brachypodium 

retusum) i el timó (Thymus vulgaris). 

 

3.7. Fauna 
 
La transformació en els usos del sòl i, especialment, l’activitat agrícola condicionen les 

espècies faunístiques que es poden localitzar en un indret determinat. Així, en funció del 

tipus de vegetació i usos que es donin en el territori, es podrà trobar un tipus de fauna 

diferenciat, donant lloc a una certa diversitat. 
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Vilagrassa, tot i disposar en la zona nord d’un potent sistema de reg de suport, disposa de 

la fauna típica de les zones amb conreus de secà, amb fauna pròpia d’estepes i brolles, i 

l’associada al pas del riu d’Ondara i les sèquies que en depenen i a la zona urbana del 

nucli. 

- Conreus i marges. L’existència de conreus de secà a la major part del municipi, encara 

que amb irrigacions puntuals i alguna zona regada, determina el tipus d’espècies. La 

parcel·lació implica l’existència de marges i també existeixen petits horts que aporten 

heterogeneïtat a l’ambient, refugis, alimentació i espai de cria per a moltes espècies. Entot 

cas, algunes espècies que es poden trobar en aquests ambients són la sargantana  

ibèrica (Podarcis hispanica), el llangardaix comú (Lacerta lepida), petits rosegadors comel 

ratolí de camp (Apodernus sylvaticus), el talp comú (Microtus duodecimcostatus), 

insectívors com l’eriçó comú (Erinaceus europaeus) i la mussaranya vulgar 

(Croccidurarussula), lagomorfs com la llebre comuna (Lepus europaeus) i el conill 

(Oryctolagus cuniculus), la guineu (Vulpes vulpes) i diversos ocells com el xoriguer comú 

(Falco tinnunculus), el cruixidell (Emberiza calandra), la garsa (Pica pica), la perdiu 

(Alectoris rufa), la merla (Turdus merula), l’abellerol (Merops apiaster) ... 

- Zona urbana, torres i edificacions aïllades. En aquestes zones s’hi troba fauna típica 

urbana, com el dragó comú (Tarentola mauritanica), petits rosegadors domèstics com el 

ratolí domèstic (Mus musculus) o la rata comuna (Rattus norvegicus), ocells com l’òliba 

(Tyto alba) sobretot en edificacions aïllades, el mussol comú (Athene noctua), l’oreneta 

cuablanca (Delichon urbica) i l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), el falciot (Apus apus), 

l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el colom roquer (Columba livia), tórtora turca 

(Streptopelia decaocto), pardal comú (Passer domesticus),... 

- Riu d’Ondara, sèquies i reguers. Els ambients aigualosos asseguren la presència 

d’espècies d’amfibis i d’ocells propis d’espais de ribera. S’hi pot trobar algun petit 

rosegador com la rata d’aigua (Arvicola sapidus), amfibis com el gripau comú (Bufo bufo) o 

la granota verda (Rana perezi), algun rèptil com la serp d’aigua (Natrix maura) i aus com 

l’oreneta de ribera (Riparia riparia), la cuereta blanca (Motacilla alba), la cuereta torrentera 

(Motacilla cinerea), la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el rossinyol bord (Cettia cetti), el xot 

(Otus scops), la tórtora (Streptopelia turtur), la cuereta torrentera (Motacilla cinedrea), la 

cuereta blanca (Motacilla alba), ... 

 

3.8. Recursos hídrics 
 
L’àmbit d’estudi pertany a la conca hidrogràfica de l’Ebre, a la subconca del Segre, amb la 

qual es relaciona mitjançant una densa xarxa de canals, sèquies i clamors. 
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La xarxa hidrològica i hidràulica es troba definida per dos grans vectors, el riu d’Ondara i el 

canal d’Urgell. 

a) Riu d’Ondara. Aquest riu, circula pel nord del nucli, entra al municipi pel sector est, 

provinent de Tàrrega i circula en direcció nod-oest. L’Ondara es caracteritza per disposarla 

major part de l’any de cabals molt minsos, arribant pràcticament a assecar-se en els 

períodes de sequera estival. En èpoques passades podia mostrar-se sec en superfície 

una part de l’any, actualment recull aigües que provenen dels drenatges i les aigües 

sobrants de les finques, de manera que, tot i que a l’estiu disminueix molt el seu cabal, 

acostuma a mantenir el pas d’un cert volum d’aigua. 

b) Xarxa hidràulica. Uns seguit de sèquies i reguers solquen el municipi permetent 

disposar de regs de suport per als conreus agrícoles. Cal destacar el canal d’Urgell, que 

tot i tenir poca incidència en la zona, ja que la zona regable es situa en el marge dret del 

canal, travessa el municipi en el sector sud-oest. Les sèquies i reguers també es 

diferencien entre la zona nord i sud del municipi. Així, en la zona nord s’hi localitzen 

sèquies de major capacitat i en alguns casos amb un empedrat. A la zona sud, les sèquies 

són de menor capacitat i totes elles estan fetes de formigó, circulant per sobre la 

superfície dels camps de conreu. 

A banda del riu d’Ondara i el Canal d’Urgell, també esdevé d’elevada importància el 

Barranc del Gossalet, també anomenat Lo Reguer, el qual circula per la banda sud del 

terme, provinent del fondo del Ballesters, ja a la Segarra. Aquest barranc, considerat com 

un curs fluvial per l’ACA, actualment actua com a sèquia de rec, estant gran part del seu 

traçat canalitzat, especialment en el tram que transcorre pel terme municipal de 

Vilagrassa, on tot el seu recorregut es troba canalitzat i soterrat. 

c) El Canal Segarra – Garrigues. El municipi de Vilagrassa es troba inclòs dins el sector 

afectat per la construcció del nou Canal Segarra - Garrigues, permetent transformar els 

conreus de secà, especialment els de la part sud del terme, a conreus de regadiu. Queda 

exclosa de la transformació a regadiu de la zona nord afectada per l’espai PEIN i xarxa 

Natura 2000 Anglesola-Vilagrassa. 

El Canal Segarra – Garrigues està constituït per 15 sectors de reg, on cada sector 

disposarà d’una presa d’aigua que conduirà l’aigua a una bassa reguladora. A partir 

d’aquesta bassa es subministra l’aigua a les parcel·les agrícoles per gravetat. Tots els 

sistemes de reg que depenguin de l’aigua del Canal Segarra – Garrigues han d’utilitzar el 

menor cabal d’aigua possible, preferentment utilitzant sistemes de reg per aspersió 

moderns. 
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3.9. Geomorfologia i geologia 
 

3.9.1. Geomorfologia 

El terme de Vilagrassa es troba ubicat en la Plana d’Urgell formant part de la Depressió 

Central, on predominen les formes amb pendents mínims i formes planeres. Les alçades 

del terme oscil·len des dels 300 m a l’extrem sud-oest als 384 de la Serra dels Molars, a la 

banda sudest del terme. A partir de les unitats geomorfològiques del terme, es pot establir 

una zonificació4 de Vilagrassa que el divideix en dues unitats d’extensió diferent: 

a) La Plana. Zona nord del municipi. Aquest sector es caracteritza per estar format 

per un seguit de parcel·les agrícoles, replanades, on els desnivells són gairebé 

inexistents. Únicament es dóna algun petit desnivell entre algunes finques, on el 

desnivell en les ribes no sol superar el mig metre. El riu d’Ondara defineix el límit sud 

d’aquesta àrea, tot i que al voltant del seu curs fluvial i fins el nucli de Vilagrassa, el 

terreny tingui unes característiques molt similars. 

b) Els Tossals. Aquest sector inclou els tossals de l’extrem sud del terme municipal i 

les superfícies més o menys planeres que s’estenen entre els diferents tossals i el 

nucli, que conjuntament amb la N-IIa estableixen el límit nord d’aquest sector. 

Aquesta zona es caracteritza per l’heterogeneïtat de la seva estructura orogràfica, ja 

que alterna zones de lleus ondulacions, els tossals que s’aixequen sobtadament i les 

zones planeres entre aquests tossals. És en aquest sector on es situen les majors 

pendents del municipi (> 15%) i les majors cotes, situades en els cims d’aquests 

tossals, que en el cas de Montperler assoleixen els 372 metres. Val a dir que la cota 

major del municipi és de 384 metres, situada en l’extem sud-est del terme, en la 

vessant de la Serra dels Molars. 

De manera generalista, el terme municipal presenta orientacions nord-oest, tal i com ho fa 

la major part de la plana de Lleida al veure’s dominada pels afluents del Segre. 

 

3.9.2. Geologia 

El terme de Vilagrassa, com la resta de la comarca, es situa a la Depressió Central de la 

Depressió Geològica de l’Ebre, formada per materials del Període Terciari (Eocè, Oligocè). 

Aquests materials són de l’oligocè i pertanyen a la Formació Urgell. 

                                                 

 
4 ISA POUM. 2008. LA LLENA. 
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Part d’aquests materials oligocens es troben recoberts per materials quaternaris d’origen 

fluvio-lacustre, la qual cosa determina una certa permeabilitat dels materials que afavoreix 

la formació de llacunes endorreiques. 

La constitució litològica dels materials oligocens és, fonamentalment, de lutites ocres i 

grogues, amb intercalacions de gresos feldespàtics, generalment amb geometria de 

paleocanals (Mata- Perelló, 1994). 

Els afloraments dels materials lutítics s’han explotat a diferents punts de la comarca com 

és el cas del Tossal al terme de Golmés, o a Linyola (a la Torre Soler, al S-SO de Linyola). 

En moltes ocasions, aquests materials es troben recoberts de materials detrítics 

quaternaris procedents d’aportacions del riu Corb (Mata- Perelló, 1994). 

Segons el Mapa Geològic de Catalunya,5 dins l’àmbit d’estudi comprès pel municipi 

trobem les següents formacions geològiques, amb un clar predomini al nord del terme dels 

còdols del Plistocé, i les lutites al sud, tot i que en aquesta àrea les litologies presents hi 

són molt més variades (còdols, gresos, argiles i calcàries). 

 

3.10. Riscos municipals 
 
Només es considera el risc per inundacions, donat que el risc per emergències en el 

transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril no són significatius per 

aquest estudi, el risc per incendis forestals és molt baix, i el risc per nevades és moderat. 

 

Risc per inundacions 

Segons el Pla de Protecció Civil per Emergències d’Inundacions de Catalunya (Pla 

INUNCAT), el municipi de Vilagrassa es troba classificat amb un risc MODERAT per 

inundacions dins de la conca del Segre.  

El pas del riu d’Ondara (pel Barranc de la Bovera), que circula en sentit sud-est – nord-

oest per terrenys situats a la part superior del nucli urbà, estableix un seguit de cotes 

d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, tot i que la major part de la 

superfície afectada per aquests períodes de retorn es troba situada en el sector que 

delimiten l’A-2 i la línia de ferrocarril. 

                                                 

 
5
 Mapa Geològic de Catalunya, escala 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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El nucli actual no es veu afectat per aquests períodes de retorn ni pel risc d’inundació 

geomorfològic, que voreja el nucli urbà consolidat en 

ho en consideració per la seva proximitat.

 

Font: Risc per Inudnacions. Mapa de Protecció Civil de Catalunya (TM de Vilagrassa).

Pla d’Assistència i Suport (PAS)

La comarca de l’Urgell disposa d’un Pla d’Assistència i Suport (PAS), redactat el juliol de 

2011. El PAS és un pla d’ajuda i recolzament als municipis, abans, durant o després d’una 

emergència. Aquest integra tots el municipis pertanyents a la comarca de l’Urgell i estipula 

com es realitzarà l’ajut i el recolzament a aquests.

El Pla consisteix en una eina que permet al Consell Comarcal donar suport i assistència 

tècnica a aquells municipis que ho necessitin, en matèria de Protecció Civil, com a 

recolzament als seus plans 

                                                

 
6 Pla d’Assistència i Suport de la comarca de l’Urgell (PAS). 2009. ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP.
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El nucli actual no es veu afectat per aquests períodes de retorn ni pel risc d’inundació 

el seu sector nord-oest però cal tenir-

 

Font: Risc per Inudnacions. Mapa de Protecció Civil de Catalunya (TM de Vilagrassa). 

disposa d’un Pla d’Assistència i Suport (PAS), redactat el juliol de 

2011. El PAS és un pla d’ajuda i recolzament als municipis, abans, durant o després d’una 

emergència. Aquest integra tots el municipis pertanyents a la comarca de l’Urgell i estipula 

El Pla consisteix en una eina que permet al Consell Comarcal donar suport i assistència 

tècnica a aquells municipis que ho necessitin, en matèria de Protecció Civil, com a 

Pla d’Assistència i Suport de la comarca de l’Urgell (PAS). 2009. ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP. 
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3.11. Altres infraestructures i subministraments 

3.11.1. Infraestructures de transport i mobilitat 

Vilagrassa es troba en una situació privilegiada pel que fa a les infraestructures de 

transport, ja que l’autovia A-2, de Lleida a Barcelona, un dels majors eixos de transport 

viaris de la demarcació de Ponent, transcorre per una part del terme municipal, establint-

ne, de fet, el seu límit sud-oest, i establint una de les principals entrades al municipi. Val a 

dir que l’autovia disposa de dues sortides a l’interior del nucli, una que permet accedir 

directament a l’antiga N-IIa, la qual travessa el nucli de Vilagrassa. La segona connecta 

l’autovia amb la carretera comarcal C-53, de Tàrrega a Balaguer. 

La N-IIa s’erigeix com la segona carretera en importància del municipi, tant pel seu 

elevatvolum de trànsit com pel seu traçat, ja que travessa el nucli de Vilagrassa per la 

seva banda sud. La major part del trànsit que suporta aquesta via ve determinat per que 

aquesta via funciona com l’entrada oest al nucli de Tàrrega i per la gran quantitat 

d’indústries situades als seus marges, entre els nuclis de Vilagrassa i Tàrrega. 

És en aquesta carretera que es situen les parades d’autobusos interurbans, que cobreixen 

les línies de Lleida - Barcelona, Tàrrega - Balaguer i Tàrrega – Mollerussa. 

 
Fora de les carreteres i la xarxa viària bàsica, es pot establir una classificació de la xarxa 

viària rural, formada per camins, en funció de l’ús principal, la intensitat de pas i les seves 

característiques, generalment de terra, encara que darrerament es tendeix a asfaltar els 

principals. Es pot diferenciar entre: 

� Xarxa Bàsica. Es refereix a aquella xarxa vial amb poblacions veïnes, amb les 

quals es mantenen fluxos en funció de l’existència de les vies més ràpides i l’estat 

del ferm. S’estructura com una xarxa radial i d’ella n’arrenquen altres camins de 

menor amplada que, en algun cas, connecten vials principals entre si.  

� Xarxa secundària. No constitueix un enllaç preferent entre nuclis, però es refereix a 

camins que reben una intensitat notable de trànsit agrícola, que comprèn turismes, 

motocicletes, tractors i altres tipus de maquinària, que en alguns casos, 

comuniquen vials de la xarxa bàsica.  

� Camins de servei. Camins que menen a finques o granges, i que arrenquen de les 

xarxes anteriors. Solen ser camins de titularitat privada amb un dret de pas 

constituït sobre ell en favor de tots els veïns, per la qual cosa també s’anomenen 

veïnals. 

El manteniment de la xarxa de camins es realitza per l’Ajuntament de Vilagrassa i/o 

l’Associació de Terratinents. 
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Fora ja d’aquesta classificació, podem trobar els senders excursionistes, els quals, en les 

zones de la plana de Lleida, amb una forta transformació del territori i la gairebé 

omnipresent activitat agrícola, transcorren per la xarxa viària rural. 

Pel terme de Vilagrassa hi transcorren dos senders excursionistes, el GR3, Circular de 

Catalunya, i el PR164, Baronia de Bellpuig. El GR3 transcorre pel sector nord del municipi, 

a la zona dels Esclapers, on ressegueix el Camí de Tornabous, amb origen a Tàrrega. Per 

contra, el PR164 ressegueix el Camí de Montperler, de nord a sud, passant pel Mas de 

l’Estadella. 

Per una altra banda, també travessa el municipi per la seva part central, al nord del nucli, 

la línia de ferrocarril de Lleida – Manresa - Barcelona, tot i que Vilagrassa no disposa de 

parada o estació per a viatgers ni mercaderies. 

 

3.11.2. Abastament d’aigua 

 

Vilagrassa es subministra d’aigua potable a través d’una captació del Canal d’Urgell,  

infrastructura orientada al rec i que durant sis mesos abasta sense interrupcions, i els sis 

mesos d'hivern, subministra aigua als abastaments una setmana de cada mes. El servei 

rep aigua d'una derivació directa des del canal, que és útil mentre el canal porta aigua. 

Durant les tancades ha de recórrer a una bassa d'acumulació 
7
. 

Aquesta situació variarà un cop entri en funcionament el canal Segarra-Garrigues. 

Aquesta aigua es canalitza fins a la planta potabilitzadora situada al peu del Camí de 

Preixana, a uns 50 metres en línia recta al sud de la carretera N-IIa. És en aquest dipòsit 

on es realitza el procés de cloració i potabilització de l’aigua i des d’on es transporta a la 

xarxa de distribució municipal. El municipi disposa de dos dipòsits, un d’emmagatzematge 

(bassa-pantà), amb capacitat per a 13.000 m3 d’aigua, i a partir d’on es va transferint per 

gravetat cap al segon dipòsit descobert, de tant sols 1.000 m3, i on es realitza el procés de 

cloració. 

La xarxa de distribució, és bàsicament de fibrociment i PE. Gairebé tota la xarxa és de 

diàmetre interior igual o inferior a 100 mm. 

La major part del consum d’aigua potable es relaciona amb el consum domèstic en 

habitatges, tot i que una part gens menyspreable, un 30% aproximadament, es consumeix 

en altres usos, ja siguin ramaders o industrials.  

                                                 

 
7
 Pla Director Aigua Vilagrassa. Novembre 2007. 
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Cal esmentar, però, l’elevat consum d’aigua potable per càpita que es dóna a Vilagrassa, 

d’uns 173 litres/persona/dia. Possiblement, aquest es pot relativitzar si tenim en compte 

que possiblement una part de la població de Vilagrassa no hi està empadronada, 

distorsionant així les relacions de consum i habitants. 

Segons el Pla Director8, La dotació registrada dels futurs habitatges s’ha fixat en 482 

litres/abonat/dia, i pel sòl reservat a indústria s’ha fixat en 15 m3/ha/dia. 

Les conclusions més importants recollides en aquest Pla Director fan referènciaa la 

necessitat d’augmentar la capacitat dels dipòsits i/o basses i diàmetres de les artèries 

principals per poder assegurar el creixement tant urbà com industrial del municipi. També 

s’ha vist la necessitat d’ampliar la xarxa d’hidrants contra incendis per donar cobertura a 

tot el municipi. 

Pel que fa a les zones verdes situades dins dels nuclis, aquestes son regades per aigua 

potable provinent del sistema d’abastament municipal. 

 

3.11.3. Sanejament 

 
Actualment Vilagrassa no disposa de cap sistema de sanejament de les aigües residuals o 

brutes, les quals s’aboquen directament a la llera del riu d’Ondara, mitjançant una 

canalització que sorgeix del nucli, situat a una cota més elevada que el riu. 

Tot i això, el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de 2005 (PSARU 

2005), preveu la construcció al municipi d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals 

(EDAR) i els corresponents col·lectors en un escenari 2009-2014. 

 

3.11.4. Residus 

 
La recollida d’escombraries de Vilagrassa, així com per la resta de l’Urgell, la porta a 

terme el Consorci per a la gestió de residus urbans de l’Urgell, amb seu al Consell 

Comarcal. La fracció rebuig i la FORM domiciliaris es recullen a través d’una empresa 

especialitzada, UrgellNet SA, i es transporten fins a l’abocador comarcal i la planta de 

Compostatge situats al municipi de Tàrrega (Ctra. N-II, propera a Talladell), on es tracten 

diàriament. La recollida selectiva de la resta de residus municipals recuperables -vidre, 

paper i cartró, envasos lleugers i objectes voluminosos- va a càrrec també del Consell 

Comarcal, realitzant-la també UrgellNet SA. 

                                                 

 
8 Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable Domicilari de Vilagrassa. Nov. 2007. SOREA. 
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3.11.5. Energia 

 

Segons l’Inventari de Referència d’Emissions de Vilagrassa (IRE)9 , l’any 2005 el municipi 

de Vilagrasas va emetre 2.098,15 tn de CO2, que representen el 1,41% del conjunt de la 

comarca. Les emissions van ser de 4.53 tn CO2/càpita, superiors a les emissions per 

càpita de la comarca, que varen ser de 4,36 /tn CO2/càpita, i inferiors a les del conjunt de 

les comarques lleidatanes, que varen ser de 4,75 tn CO2/càpita. 

 

Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)  

L’any 2005 les emissions del sector terciari van ser de 590,27 tnCO2, un 72,60% de les 

quals eren de consum d’electricitat. Dins el total del municipi, les emissions d’aquest 

sector suposen un 24,23%.  

 

Edificis residencials 

Les emissions associades als edificis residencials van ser de 440,23 tn CO2, d’aquestes, 

el 66,47% eren d’electricitat, el 25,08% consum de gasoil C per calefacció, i la resta d’un 

8,45% de GLP. Dins el total del municipi, les emissions d’aquest sector suposen un 

20,97%. L’any 2001 hi havia 167 habitatges i la proporció de les segones residències 

(dades Idescat 2001) era del 13,77%. 

                                                 

 
9 Inventari d’Emissions de Referència (IRE) de Vilagrassa. Octubre 2013. ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP. 
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Transport urbà rodat: transport privat i comercial 

El parc de vehicles del municipi era de 164 vehicles de gasoil i 155 de gasolina, de tots 

aquests, 216 eren turismes, 16 motocicletes, 82 camions i furgonetes (Dirección General 

de Tráfico, 2005). Les emissions associades al transport privat i comercial van ser de 

830,20 tnCO2, i 1,82 tnCO2/càpita. 

Segons dades publicades per l’IDESCAT (enquesta de mobilitat obligada, 2001), el 

24,44% de desplaçaments interns del municipi es realitzaven en vehicle privat. 

 

Emissions associades al tractament de residus sòlids urbans 

Les emissions associades a la recollida de residus eren de 225,44 tn CO2. El percentatge 

de recollida selectiva en pes era de 10,60 %. El 18,37 %, envasos; el 20,35 %, vidre, i el 

26,63 %, paper i cartró. El destí final de la fracció rebuig era i és el dipòsit controlat de 

residus municipals de Tàrrega, i el de la FORM era i és la planta de compostatge de 

Tàrrega, ambdós gestionats pel Consorci per la gestió de residus urbans de l’Urgell. 

 

Emissions àmbit Ajuntament 

El 2005, els edificis públics, equipaments, instal·lacions i flota municipal de l’Ajuntament de 

Vilagrassa varen consumir 218,04 MWh d’energia, que van suposar unes 86,99 tnCO2, fet 

que representa el 4,15 % del total d’emissions del municipi. El consum d’energia respecte 

el 2011 ha augmentat un 14,93%, i les emissions, en un 18,02%.  

4. MECANISME DE COMUNICACIÓ INTERNA 

 
El canvi climàtic té caràcter transversal que afecta a diferents àrees municipals, i per tant, 

es considera necessari generar un espai de trobada i coordinació del conjunt d’agents 

participants.  

Donada la magnitud del municipi, tant pel que fa a la seva corporació municipal, com 

població, entitats, i altres agents que la conformen, es convocaran reunions per a la 

coordinació i seguiment interna del procés, on hi participaran: 

� Ajuntament: personal laboral/funcionari i polítics de la corporació. 

� Associacions i entitats municipals.  

� Tècnics externs experts en cadascun dels àmbits temàtics. 

� Qualsevol altra persona del municipi o externa que es consideri que pugui 

aportar coneixement i valor afegit al procés (ex.: agricultors, ramaders, etc.).
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5.  IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES POTENCIALS 

5.1. Identificació dels sectors socioeconòmics i sistemes susceptibles de 

patir els impactes del canvi climàtic. 

 
Per similitud amb la literatura universal, amb l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 

Climàtic (ESCACC) i amb d’altres estratègies europees i plans sobre adaptació al canvi 

climàtic, i d’acord amb les previsions fetes per les Nacions Unides (UNFCCC)  i per 

l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA), aquest Pla defineix els sectors 

socioeconòmics i/o sistemes següents que seran (són ja, en part) susceptibles de patir els 

impactes del canvi climàtic:  

 

Sectors socioeconòmics / Sistemes susceptibles de patir els impactes del canvi 
climàtic: 

Agricultura i ramaderia  Pesca  

Biodiversitat  Salut  

Gestió de l’aigua  Sector energètic  

Gestió forestal  Turisme  

Indústria, serveis i comerç  Urbanisme i habitatge  

Mobilitat i infraestructures de transport  

 
 

En endavant, els impactes associats al canvi climàtic es relacionaran amb aquest sectors 

i/o sistemes definits. 

 

5.2. Identificació dels impactes potencials. 

5.2.1. Metodologia 

La font bibliogràfica principal dels impactes previstos a l’Estratègia és el Segon Informe 

sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (2010)12. Alhora, la múltiple bibliografia existent 

definida en l’apartat de Bibliografia d’aquest informe,  han permès completar la informació 

que tot seguit es presenta.  

D’acord amb aquest informació i l’estat actual de coneixement del territori objecte d’estudi i 

del canvi climàtic, es realitza un anàlisis que avalua els efectes potencials d’aquests 

impactes potencials al municipi.  
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D’altra banda, en aquest apartat també es tenen en compte els impactes potencials que 

han estat identificats en els procés de participació ciutadana, i converses amb personal del 

propi Ajuntament i tècnic expert del municipi. Les enquestes realitzades a aquests agents 

s’inclouen en l’annex 1 d’aquest document. 

Així mateix, i d’acord amb l’estat actual del coneixement, s’aporta una classificació 

d’impactes climàtics observats i potencials (positius i negatius) i d’impactes derivats del 

canvi global; s’entén per impactes derivats del canvi global quan hi ha evidències què hi 

ha altres factors, a banda dels climàtics, que influeixen en aquests impactes. La 

classificació dels impactes com a positius o negatius s’ha fet segons en quin sentit afecta 

la productivitat d’aquell sistema o sector.  

D’aquest anàlisi dels principals impactes potencialment associats al canvi climàtic, i els 

efectes esperats en el municipi, se’n desprèn la taula 1.   

 
Taula 1. Impactes associats al canvi climàtic previstos. 

Impactes Clau Efecte Esperat- Impacte Àmbit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estius més 
calorosos i 

secs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estius més 
calorosos i 

secs 

Sobreescalfament en edificis específics amb conseqüències 
per a la població Salut 

Impactes negatius sobre la salut de la població (onades de 
calor, exposició solar, alteració de la qualitat de l'aigua, aire, 
aliments, etc.) 

Salut 

Alteració de la distribució geogràfica, temporades d'activitat, 
mida de població de vectors transmissors de malalties 
infeccioses com els mosquits. 

Salut 

Riscos per a la salut animal Agricultura i 
ramaderia 

Afectació de la productivitat i qualitat de la ramaderia i els seus 
productes derivats 

Agricultura i 
ramaderia 

Impactes negatius sobre la productivitat dels cultius existents 
(sobretot de secà) 

Agricultura i 
ramaderia 

Augment de l'abandonament de camps de conreu Agricultura i 
ramaderia 

Augment de danys a la producció agrícola i ramadera per 
l'aparició de malalties i plagues. 

Agricultura i 
ramaderia 

Aparició i major establiment de plantes al·lòctones i 
desplaçament de la flora autòctona 

Agricultura i 
ramaderia 

Biodiversitat 
Impactes sobre la biodiversitat (desplaçament de les àrees de 
distribució d'algunes espècies, alteració dels cicles biològics, 
composició de les comunitats, reducció i/o extinció d'espècies) 

Biodiversitat 
Gestió forestal 

Augment del risc d'incendis forestals Gestió forestal 

Augment de la demanda energètica 
Sector energètic 

Urbanisme i 
habitatge 
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Impactes Clau Efecte Esperat- Impacte Àmbit 

Sequera/ 
Estrès hídric 

Escassetat d'aigua per a consum domèstic Gestió de l'aigua 

Escassetat d'aigua per a ús industrial Gestió de l'aigua 

Escassetat d'aigua per a ús agrícola (pèrdues i danys de 
diversa consideració en els cultius) 

Gestió de l'aigua 
Agricultura i 
ramaderia 

Escassetat d'aigua per a ús ramader 
Gestió de l'aigua 

Agricultura i 
ramaderia 

Amenaces per algunes espècies de cultius Agricultura i 
ramaderia 

Amenaces per algunes espècies d'arbres i plantes Biodiversitat 

Canvis i/o desaparició d'ecosistemes (assecament de rierols, 
disminució de cabals, etc.) Biodiversitat 

Augment de l'aridesa Gestió forestal 

Fenòmens 
meteorològics 
extrems. 
Pluges 
torrencials 
majors i més 
freqüents 

Inundacions fluvials, amb risc de danys estructurals (ex: tall de 
subministre elèctric) 

Gestió de l'aigua 
Indústria, serveis i 

comerç 
Sector energètic 

Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de 
capacitat de drenatge en clavegueram i desaigües- risc de 
danys estructurals similars 

Gestió de l'aigua 
Indústria, serveis i 

comerç 
Urbanisme i 

habitatge 

Risc d'anegació dels cultius Agricultura i 
ramaderia 

Pèrdues de sòl Gestió forestal 

Afectació en el transport 
Mobilitat i 

infraestructures de 
transport 

Afectació de la productivitat industrial (tall subministre elèctric) i 
del subministrament de primeres matèries i/o productes 
acabats 

Indústria, serveis i 
comerç 

Canvis en el 
cicle de les 
estacions 

Canvis en els cicles dels cultius Agricultura i 
ramaderia 

Canvis en l'estructura i funcionament dels ecosistemes (canvi 
dels cicles vitals de les plantes i animals, desincronització en 
les interaccions entre espècies, migracions d'espècies) 

Biodiversitat 

Augment de l'estacionalitat i durada dels trastorns al·lèrgics Salut 

 

L’anàlisi quantitatiu es complimenta amb una gradació per nivells d’intensitat que permet 

identificar els efectes potencials amb major importància pel municipi. 

 

A continuació es descriuen de forma individual els impactes- efectes esperats descrits 

sintèticament en la taula anterior. 
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Estius més calorosos i secs 

Es preveu un augment significatiu de la temperatura mitjana anual. No obstant, aquest 

augment serà més marcat a l’estiu, mentre que a l’hivern la variació serà mínima, i la 

tardor i la primavera són estacions intermèdies.  

Concretament s’ha observat un augment de +0,28ºC /dècada i especialment a l’estiu un 

augment de +0,35ºC/dècada. A més a més, hi ha hagut un increment de dies càlids 

(1,63%) i de nits tropicals (2,25%) a la comarca de l’Urgell.   

Pel que fa a precipitació, l’estació meteorològica de Tàrrega presenta una tendència 

lleugerament negativa, amb descensos més marcats a l’estiu. 

D’altra banda, la precipitació mitjana anual tendirà a disminuir, augmentant la longitud 

màxima de la ratxa seca. Tot i així , es projecta per al conjunt de Catalunya un augment 

en la probabilitat d’ocurrència d’episodis de precipitació extrema (superior als 200 mm en 

24 hores), malgrat aquesta probabilitat continuaria essent baixa.  

Disminució de la velocitat del vent a 10 metres, amb un major rang de variabilitat 

interanual, un augment de la freqüència dels mesos poc ventosos i una disminució de la 

dels mesos molt ventosos.  

 

Aquestes projeccions comporten un conjunt d’efectes: 

 

• Sobreescalfament en edificis específics amb conseqüències per a la població 

Durant els episodis de més calor, es poden donar situacions de desconfort que poden 

inclús afectar a la salut de les persones degut al sobreescalfament en els edificis. 

Concretament seran de més vulnerabilitat  aquells edificis que no disposin de climatització 

o que degut a les seves característiques constructives, i que estiguin destinats a albergar 

serveis municipals com són l’escola o la llar d’infants, el casal d’avis, etc. on, a més a més, 

es troba un major nombre de persones i de major vulnerabilitat. 

 

• Impactes negatius sobre la salut de la població 

Els episodis d’extrema calor, o bé fora del llindar de la temperatura estacional de confort 

poden suposar un augment de la mortalitat i de la morbiditat de la població. El fet de que 

es donin altes temperatures durant força dies seguits pot tenir efectes perjudicials per a la 

salut de la població. 
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A més a més, les altes temperatures i l’escassetat de pluges pot afectar a la qualitat de 

l’aigua i de l’aire, pot provocar per exemple un augment de la concentració de 

contaminants, fet que també pot comportar un risc per a la salut de la població. 

Els grups més vulnerables són gent gran, infants, població amb pocs recursos, etc. 

episodis de calor extrema es veurà potenciat per l’envelliment de la població.  

S’espera que es modificarà profundament l’exposició a l’aire lliure (el pol·len, inclòs el de 

les espècies invasores, i els fongs), els al·lèrgens interiors (àcars i floridures) i la 

contaminació de l’aire. Per tant, el canvi climàtic modificarà profundament els augments 

previstos en la prevalença i gravetat de les malalties al·lèrgiques. A causa dels canvis 

fenològics de la flora és possible que augmenti l’estacionalitat i durada dels trastorns 

al·lèrgics (rinitis al·lèrgica i asma) amb efectes en el cost directe de l’assistència mèdica i 

medicaments i les baixes laborals. Les poblacions més vulnerables són infants i gent gran 

i particularment si ja pateixen afeccions respiratòries cròniques com asma, al·lèrgies o 

malaltia pulmonar obstructiva crònica. 

També es donarà una exposició excessiva a la radiació UV, per l’impacte indirecte de la 

destrucció de l’ozó; aquest fet comportarà l’augment de formació de diferents tipus de 

càncer  de pell, inclòs el melanoma maligne i les cataractes. 

 

• Alteració de la distribució geogràfica, temporades d’activitat, mida de 

població de vectors transmissors de malalties infeccioses 

Les malalties transmeses per vectors són afeccions bacterianes, virals o parasitàries 

transmeses a les persones per la mossegada o picada de vectors infectats que poden ser 

insectes com els mosquits o les paparres. El canvi climàtic modificarà el patró de malalties 

infeccioses transmeses per vectors com els mosquits i les paparres, ja que s’alterarà la 

seva distribució geogràfica, les seves temporades d’activitat i la mida de la seva població. 

Això facilita la introducció i transmissió de patògens que abans no eren presents. 

 

• Riscos per a la salut animal 

Els possibles canvis en la disponibilitat i la qualitat d’aliment i les condicions ambientals 

extremes que podem patir pot suposar un risc per a la salut dels animals comportant un 

augment de la mortalitat d’aquests.  
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El municipi de Vilagrassa ha vist com en els últims anys el nombre de granges existents 

en el terme ha anat disminuint. Tot i que, actualment, no és un sector amb forta presència 

al municipi, si que s’hi troben diverses granges. 

 

• Afectació de la productivitat i qualitat de la ramaderia i els seus productes 

derivats 

Els possibles canvis en la disponibilitat i la qualitat d’aliment i les condicions ambientals 

extremes que poden patir pot suposar un risc per a la salut dels animals afectant la 

productivitat ramadera i la qualitat de la carn i els seus productes derivats. 

 

• Impactes negatius sobre la productivitat dels cultius existents 

Fenòmens meteorològics extrems com onades de calor i la sequera, tenen una incidència 

molt negativa en el rendiment del cultiu i fan disminuir la productivitat d’aquest. 

Vilagrassa, es caracteritza per ser un municipi agrari, on més de dues tercers parts del 

terme estan ocupades per camps de conreu, ja siguin tant de secà com de regadiu, pel 

que es veuria altament afectat. 

Cereals:  Els efectes d’una pujada de les temperatures poden ser molt diferents en 

funció del cultiu i de la manera com es produeixi l’increment de la temperatura. S’ha 

estimat que l’augment de temperatura redueix la durada del cicle dels conreus de 

cereals. L’acceleració del cicle vegetatiu  pot tenir conseqüències perjudicials per a 

l’emplenament i la qualitat del gra. Si aquesta pujada de temperatura es produeix a 

l’hivern, pot implicar una manca de vernalització en varietats de blat i ordi amb 

aquests requeriments, i poden disminuir-ne molt els rendiments. Com a tipus de 

conreus especialment vulnerables a l’escalfament i l’aridització del clima trobem els 

cereals de secà com la civada, el blat o l’ordi.  

La disminució de la precipitació en zones amb menys pluviometria on es cultiven 

cereals de secà, conjuntament amb un augment de les temperatures, podrien portar 

els cereals d’hivern a una situació compromesa.  
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D’altra banda, el blat és un dels cultius que mostra una resposta més gran a 

l’augment de CO2 en presència de nutrients i d’aigua, i s’ha predit un augment en la 

producció de blat sota aquestes condicions no limitants entre el 7 i l’11%10.  

Fruita dolça: augmentaran les necessitats d’aigua, a conseqüència d’un major estrès 

hídric; d’altra banda, l’augment de temperaturas provocarà canvis fenològics en la 

vegetació, avançant la seva floració i reduint la seva floració per manca d’hores de 

fred. Risc de pèrdues de producció per l’augment de gelades, donat que ens trobem 

en una zona amb gran nombre de dies de gelades, i també davallada important en la 

qualitat de la fruita. 

D’altra banda, l’allargament del períde de creixement permetrà l’avançament de la 

collita i l’increment dels períodes anuals de recol·lecció. Caldrà valorar la possibilitat 

de noves tipologies de cultiu més adaptades a les noves condicions climàtiques. 

 

• Augment de l’abandonament de camps de conreu 

La disminució de la productivitat dels cultius degut a les condicions climatològiques, sumat 

a l’actual situació del sector agrari, ja en tendència negativa, pot suposar un augment de 

l’abandonament de camps de conreu. 

 

• Augment dels danys a la producció agrícola i ramadera per l’aparició de 

malalties i plagues 

L’augment de temperatures provocades pel canvi climàtic modificarà el patró de malalties, 

la seva distribució geogràfica, les seves temporades d’activitat. Aquest fet pot provocar 

l’aparició de noves malalties i plagues que poden afectar als cultius i per tant a la 

producció agrícola. 

 

• Aparició i major establiment de plantes al·lòctones i desplaçament de la flora 

autòctona 

L’augment de temperatures, pot provocar l’aparició i un major establiment de plantes 

al·lòctones invasives que podran arribar a desplaçar la flora nativa. 

                                                 

 
10 Segons dades de  l’ESCACC 2012. 
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• Impactes sobre la biodiversitat 

El canvi climàtic comportarà el desplaçament de les àrees de distribució d’algunes 

espècies, l’alteració dels cicles biològics, la composició de les comunitats, etc. Aquests 

canvis poden suposar la desaparició de determinades espècies i l’aparició de noves. 

La vegetació existent al terme municipal de Vilagrassa, està formada especialment per 

espècies de clima tipus continental i es troben adaptades a condicions climàtiques més 

severes, no obstant, en les zones pròximes als cursos hídrics com el riu Ondara, les 

sèquies i el Canal d’Urgell, es troben espècies de clima temperat i amb més demanda 

d’aigua. Aquestes últimes poden veure reduït el seu nombre o arribar a desaparèixer del 

terme. 

 

• Augment del risc d’incendis forestals 

L’increment de temperatures, el dèficit hídric acumulat i l’augment de la freqüència de 

fenòmens meteorològics extrems comportarà un increment del risc d’incendis forestals. 

A més a més, les sequeres i l’abandonament de les zones rurals suposarà un augment de 

les àrees amb alt risc d’incendi.  

Tot i així, el terme municipal de Vilagrassa no disposa gairebé de superfície boscosa i, per 

tant, el risc és gairebé nul. 

 

• Augment de la demanda energètica 

L’augment de les temperatures comportarà un increment de la demanda de fred per a 

climatització d’habitatges, serveis, oficines, sector industrial, etc., especialment durant els 

episodis d’onades de calor. 

 

Sequera i/o estrés hídric 

Les projeccions climàtiques indiquen que disminuirà la disponibilitat d’aigua. El canvi 

climàtic produirà una reducció del cabal dels rius i de la recàrrega subterrània. Es preveu 

un augment dels episodis de sequera i un augment del dèficit hídric associat.  

Aquest fet té un seguit d’efectes, especialment pel que fa a la disponibilitat d’aigua per als 

diferents tipus de consum.  
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Tot i així, cal preveure l’afecció que tindrà quant entri en funcionament el Canal Segarra 

Garrigues en els efecte esperats que es descriuen a continuació. 

 

• Escassetat d’aigua per a consum domèstic 

Els episodis de sequera poden afectar a la disponibilitat d’aigua. Aquest punt és clau ja 

que és vital poder garantir l’abastament d’aigua per al consum domèstic. 

En aquest sentit, la mida de la població del municipi de Vilagrassa és força reduïda, tot i 

que en els últims anys ha anat augmentat, sobretot a causa de la seva proximitat amb 

Tàrrega, i es preveu una afectació baixa sobre aquesta. 

 

• Escassetat d’aigua per a ús industrial 

Vilagrassa ha estat patint en els últims anys una transició d’una població dedicada a 

l’agricultura cap a una dedicada a la indústria i els serveis. 

Concretament, en el futur està previst executar-se i desenvolupar-se un polígon industrial 

dins del municipi.  La baixa disponibilitat d’aigua pot afectar el desenvolupament industrial 

del municipi. 

 

• Escassetat d’aigua per a ús agrícola 

La baixa disponibilitat actual d’aigua ha condicionat l’establiment d’arbres fruiters en el 

sector de regadiu, destinant els cultius a espècies amb menors requeriments hídrics. 

En aquest sentit, el canvi climàtic provocarà que aquesta disponibilitat d’aigua vagi 

minvant, el que afectarà especialment a l’agricultura, la seva productivitat i la tipologia de 

cultius cultivats.  

 

• Escassetat d’aigua per a ús ramader 

L’activitat ramadera ha anat reduint-se al llarg de l’última dècada. Aquesta tendència 

negativa es pot veure accentuada, ja que la baixa disponibilitat d’aigua per a aquesta 

activitat, pot posar en perill la producció ramadera i en general aquest sector dins del 

municipi. 
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• Amenaces per algunes espècies de cultius 

L’escassetat d’aigua pot provocar que certs tipus de cultius es deixin de conrear. 

Actualment, aquest efecte ja s’està donant, i en zones del municipi de Vilagrassa, s’ha 

optat per substituir el conreu d’arbres fruiters a altres cultius amb menors requeriments 

hídrics.  

 

• Amenaces per algunes espècies d’arbres i plantes 

Les condicions extremes climàtiques poden provocar la desaparició d’algunes espècies 

d’arbres i plantes que es trobin al municipi, especialment aquelles amb més demanda 

d’aigua. Dins del territori de Vilagrassa es troben moltes espècies vegetals adaptades a 

l’escassetat d’aigua, l’aridesa del terreny i les altes concentracions de sal, especialment en 

la zona sud del terme, zona més seca. No obstant, en la banda nord, pròxima al riu 

Ondara, les sèquies i el canal d’Urgell, es troba vegetació més característica de zones 

humides. Aquestes últimes poden veure reduït el seu nombre o arribar a desaparèixer del 

terme. 

 

• Canvis i/o desaparició d’ecosistemes 

La menor disponibilitat d’aigua pot comportar canvis de caràcter hidrològic com pot ser 

provocar l’assecament de rierols, disminuir els cabals dels rius, etc. Aquest fet posa en 

perill l’estructura i el funcionament de l’ecosistema associat i provocar per exemple, la 

disminució de creixement d’arbres, la desaparició o reducció dels boscos de ribera, etc. 

Aquest efecte es pot donar especialment al riu Ondara i les diferents sèquies, i tota la 

vegetació i fauna associada a aquests cursos hídrics. 

 

• Augment de l’aridesa 

Una major evapotranspiració degut a l’augment de temperatures juntament amb una 

reducció de la precipitació, condueix a una major aridesa del sòl. 

En el cas de Vilagrassa, el sòl format especialment per còdols i lutites, afavoreix aquesta 

evapotranspiració. 
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Fenòmens meteorològics extrems. Pluges torrencials majors i més freqüents 

Es preveu un augment de la freqüència d’episodis de precipitació extrema, amb cabals 

màxims fins a un 20% superiors als de les actuals estimacions per a períodes de retorn de 

10 a 100 anys. Aquests episodis poden provocar les següents afectacions: 

 

• Inundacions fluvials, amb risc de danys estructurals 

L’augment d’episodis de precipitació extrema pot comportar crescudes dels cabals dels 

cursos hídrics del terme i causar inundacions i danys estructurals. 

Una crescuda del riu Ondara pot arribar a causar danys a infraestructures com la A-2, la 

línia de ferrocarril o afectar el polígon industrial, situat al costat del riu. 

 

• Inundacions degudes a les precipitacions torrencials i falta de capacitat de 

drenatge en clavegueram i desaigües 

La falta de capacitat de drenatge del clavegueram del nucli urbà pot provocar que en 

episodis de precipitacions torrencials, aquests no siguin suficients i provoquin inundacions. 

 

• Risc de negació dels cultius 

Els episodis de precipitació torrencial pot provocar que el sòl no sigui capaç d’absorbir la 

quantitat d’aigua descarregada i que aquests quedin negats d’aigua, afectant d’aquesta 

manera als cultius conreats per excés d’aigua. 

 

• Pèrdues de sòl 

Una major evapotranspiració degut a l’augment de temperatures juntament amb una 

reducció de la precipitació, condueix a una major aridesa del sòl. La major ocurrència de 

precipitacions intenses conduirà al transport aigües avall dels materials i dipòsit en les 

zones baixes, amb la consegüent erosió del sòl. En el cas de Vilagrassa, el sòl format 

especialment per còdols i lutites, afavoreix aquesta erosió. 

 

• Afectació en el transport 

El municipi de Vilagrassa disposa d’importants vies de comunicació com són la A2, l’antiga 

N-IIa, la carretera comarcal C-53 i la xarxa de ferrocarril. 
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El fet de que es donin episodis de pluges intenses poden provocar talls de trànsit per 

esllavissades o inundacions. 

 

• Afectació de la productivitat industrial i del subministrament de primeres 

matèries i/o productes acabats 

El subministrament energètic i els possibles talls en casos de fenòmens meteorològics 

extrems poden comportar importants aturades en la producció de les indústries. 

A causa dels impactes del canvi climàtic, les possibles afectacions a les principals vies de 

comunicació (A2, N-IIa, C-53 i ferrocarril) pot implicar restriccions en el subministrament 

de primeres matèries i/o alteracions en el lliurament de productes acabats. 

 

Canvis en el cicle de les estacions 

Els canvis constatats en les darreres dècades, augment de temperatura, canvis en les 

precipitacions, etc., estan provocant importants alteracions fenològiques en el cicle anual 

de moltes plantes i animals, en conclusió un desfasament del rellotge ecològic que pot 

provocar tot una sèrie d’efectes, com els que es descriuen a continuació. 

 

• Canvis en els cicles dels cultius 

Els canvis en la floració i la germinació (canvis fenològics) comporten un avançament de 

l’inici pel període de creixement i manteniment de la planta i una reducció del temps 

necessari per completar el cicle vital, així com canvis en la maduració i desacoblament en 

la fecundació. 

 

• Canvis en l’estructura i funcionament dels ecosistemes 

El canvi climàtic està provocant que els cicles vitals de les plantes i animals estiguin 

variant. Això comporta una desincronització en les interaccions entre les espècies, com 

per exemple, la pol·linització, les relacions entre els animals i el seus aliments, les 

migracions de moltes aus, etc. que provoca una inestabilitat en l’estructura i el 

funcionament dels ecosistemes. 
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• Augment de l’estacionalitat i durada dels trastorns al·lèrgics 

A causa dels canvis fenològics de la flora és possible que augmenti l’estacionalitat i la 

durada dels trastorns al·lèrgics (rinitis al·lèrgica i asma). 

Aquest fet provocarà un impacte en la salut de les persones especialment a les poblacions 

més vulnerables com són infants i gent gran i particularment si ja pateixen afeccions 

respiratòries. 

 

6. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES CLAUS I ÀMBITS PRIORITARIS 

D’ACTUACIÓ DEL MUNICIPI EN ADAPTACIÓ DEL CANVI 

 

En aquest apartat s’identifiquen els impactes claus i àmbits prioritaris d’actuació del 

municipi en adaptació del canvi climàtic segons dues tipologies de dades i anàlisis: 

a) Segons prioritats municipals. 

b) Segons anàlisi de riscos. 

 

6.1. Identificació segons prioritats municipals. 
 
En aquest punt s’estudia quines són les prioritats d’actuació a nivell municipal en 

adaptació.  Aquestes, es troben descrites i definides dins dels diferents plans i estratègies 

municipals existents. En general, s’analitzen els diferents plans tot tenint en compte els 

objectius estratègics definits en cada cas i que poden tenir algun tipus de relació amb el 

canvi climàtic i els seus efectes associats. 

 

6.1.1. Pla d’Acció d’Energia Sostenible 

El Pla d’Âcció d’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Vilagrassa, redactat el 2013 

compta de 26 accions, les quals es divideixen en quatre línies estratègiques. En aquest 

sentit, a continuació s’enumeren només aquelles línies estratègiques que es troben dins 

d’àmbits que es veuran afectats per efectes associats al canvi climàtic potencialment 

esperats en el municipi. 

• Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis 

residencials i el sector terciari. 

• Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia 

renovable.
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6.1.2. Agenda 21 

El municipi de Vilagrassa es troba dins de l’Agenda 21 de la comarca de l’Urgell. Aquesta 

es va redactar l’any 2008 a partir d’un procés participatiu, que va comptar amb persones 

de tots els municipis i dels diferents sectors, des de l’empresarial, agrari, turístic, etc. 

A partir d’aquest procés es va generar un Pla d’Acció Ambiental en el que s’hi van establir 

un total de 58 accions emmarcades en 9 línies estratègiques. 

En aquest sentit, a continuació s’enumeren només aquelles línies estratègiques que es 

troben dins d’àmbits que es veuran afectats per efectes associats al canvi climàtic 

potencialment esperats en el municipi. 

• Realitzar una gestió activa dels espais naturals, les zones verdes i els espais 

degradats. 

• Vetllar perquè les diferents activitats econòmiques incorporin criteris 

mediambientals i dissenyar una estratègia de comercialització per als productes de 

qualitat. 

• Garantir que la implantació de grans infraestructures es realitzi amb criteris de 

sostenibilitat i incorporant processos de participació ciutadana 

• Sensibilitzar i educar la població en matèria mediambiental i en el coneixement del 

territori. 

• Promoure una mobilitat sostenible. 

• Incorporar els criteris de la nova cultura de l’aigua. 

• Minimitzar els impactes del consum energètic. 

• Prevenir els riscs ambientals i preveure l’emergència. 

 

6.1.3. Pla director d’Abastament d’Aigua Potable Domiciliari de Vilagrassa 

El 2007 es va elaborar el Pla director d’aigua del municipi de Vilagrassa. En aquest es 

realitza un estudi de la situació actual del sistema d’abastament i una vegada s’han 

detectat les carències existents als abastaments del municipi, es procedeix a proposar una 

sèrie de millores per tal de suportar el creixement urbanístic, poblacional i industrial futur, i 

per poder optimitzar els recursos disponibles. 

La gestió de l’aigua és un factor clau en el procés d’adaptació del municipi als efectes del 

canvi climàtic. En aquest sentit, a continuació s’enumeren aquelles mesures plantejades a 

curt i llarg termini al municipi: 
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Garantir el subministrament d’aigua a la població: 

• Construcció de dipòsits per garantir l’abastament d’aigua futur 

• Ampliació del grup de pressió per garantir el subministre d’aigua en condicions 

òptimes de pressió. 

 

Realitzar una gestió eficient del cicle de l’aigua: 

• Optimitzar la xarxa de distribució de l’aigua. 

• Telecontrol (centralitzar les dades més importants referents a l’explotació del servei 

d’aigua i obtenir històrics del funcionament de les instal·lacions). 

 

Millorar la dotació de recursos per fer front a emergències del municipi: 

• Millores de la xarxa d’hidrants. 

 

6.1.4. Planejament urbanístic 

El 2010 es va aprovar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de 

Vilagrassa. En aquest es descriuen les decisions fonamentals sobre l’estructura general 

de l’ordenació del territori, es determina el règim del sòl, l’ordenació dels espais lliures i 

equipaments i les característiques del desenvolupament urbà. Aquest ha de garantir 

l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.  

En aquest sentit, a continuació s’enumeren aquells objectius definits al Pla que es troben 

dins d’àmbits que es veuran afectats per efectes associats al canvi climàtic potencialment 

esperats en el municipi. 

 

Mobilitat i eficiència energètica: 

• Ubicar els creixements en forma adossada al nucli construït de manera que facin 

innecessaris els desplaçaments en vehicle privat. 

Estructura i identitat del sòl no urbanitzat: 

• Mantenir com a ús preferent del sòl no urbanitzable els usos primaris i evitar-hi els 

usos propis del sòl urbà (residencial, serveis, etc.). 

• Zonificar el terme municipal en funció de les seves característiques 

geomorfològiques i d’usos i establir les oportunes diferències de tractament.
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Conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural: 

• Reconèixer els espais d’interès natural, especialment aquells ja delimitats per la 

legislació sectorial com el PEIN i la xarxa Natura 2000. 

• Mantenir la llera del riu d’Ondara com un dels principals corredors ecològics del 

terme. 

• Mantenir el caràcter dels tossals del sud  (Montalbà, Montperler, les Tosses, ...) 

 

Fragmentació territorial: 

• Deixar com a espais lliures i sòl no urbanitzable els corredors biològics principals: 

lleres i planes inundables, línies de carena o de canvi de pendent, fons de vall, etc. 

 

Riscs naturals i tecnològics: 

• Establir una franja de seguretat inedificable a tots els efectes a les dues ribes del 

riu d’Ondara. 

• Evitar la ocupació de terrenys situats en zones amb un pendent > 20%. 

 

6.1.5. Altres plans i estratègies municipals relacionats al canvi climàtic 

6.1.5.1. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

El municipi de Vilagrassa disposa d’un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 

Aquest avalua la mobilitat actual dins del municipi i analitza com serà aquesta en el futur. 

A partir del creixement previst en el POUM, s’analitza l’augment de mobilitat previst i es 

planteja un conjunt de mesures que busca complir els següents objectius: 

• Estalvi energètic. 

• Estalvi econòmic. 

• Millora de la mobilitat. 

• Millora del medi ambient. 

 

6.1.6. Valoració dels impactes segons prioritats municipals. 

En aquest punt es mostra la relació entre els impactes potencials descrits i els àmbits 

prioritaris d’actuació definits en els plans sectorials en l’àmbit municipal, en els que hi ha 

una afectació potencial del canvi climàtic i, per tant, sobre els quals s’hauran de definir 

mesures per a la seva adaptació. 
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En la següent taula es mostra de forma sintètica aquesta relació. 

 

Taula 2.: Relació entre els plans sectorials i els àmbits prioritaris d’actuació en matèria d’adaptació al 
canvi climàtic. 

PLA ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ EN 
ADAPTACIÓ 

Pla d’Acció d’Energia Sostenible Sector Energia 

Agenda 21 

Agricultura i ramaderia, Biodiversitat, Gestió 
forestal, Indústria, Serveis i comerç, 

Sensibilització, Mobilitat i infraestructures de 
transport, Gestió de l’Aigua 

Pla director d’aigua Gestió de l’Aigua, 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Mobilitat i infraestructures de transport, 

Urbanisme i habitatge, Biodiversitat, Gestió 
forestal 

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada Mobilitat i infraestructures de transport 

 

 

A partir de la llista d’impactes potencials descrits i les prioritats del municipi, s’elabora la 

següent matriu, la qual serà la base per l’establiment dels objectius del Programa.  

 

El grau de prioritat dels diferents àmbits d’intervenció es valora mitjançant color, segons 

s’indica a continuació: 

   Prioritat I 

  Prioritat II 

  Prioritat III 

 No prioritari 
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Taula 3. Matriu d’interrelació entre efectes potencials atribuïbles al canvi climàtic i àmbits d’actuació prioritària del municipi. 
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Sobreescalfament en edificis específics amb 
conseqüències per a la població 

    
 

Impactes negatius sobre la salut de la 
població (onades de calor, exposició solar, 
alteració de la qualitat de l'aigua, aire, 
aliments, etc.) 

  

Alteració de la distribució geogràfica, 
temporades d'activitat, mida de població de 
vectors transmissors de malalties 
infeccioses com els mosquits. 

Riscos per a la salut animal   

Afectació de la productivitat i qualitat de la 
ramaderia i els seus productes derivats 

  

Impactes negatius sobre la productivitat dels 
cultius existents (sobretot de secà) 

  

Augment de l'abandonament de camps de 
conreu 

Augment de danys a la producció agrícola i 
ramadera per l'aparició de malalties i 
plagues. 



 

 
 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilagrassa                    Pàgina 44 de 114 

Efecte Esperat- Impacte   
 ---  

Àmbits d’actuació prioritària del municipi 
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Aparició i major establiment de plantes 
al·lòctones i desplaçament de la flora 
autòctona 

  

Impactes sobre la biodiversitat 
(desplaçament de les àrees de distribució 
d'algunes espècies, alteració dels cicles 
biològics, composició de les comunitats, 
reducció i/o extinció d'espècies) 

  

Augment del risc d'incendis forestals       

Augment de la demanda energètica      
 

  

Escassetat d'aigua per a consum domèstic       

Escassetat d'aigua per a ús industrial     

Escassetat d'aigua per a ús agrícola 
(pèrdues i danys de diversa consideració en 
els cultius) 

    

Escassetat d'aigua per a ús ramader     

Amenaces per algunes espècies de cultius 
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Efecte Esperat- Impacte   
 ---  

Àmbits d’actuació prioritària del municipi 
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Amenaces per algunes espècies d'arbres i 
plantes   

Canvis i/o desaparició d'ecosistemes 
(assecament de rierols, disminució de 
cabals, etc.) 

  

Augment de l'aridesa   

Inundacions fluvials, amb risc de danys 
estructurals (ex: tall de subministrament 
elèctric)  

  

Inundacions degudes a les precipitacions 
torrencials i falta de capacitat de drenatge 
en clavegueram i desaigües- risc de danys 
estructurals similars 

  

Risc d'anegació dels cultius 

Pèrdues de sòl    

Afectació en el transport     

Afectació de la productivitat industrial (tall 
subministrament elèctric) i del 
subministrament de primeres matèries i/o 
productes acabats 

  

Canvis en els cicles dels cultius 



 

 
 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilagrassa                    Pàgina 46 de 114 

E
fe

ct
e 

E
sp

er
at

- 
Im

p
ac

te
  

--
- 

 

À
m

b
it

s 
d

’a
ct

u
ac

ió
 

p
ri

o
ri

tà
ri

a 
d

e
l 

m
u

n
ic

ip
i 

A
u

g
m

en
ta

r 
l'e

st
al

vi
 i 

ef
ic

iè
n

ci
a 

en
er

g
èt

ic
a 

In
cr

em
en

ta
r 

la
 

p
ro

d
u

cc
ió

 lo
ca

l 
d

'e
n

er
g

ia
 i 

el
 

co
n

su
m

 d
'e

n
er

g
ia

 
re

n
o

va
b

le
 

P
ro

te
g

ir
 i 

re
cu

p
er

ar
 l'

en
to

rn
 

n
at

u
ra

l 

V
et

lla
r 

p
er

 a
 la

 
in

co
rp

o
ra

ci
ó

 d
e 

cr
it

er
is

 a
m

b
ie

n
ta

ls
 

en
 le

s 
ac

ti
vi

ta
ts

 
ec

o
n

ò
m

iq
u

es
 i 

p
o

te
n

ci
ar

 la
 

co
m

er
ci

al
it

za
ci

ó
 

d
el

s 
p

ro
d

u
ct

es
 d

e 
q

u
al

it
at

 

G
ar

an
ti

r 
q

u
e 

la
 

im
p

la
n

ta
ci

ó
 d

e 
g

ra
n

s 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s 

in
cl

o
g

u
i c

ri
te

ri
s 

d
e 

so
st

en
ib

ili
ta

t 

S
en

si
b

ili
tz

ar
 la

 
p

o
b

la
ci

ó
 e

n
 

m
at

èr
ia

 
m

ed
ia

m
b

ie
n

ta
l 

P
ro

m
o

u
re

 u
n

a 
m

o
b

ili
ta

t 
so

st
en

ib
le

 

P
re

ve
n

ir
 e

ls
 r

is
cs

 
am

b
ie

n
ta

ls
 i 

d
o

ta
r 

el
 m

u
n

ic
ip

i d
e 

re
cu

rs
o

s 
p

er
 a

 f
er

 
fr

o
n

t 
a 

em
er

g
èn

ci
es

 

G
ar

an
ti

r 
el

 
su

b
m

in
is

tr
e 

d
'a

ig
u

a 
a 

la
 

p
o

b
la

ci
ó

 

R
ea

lit
za

r 
u

n
a 

g
es

ti
ó

 e
fi

ci
en

t 
d

el
 

ci
cl

e 
d

e 
l'a

ig
u

a 

Canvis en l'estructura i funcionament dels 
ecosistemes (canvi dels cicles vitals de les 
plantes i animals, desincronització en les 
interaccions entre espècies, migracions 
d'espècies) 

  

Augment de l'estacionalitat i durada dels 
trastorns al·lèrgics 
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6.2. Identificació segons avaluació de riscos.  
 
Segons l’informe del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) de l’any 

2007, la vulnerabilitat d’un sistema i/o sector es manifesta com la sensibilitat d’aquest 

sistema i/o sector vers l’esdeveniment climàtic en funció del grau d’exposició. Així, 

l’impacte final en els sistemes i/o sectors implicats depèn no només de la sensibilitat i del 

grau d’exposició, sinó també de la capacitat adaptativa d’aquells que l’hagin 

desenvolupada, element decisiu per fer-los menys vulnerables. 

 

Tenint en compte aquesta premissa, la metodologia d’identificació i valorització d’impactes 

segons l’avaluació o estimació de riscos, realitza una estimació per avaluar la probabilitat 

d’ocurrència d’un impacte (l’efecte esperat, no només l’impacte climàtic responsable), i la 

magnitud  del impacte si aquest ocorregués. De la combinació de probabilitat per 

magnitud es deriva la Vulnerabilitat. 

 

Taula 4.: Avaluació de Riscos - Vulnerabilitat. 

MAGNITUD 
PROBABILITAT 

Baixa Mitjana Alta 

Alta MITJANA ALTA ALTA 

Mitjana BAIXA MITJANA ALTA 

Baixa BAIXA BAIXA MITJANA 

 

 

Un cop es disposa de la Vulnerabilitat del impacte, es valorarà la Capacitat Adaptativa 

del sistema i/o sector implicat, podent augmentar o disminuir la valoració inicial de  la 

Vulnerabilitat inicial del impacte. 

 

(PROBABILITAT X MAGNITUD) ± CAPACITAT ADAPTATIVA  = VULNERABILITAT 

 

Segons l’ESCACC, com a exemples de factors que incideixen en la Capacitat Adaptativa 

d’un sector o sistema poden ser l’accés a la millor informació disponible, l’accés a la 

cobertura d’un sistema d’assegurances, flexibilitat del sistema i/o sector als canvis, 

possibilitat de migració d’espècies afectades, recursos en la investigació en adaptació, etc. 

 

En funció del resultat final de la vulnerabilitat final del impacte, s’estableix el grau de 

prioritat segons sistema de colors també usat en la  identificació i valoració d’impactes 

segons prioritats municipals, anteriorment esmentat. D’aquesta manera:
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COLOR VULNERABILITAT PRIORITAT 

   ALTA Prioritat I 

  MITJANA Prioritat II 

  BAIXA Prioritat III 

 

 

Taula 5. Matriu d’interrelació d’avaluació de riscos dels efectes potencials atribuïbles al canvi climàtic. 
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Estius més 
calorosos i 
secs 

Sobreescalfament en edificis específics 
amb conseqüències per a la població MITJANA BAIXA  ALTA  

Impactes negatius sobre la salut de la 
població (onades de calor, exposició 
solar, alteració de la qualitat de l'aigua, 
aire, aliments, etc.) 

ALTA ALTA  MITJANA  

Alteració de la distribució geogràfica, 
temporades d'activitat, mida de 
població de vectors transmissors de 
malalties infeccioses com els mosquits. 

MITJANA BAIXA  BAIXA  

Riscos per a la salut animal MITJANA MITJANA  MITJANA  
Afectació de la productivitat i qualitat de 
la ramaderia i els seus productes 
derivats 

MITJANA MITJANA  MITJANA  

Impactes negatius sobre la productivitat 
dels cultius existents (sobretot de secà) ALTA ALTA  MITJANA  

Augment de l'abandonament de camps 
de conreu MITJANA MITJANA  MITJANA  

Augment de danys a la producció 
agrícola i ramadera per l'aparició de 
malalties i plagues. 

ALTA MITJANA  MITJANA  

Aparició i major establiment de plantes 
al·lòctones i desplaçament de la flora 
autòctona 

BAIXA MITJANA  BAIXA  

Impactes sobre la biodiversitat 
(desplaçament de les àrees de 
distribució d'algunes espècies, alteració 
dels cicles biològics, composició de les 
comunitats, reducció i/o extinció 
d'espècies) 

MITJANA MITJANA  BAIXA  

Augment del risc d'incendis forestals MITJANA ALTA  MITJANA  

Augment de la demanda energètica  MITJANA ALTA  ALTA  
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Sequera/ 
Estrès hídric 

Escassetat d'aigua per a consum 
domèstic ALTA BAIXA  MITJANA  

Escassetat d'aigua per a ús industrial MITJANA MITJANA  MITJANA  

Escassetat d'aigua per a ús agrícola 
(pèrdues i danys de diversa 
consideració en els cultius) 

ALTA MITJANA  MITJANA  

Escassetat d'aigua per a ús ramader ALTA MITJANA  MITJANA  

Amenaces per algunes espècies de 
cultius MITJANA MITJANA  MITJANA  

Amenaces per algunes espècies 
d'arbres i plantes MITJANA MITJANA  BAIXA  

Canvis i/o desaparició d'ecosistemes 
(assecament de rierols, disminució de 
cabals, etc.) 

ALTA MITJANA  BAIXA  

Augment de l'aridesa MITJANA MITJANA  MITJANA  

Fenòmens 
meteorològics 

extrems. 
Pluges 

torrencials 
majors i més 

freqüents 

Inundacions fluvials, amb risc de danys 
estructurals (ex: tall de subministre 
elèctric) 

ALTA MITJANA  MITJANA  

Inundacions degudes a les 
precipitacions torrencials i falta de 
capacitat de drenatge en clavegueram i 
desaigües- risc de danys estructurals 
similars 

MITJANA MITJANA  MITJANA  

Risc d'anegació dels cultius BAIXA MITJANA  BAIXA  

Pèrdues de sòl  MITJANA MITJANA  MITJANA  

Afectació en el transport ALTA MITJANA  BAIXA  

Afectació de la productivitat industrial 
(tall subministre elèctric) i del 
subministrament de primeres matèries 
i/o productes acabats 

BAIXA MITJANA  MITJANA  

Canvis en el 
cicle de les 
estacions 

Canvis en els cicles dels cultius MITJANA MITJANA  MITJANA  

Canvis en l'estructura i funcionament 
dels ecosistemes (canvi dels cicles 
vitals de les plantes i animals, 
desincronització en les interaccions 
entre espècies, migracions d'espècies) 

MITJANA MITJANA  BAIXA  

Augment de l'estacionalitat i durada 
dels trastorns al·lèrgics MITJANA MITJANA  MITJANA  

 

 
Nota: Aquells impactes que no es troben en considerats en cap àmbit prioritari municipal es marquen amb un guió (-). 
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6.3. Resum dels àmbits prioritaris d’actuació. 
 
A continuació es mostren totes les accions prioritàries, tant les que han estat definides 

segons prioritats municipals com les definides segons l’anàlisi de riscos, a partir de 

l’encreuament amb els efectes del canvi climàtic.   

 

Les accions són ordenades segons la seva prioritat. En aquest sentit, s’ha pres el grau de 

prioritat de les accions definides, com a punt de partida a l’hora d’establir el calendari 

sobre la seva execució. Aquesta planificació es troba descrita en el punt 9. Avaluació i 

seguiment del present document. 

 
Taula 6.Taula resum d’àmbits prioritaris d’actuació. 

Impactes 
Clau 

Efecte Esperat- Impacte 

Vulnerabilit
at segons 
avaluació 
de riscos 

Àmbits 
prioritaris 
d’actuació 
municipal 

Àmbits 
prioritaris 
d’actuació 

Estius més 
calorosos i 

secs 

Impactes negatius sobre la salut de 
la població (onades de calor, 
exposició solar, alteració de la 
qualitat de l'aigua, aire, aliments, 
etc.)   

  

I 

Augment de danys a la producció 
agrícola i ramadera per l'aparició de 
malalties i plagues.   - 

I 

Impactes sobre la biodiversitat 
(desplaçament de les àrees de 
distribució d'algunes espècies, 
alteració dels cicles biològics, 
composició de les comunitats, 
reducció i/o extinció d'espècies)   

  

I 

Augment del risc d'incendis 
forestals   

  
I 

Augment de la demanda energètica    
  

I 

Sequera/ 
Estrès hídric 

Escassetat d'aigua per a consum 
domèstic   

  
I 

Escassetat d'aigua per a ús agrícola 
(pèrdues i danys de diversa 
consideració en els cultius)   

  

I 

Escassetat d'aigua per a ús 
ramader   

  
I 

Amenaces per algunes espècies 
d'arbres i plantes   

  
I 

Canvis i/o desaparició 
d'ecosistemes (assecament de 
rierols, disminució de cabals, etc.)   

  

I 



 

 
 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilagrassa    Pàgina 51 de 114 

Impactes 
Clau Efecte Esperat- Impacte 

Vulnerabilit
at segons 
avaluació 
de riscos 

Àmbits 
prioritaris 
d’actuació 
municipal 

Àmbits 
prioritaris 
d’actuació 

Fenòmens 
meteorològics 

extrems. 
Pluges 

torrencials 
majors i més 

freqüents 

Inundacions fluvials, amb risc de 
danys estructurals (ex: tall de 
subministre elèctric)   

  
I 

Inundacions degudes a les 
precipitacions torrencials i falta de 
capacitat de drenatge en 
clavegueram i desaigües- risc de 
danys estructurals similars   

  

I 

Afectació en el transport     I 

Estius 
calorosos i 
secs 

Sobreescalfament en edificis 
específics amb conseqüències per a 
la població   

  
II 

Riscos per a la salut animal   
  

II 

Afectació de la productivitat i 
qualitat de la ramaderia i els seus 
productes derivats   

  
II 

Impactes negatius sobre la 
productivitat dels cultius existents 
(sobretot de secà)   

  
II 

Augment de l'abandonament de 
camps de conreu   

- II 

Aparició i major establiment de 
plantes al·lòctones i desplaçament 
de la flora autòctona   

  
II 

Sequera/ 
Estrès hídric 

Escassetat d'aigua per a ús 
industrial   

  
II 

Amenaces per algunes espècies de 
cultius   

- II 

Augment de l'aridesa     II 

Fenòmens 
meteorològics 

extrems. 
Pluges 

torrencials 
majors i més 

freqüents 

Risc d'anegació dels cultius   

- II 

Pèrdues de sòl    

  
II 
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Impactes 
Clau Efecte Esperat- Impacte 

Vulnerabilit
at segons 
avaluació 
de riscos 

Àmbits 
prioritaris 
d’actuació 
municipal 

Àmbits 
prioritaris 
d’actuació 

Canvis en el 
cicle de les 
estacions 

Canvis en els cicles dels cultius  - II 

Canvis en l'estructura i 
funcionament dels ecosistemes 
(canvi dels cicles vitals de les 

plantes i animals, desincronització 
en les interaccions entre espècies, 

migracions d'espècies) 

  
II 

Augment de l'estacionalitat i durada 
dels trastorns al·lèrgics  - II 

Estius 
calorosos i 
secs 

Alteració de la distribució 
geogràfica, temporades d'activitat, 

mida de població de vectors 
transmissors de malalties 

infeccioses com els mosquits. 

 - III 

Fenòmens 
meteorològics 
extrems. 
Pluges 
torrencials 
majors i més 
freqüents 

Afectació de la productivitat 
industrial (tall subministre elèctric) i 
del subministrament de primeres 
matèries i/o productes acabats 

  III 

 
Nota: Aquells impactes que no es troben en considerats en cap àmbit prioritari municipal es marquen amb un guió (-). 

 

7. OBJECTIUS D’ADAPTACIÓ 
 
Un cop definits els àmbits prioritaris d’actuació, i desprès d’identificar els impactes clau, 

s’establiran els objectius d’intervenció per minimitzar aquests impactes sobre el municipi.  

D’acord amb les conclusions de la diagnosi de l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya, 

l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic planteja l’assoliment del següent 

objectiu estratègic a mitjà termini: esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi 

climàtic.  

Per aconseguir-ho cal definir un full de ruta, mitjançant objectius per tal de fomentar les 

accions que serviran de bases per a futures polítiques d’adaptació. 

Els objectius poden ser de dos tipus: 

� Objectius Sectorials (OS): mesures d’adaptació específiques per un sector 

socioeconòmic i/o sistema en concret. 

� Objectius Transversals (OT): a banda dels objectius sectorials, es presenten una 

sèrie de mesures de caire més genèric que responen a uns objectius de caràcter 

més transversal definits com a conseqüència de la diagnosi de l’adaptació. 
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Els objectius d’intervenció es traduiran, en una fase posterior, en els programes i/o 

accions que conformaran el Programa d’Adaptació, depenent del seu nivell de concreció.  

 
Taula 7.Taula d’objectius sectorials i transversals. 

 
 OBJECTIUS ÀMBITS VINCULATS 

SECTORIALS 

Avaluar la vulnerabilitat dels cultius i espècies animals 
d'interès productiu al municipi més susceptible de patir 
els impactes climàtics previstos i gestionar les 
oportunitats que comportarà l’adaptació sobre el 
sector. 

Agricultura i ramaderia 

Impulsar la transmissió d'informació i coneixement al 
sector agroramader en relació al canvi climàtic, els 
seus efectes i la gestió del sector entorn aquest. 

Fomentar mesures adreçades a la intensificació de les 
modernitzacions de regadius que comportin un millor i 
més racional aprofitament de l'aigua amb el mínim 
sobrecost energètic 

Impulsar el reg de suport per als cultius tradicionals de 
secà 

Avaluar la vulnerabilitat dels hàbitats i les espècies 
naturals del municipi als efectes del canvi climàtic i 
Integrar aquests efectes en les mesures de planificació 
i de gestió dels espais naturals del municipi Biodiversitat 

Afavorir l’augment de la biodiversitat i la connectivitat 
ecològica davant el canvi climàtic 

Considerar els impactes observats i projectats del 
canvi climàtic en la gestió de l'aigua destinada al sector 
agrícola 

Gestió de l’aigua Optimitzar la xarxa de subministrament d'aigua i 
promoure mesures per evitar la pèrdua d'aigua i 
garantir l’abastament futur 

Recerca d’altres fonts d’aigua i promoure mesures 
d'estalvi en la gestió de l'aigua d'ús municipal. 

Recuperar els boscos de ribera i de les zones humides 
associades Gestió forestal 

Identificar infraestructures claus en el sector del 
transport i punts de les infraestructures potencialment 
amenaçades per impactes climàtics (inundacions, 
nevades). 

Mobilitat i transport 

 Desenvolupament d'eines preventives i protocols 
d'actuació davant dels impactes en els grups més 
vulnerables (gent gran, infants, malalts crònics, etc.) 

Salut  Augmentar la sensibilització sobre els impactes de 
l'exposició al sol (cops de calor, deshidratació, càncer 
de pell, etc.) per potenciar la prevenció i reducció de la 
demanda de serveis sanitaris 

 Reduir l'ús de recursos energètics no renovables Gestió energètica 
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 OBJECTIUS ÀMBITS VINCULATS 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORIALS 

 

Impulsar la urbanització sostenible i la construcció i 
rehabilitació d'habitatges i àrees urbanes que incorpori 
criteris bioclimàtics i d'eficiència energètica Urbanisme i habitatge 

Realitzar pràctiques de jardineria verda en el disseny i 
manteniment de zones verdes. 

Sensibilització i educació sobre el canvi climàtic i els 
seus possibles impactes i oferir accés a la informació 
més detallada. 

Sensibilització 

Foment de l’estalvi i l’ús racional de l’aigua i la 
eficiència energètica 

Promoure la col·laboració de la ciutadania i dels 
diferents agents i sectors més vulnerables per abordar 
els riscos climàtics i l'adaptació i mobilitzar i potenciar 
la capacitat de desenvolupament i implantació de 
mesures d'adaptació. 

Minimitzar el risc d'inundació per aigües superficials 
causat per problemes de drenatge o drenatge 
insuficient. 

Risc ambiental 
Preveure i minimitzar l'afectació als subministraments 
bàsics a causa del canvi climàtic. 
Garantir la compensació dels efectes dels impactes 
associats al canvi climàtic per part de l'Ajuntament. 
Reduir la magnitud d'afectació al municipi en cas de 
talls de subministrament (aigua, llum i gas) 

TRANSVERSALS 

Elaborar i/o adequar els Plans d'Emergència Municipal 
als riscos associats al canvi climàtic 

Gestió de l’aigua, Salut, Risc 
ambiental 

Reforçar la coordinació de l'administració municipal i el 
conjunt d'entitats supramunicipals en cas d'episodis de 
calor, sequeres extremes, pluges torrencials, etc. 

Gestió de l’aigua, Indústria, 
servei i comerç, Mobilitat i 
transport, Salut, Risc ambiental 

Identificar, maximitzar i potenciar les oportunitats 
econòmiques associades al canvi climàtic i establir un 
Pla de desenvolupament 

Agricultura i ramaderia, Indústria, 
servei i comerç 

Assegurar la coordinació amb programes existents 
d'investigació sobre canvis climàtics en altres municipis 
o regions, per aprendre d'ells sense repetir la inversió 
necessària de temps o capital. 

Agricultura i ramaderia, 
Biodiversitat, Gestió de l’Aigua, 
Gestió forestal, Indústria, servei i 
comerç, Mobilitat i transport, 
Salut, Sector energètic, Turisme, 
Urbanisme i habitatge, 
Sensibilització, Risc ambiental 

Dotar l'ajuntament d'un inventari d'accions de mitigació 
i adaptació al canvi climàtic 

Agricultura i ramaderia, 
Biodiversitat, Gestió de l’Aigua, 
Gestió forestal, Indústria, servei i 
comerç, Mobilitat i transport, 
Salut, Sector energètic, Turisme, 
Urbanisme i habitatge, 
Sensibilització, Risc ambiental 
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8. ACCIONS PER L’ADAPTACIÓ 
 
Un cop s’han identificat tots els possibles impactes i s’han decidit els objectius del 

Programa d’Adaptació, s’identifiquen les mesures d’adaptació adequades. Per aquest 

motiu, partint dels objectius sectorials i transversals anteriorment definits, cal tenir en 

consideració la següent estructura bàsica: 

Núm.: XX Nom acció: NOM DE L’ACCIÓ 

Prioritat Alta – Mitjana- Moderada Viabilitat- dificultat Alta – Mitjana- Moderada 

Àmbit Àmbits relacionats amb l’adaptació al canvi climàtic 

Descripció Descripció de l’acció 

Objectius Objectius associats 

Metodologia 
d’aplicació 

Descripció detallada de les accions concretes que es duran a terme. 

Agents implicats Entitats i administracions implicades 

Finançament Programes i fonts de finançament possibles. Entitat. 

Indicador/s de 
seguiment 

Indicador/s de seguiment 

 

D’altra banda, alhora de definir un Programa d’Adaptació equilibrat, és necessari tenir 

en consideració el conjunt d’àmbits de la sostenibilitat local que es troben vinculats 

amb l’adaptació.  

Àmbits relacionats amb l’adaptació al canvi 
climàtic: 

Agricultura i ramaderia  

Biodiversitat  

Gestió de l’aigua  

Gestió forestal  

Indústria, serveis i comerç  

Mobilitat i infraestructures de transport  

Salut  

Sector energètic  

Turisme  

Urbanisme i habitatge  

Sensibilització 

Risc ambiental 
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Cadascuna de les accions definides disposa d’una fitxa descriptiva. 

 

Núm.: 01 

Nom acció: Elaboració d’un estudi dels cultius existents al 

municipi i anàlisi de les oportunitats potencials associades al 

canvi climàtic 

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit Agricultura 

Descripció 

Redacció d’un estudi en el que s’avaluï la vulnerabilitat dels cultius i les espècies 

d’animals que es troben al municipi davant els efectes dels impactes climàtics 

previstos i en el que s’estableixen tot un conjunt d’actuacions de cara a 

l’adaptació d’aquest sector a aquests impactes, tot realitzant un anàlisi de les 

oportunitats potencials existents en aquest sector a causa de l’adaptació al canvi 

climàtic. 

Objectius 

Avaluar la vulnerabilitat dels cultius i espècies animals d’interès productiu al 

municipi més susceptible de patir els impactes climàtics previstos i gestionar les 

oportunitats que comportarà l’adaptació sobre el sector. 

Metodologia 

d’aplicació 

Diagnosi inicial de l’abast i tipologia de cultiu conreat al municipi i anàlisi de la 

seva vulnerabilitat vers els efectes previstos associats al canvi climàtic. 

Posada en comú de l’estudi amb tots els agents implicats del municipi. 

Estudi de les oportunitats potencials 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa i agents socials implicats (agricultors, ramaders) 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa i altres ens supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida) 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d’un estudi dels cultius existents al municipi, la seva vulnerabilitat vers 

el canvi climàtic i d’oportunitats potencials. 
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Núm.: 02 
Nom acció: Realització de xerrades informatives, 

d’innovació agrària associada a l’adaptació al canvi climàtic 

Prioritat Alta Viabilitat Alta 

Àmbit Agricultura 

Descripció 

Realització de xerrades informatives, d’innovació agrària (tipus de cultius, 

models de gestió, etc. ) associada a l’adaptació d’aquest sector al canvi 

climàtic amb l’objectiu de transferir tecnologia i mesures de gestió entre els 

usuaris. 

Objectius 
Impulsar la transmissió d’informació i coneixement al sector agroramader en 

relació al canvi climàtic, els seus efectes i la gestió del sector entorn aquest. 

Metodologia 

d’aplicació 

Planificació d’un conjunt de trobades en forma de xerrades, seminaris, etc. 

entre els agricultors de la zona i especialistes del camp. 

Agents implicats 
Ajuntament de Vilagrassa, agents implicats (agricultors, ramaders),IRTA,  

tècnics 

Finançament 

Ajuntament de Vilagrassa, altres entitats supramunicipals (Consell Comarcal 

de l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesa, Alimentació i Medi Natural, IRTA 

Indicador/s de 

seguiment 
Número de xerrades informatives a l’any 
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Núm.: 03 
Nom acció: Implantació del reg de goteig o aspersió en els 

conreus de regadiu 

Prioritat Alta Viabilitat Mitjana 

Àmbit Agricultura 

Descripció 
Impuls de la implantació de sistemes de reg del tipus de goteig o aspersió en 

els conreus de regadiu existents al municipi. 

Objectius 

Fomentar mesures adreçades a la intensificació de les modernitzacions de 

regadius que comportin un millor i més racional aprofitament de l’aigua amb 

el mínim sobrecost energètic. 

Metodologia 

d’aplicació 

Agilització dels tràmits administratius per a l’aprovació dels projectes i 

permisos dels nous sistemes de rec. Assessorament i revisió de que els 

sistemes projectats siguin correctes. 

Agents implicats 
Ajuntament de Vilagrassa, agents implicats (agricultors, ramaders), 

Comunitat de Regants 

Finançament 

Ajuntament de Vilagrassa, altres entitats supramunicipals (Consell Comarcal 

de l’Urgell, Diputació de Lleida), Comunitat de Regants, Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Indicador/s de 

seguiment 
m2 de cultius de regadiu amb mesures d’estalvi d’aigua implantades 
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Núm.: 04 
Nom acció: Implantació del reg de suport en els cultius de 

secà 

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit Agricultura 

Descripció 

A partir de l’entrada en funcionament del Canal Segarra-Garrigues, i un cop 

s’hagi implantat el reg en aquelles àrees més prioritàries, com són els 

conreus de regadiu, s’impulsarà la implantació de reg de suport per als 

cultius de secà. 

Objectius Impulsar el reg de suport per als cultius tradicionals de secà 

Metodologia 

d’aplicació 

Agilització dels tràmits administratius per a l’aprovació dels projectes i 

permisos dels nous sistemes de rec. Assessorament i revisió de que els 

sistemes projectats siguin correctes. 

Agents implicats 
Ajuntament de Vilagrassa, agents implicats (agricultors, ramaders), 

Comunitat de Regants 

Finançament 

Ajuntament de Vilagrassa, altres entitats supramunicipals (Consell Comarcal 

de l’Urgell, Diputació de Lleida), Comunitat de Regants, Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesa, Alimentació i Medi Natural 

Indicador/s de 

seguiment 
m2 de cultius de secà amb reg de suport 
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Núm.: 05 

Nom acció: Elaborar un estudi d’anàlisi dels hàbitats i les 

espècies vegetals i de fauna existents al municipi i proposta 

de mesures amb criteris d’adaptació al canvi climàtic en la 

seva gestió 

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit Biodiversitat 

Descripció 

Redacció d’un estudi en el que s’avaluï la vulnerabilitat dels hàbitats i les 

espècies vegetals i de fauna existents al municipi davant els efectes dels 

impactes climàtics previstos. I establir tot un conjunt de mesures que integrin 

i incorporin criteris d’adaptabilitat al canvi climàtic en la gestió dels espais 

naturals del municipi. 

Objectius 

Avaluar la vulnerabilitat dels hàbitats i les espècies naturals del municipi als 

efectes del canvi climàtic i Integrar aquests efectes en les mesures de 

planificació i de gestió dels espais naturals del municipi 

Metodologia 

d’aplicació 

Diagnosi inicial dels hàbitats i espècies vegetals i animals existents al 

municipi i anàlisi de la seva vulnerabilitat vers els efectes previstos associats 

al canvi climàtic.  

Posada en comú de l’estudi amb tots els agents implicats del municipi. 

Definició d’accions 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa,  

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa i altres ens supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d’un estudi, Número de mesures de gestió amb criteris 

d’adaptabilitat 
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Núm.: 06 
Nom acció: Realitzar treballs de manteniment i recuperació 

dels espais naturals del municipi  

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit Biodiversitat 

Descripció 

Aplicar mesures que afavoreixen un augment de la biodiversitat en l’espai i el 

temps i la connectivitat ecològica a fi d’enfortir la capacitat de resiliència de 

les espècies davant de canvis globals mitjançant treballs de manteniment i de 

recuperació dels espais naturals.  

Realització de treballs de neteja dels espais naturals, recuperació dels espais 

fluvials i voltants, etc. 

Objectius 
Afavorir l’augment de la biodiversitat i la connectivitat ecològica davant el 

canvi climàtic 

Metodologia 

d’aplicació 

1a Fase: Identificació de les àrees objecte de treballs de manteniment i/o 

recuperació. 

2a Fase: Definició dels treballs a realitzar 

3a Fase: Execució dels treballs 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida),  

Indicador/s de 

seguiment 
Número de treballs de manteniment , m2 de nous espais naturals 
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Núm.: 07 Nom acció: Disposar d’una planificació de reg agrícola  

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit Gestió de l’aigua 

Descripció 

Incorporar en la Planificació del reg agrícola municipal els impactes 

observats i projectats del canvi climàtic i, especialment, de les actuals 

deficiències en la garantia de disponibilitat d'aigua 

Objectius 
Considerar els impactes observats i projectats del canvi climàtic en la gestió 

de l'aigua destinada al sector agrícola 

Metodologia 

d’aplicació 

1a Fase: Diagnosi inicial de les necessitats de reg i de la infraestructura que 

es disposa  

2a Fase: Redacció del Pla de reg 

3a Fase: Execució del Pla 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, Comunitat de Regants, pagesos 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida) 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d’un pla de reg i incorporació dels impactes del canvi climàtic a 

aquest 
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Núm.: 08 

Nom acció: Realitzar les obres necessàries per minimitzar 

la pèrdua d’aigua en el sistema d’abastament i distribució 

d’aigua del municipi i per la previsió de demanda i 

abastament futur 

Prioritat Alta Viabilitat Mitjana 

Àmbit Gestió de l’aigua 

Descripció 

Dur a terme les obres necessàries per minimitzar la pèrdua d’aigua per fuites 

del sistema d’abastament d’aigua potable i dels sistemes de distribució o 

transport d’aigua de reg (sèquies, canals, etc. ) en el municipi i per a garantir 

l’abastament futur d’aigua, moltes ja definides en el Pla Director d’Aigua del 

terme. Realitzar un seguiment d’aquelles obres ja realitzades. 

Objectius 
Optimitzar la xarxa de subministrament d’aigua i promoure mesures per 

evitar la pèrdua d’aigua i garantir l’abastament futur. 

Metodologia 

d’aplicació 

1a fase: Inventari i diagnosi de la xarxa de distribució d’aigua i el seu estat 

2a fase: Definir accions de reparació, manteniment, etc. que es creguin 

oportunes 

3a fase: Execució de les accions definides 

4a fase: Seguiment de les accions executades 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, Agència Catalana de l’Aigua (ACA), SOREA 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Agència Catalana de l’Aigua (ACA), SOREA 

Indicador/s de 

seguiment 

Número d’obres de millora realitzades de les detectades,  Número de fuites 

detectades, m3 d’aigua emmagatzemada possible 
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Núm.: 09 

Nom acció: Recuperació de pous amb l’objectiu d’utilitzar 

l’aigua no potable per al reg de les zones verdes del 

municipi 

Prioritat Baixa Viabilitat Mitjana 

Àmbit Gestió de l’aigua 

Descripció 

Realització d’obres amb l’objectiu de recuperar els diferents pous existents al 

municipi. 

Canviar el sistema de reg de les zones verdes dels nuclis urbans, actualment 

amb aigua potable del sistema d’abastament del municipi, a aigua no potable 

provinent dels pous recuperats. 

Objectius 
Recerca d’altres fonts d’aigua i promoure mesures d’estalvi en la gestió de 

l’aigua d’ús municipal. 

Metodologia 

d’aplicació 

Redacció de projectes de recuperació dels pous. 

Execució de les obres 

Captació d’aigua no tractada mitjançant mànegues dels pous recuperats  i 

reg de les zones verdes del municipi amb aquesta aigua. 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida) 

Indicador/s de 

seguiment 

Número de pous recuperats, m2 de zones verdes regades amb aigua no 

potable/m2 de zones verdes regades totals 

 

 



 

 
 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilagrassa    Pàgina 65 de 114 

Núm.: 10 
Nom acció: Realitzar treballs de neteja, manteniment i 

recuperació dels boscos de ribera 

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit Gestió forestal 

Descripció 

Realització de treballs de neteja, manteniment i recuperació dels boscos de 

ribera i de les zones humides associades als cursos hídrics existents al 

municipi. 

Objectius Recuperar els boscos de ribera i de les zones humides associades. 

Metodologia 

d’aplicació 

1a Fase: Identificació de les àrees objecte de treballs de manteniment i/o 

recuperació. 

2a Fase: Definició dels treballs a realitzar 

3a Fase: Execució dels treballs 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa,  

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa i altres ens supramunicipals (Consell Comarcal 

de l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament de Territori i Sostenibilitat 

Indicador/s de 

seguiment 
m2 de bosc recuperat,  Inversió en neteja i manteniment de bosc de ribera 
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Núm.: 11 
Nom acció: Elaboració d’un estudi de la xarxa de 

carreteres del municipi 

Prioritat Baixa Viabilitat Mitjana 

Àmbit Mobilitat i Transport 

Descripció 

Elaboració d’un estudi de la xarxa de carreteres del municipi, tot identificant 

els punts més vulnerables en cas d’inundacions, i realització de millores per 

a l’adaptació. 

Objectius 
Identificar infraestructures claus en el sector del transport i punts de les 

infraestructures per impactes climàtics. 

Metodologia 

d’aplicació 

1a fase: Inventari i diagnosi de la xarxa de carreteres del municipi 

2a fase: Avaluació de la vulnerabilitat d’aquesta davant episodis climàtics 

extrems 

3a fase: Definir accions de millora, etc. que es creguin oportunes 

3a fase: Execució de les accions definides 

Agents implicats 
Ajuntament de Vilagrassa, Diputació de Lleida, Departament de Territori i 

Sostenibilitat 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, Consell Comarcal de l’Urgell, Diputació de 

Lleida, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Interior 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d’un estudi, número d’infraestructures afectades per inundació, 

número de millores dutes a terme en infraestructures ja existents afectades 
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Núm.: 12 
Nom acció: Establir un protocol d’atenció als col·lectius 

més vulnerables en situacions extremes 

Prioritat Mitjana Viabilitat Alta 

Àmbit Salut 

Descripció 

Elaboració d’un protocol d’actuació destinat a l’atenció de les persones més 

vulnerables com són la gent gran, infants, malalts crònics, etc. El protocol 

inclourà un registre de les persones ateses anteriorment, de forma que 

l’Ajuntament sigui més àgil a l’hora d’atendre aquestes persones. 

Objectius 

Desenvolupament d'eines preventives i protocols d'actuació davant dels 

impactes en els grups més vulnerables (gent gran, infants, malalts crònics, 

etc.) 

Metodologia 

d’aplicació 

1a fase: Identificació de les persones vulnerables  

2a fase: Redacció del protocol 

3a fase: Elaboració del registre 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, veïns 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, Consell Comarcal de l’Urgell, Diputació de Lleida, 

Departament de Salut 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d'un protocol, Núm. de situacions extremes en les que s'ha aplicat 

el protocol, Núm. de persones assistides 
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Núm.: 13 
Nom acció: Realitzar campanyes de sensibilització sobre 

els impactes de l’exposició al sol 

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit Salut 

Descripció 

Realització de campanyes de sensibilització sobre els impactes de l’exposició 

al sol( cops de calor, deshidratació, càncer de pell, etc.) i fomentar la 

prevenció davant aquest risc. 

Objectius 
Augmentar la sensibilització sobre els impactes de l’exposició al sol per a 

potenciar la prevenció i reducció de la demanda de serveis sanitaris. 

Metodologia 

d’aplicació 

1a fase: Definició de la campanya de comunicació dirigida a tota la població, 

en forma de jornades informatives, seminaris, fulletons informatius, etc. 

2a fase: Encàrrec de la producció de la campanya 

3a fase: Desenvolupament de la campanya 

4a fase: Seguiment dels resultats 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, veïns 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament de Salut 

Indicador/s de 

seguiment 

Número de campanyes de sensibilització,  Número de persones a qui va 

dirigida la campanya 
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Núm.: 14 
Nom acció: Executar les accions establertes al Pla d’Acció 

per a l’Energia Sostenible 

Prioritat Alta Viabilitat Mitjana 

Àmbit Gestió energètica 

Descripció 

Executar les accions definides al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de 

que disposa el municipi, que busquen incrementar l’eficiència energètica i 

incrementar l’autoabastament energètic entre d’altres. 

Objectius Reduir l’ús de recursos energètics no renovables 

Metodologia 

d’aplicació 

Seguiment de les accions definides al Pla 

Execució de les accions definides al Pla 

Avaluació del compliment dels objectius definits al Pla. 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, ICAEN, IDAE i entitats supramunicipals (Consell 

Comarcal de l’Urgell, Diputació de Lleida) 

Indicador/s de 

seguiment 

Estat d’execució del pla,  Consum final d’energia,  Producció local d’energia 

renovable per habitant (Kwh/habitant i any) 
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Núm.: 15 
Nom acció: Adequar i incorporar en les ordenances 

municipals criteris d’urbanisme i construcció sostenible 

Prioritat Mitjana Viabilitat Alta 

Àmbit Urbanisme i habitatge 

Descripció 

Incorporar criteris com la jardineria verda, l’eficiència energètica en la 

il·luminació i en els edificis, l’estalvi d’aigua, etc. en les diferents ordenances 

existents al municipi. 

Objectius 
Impulsar la urbanització sostenible i la construcció i rehabilitació d'habitatges 

i àrees urbanes que incorpori criteris bioclimàtics i d'eficiència energètica 

Metodologia 

d’aplicació 

Adequació de les ordenances 

Publicació i informació sobre aquesta als agents implicats  

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, promotors constructius, arquitectes, veïns 

Finançament Ajuntament de Vilagrassa 

Indicador/s de 

seguiment 

Incorporació de criteris, Nombre d'actuacions d'urbanisme i/o edificacions 

construïdes/rehabilitades d'acord a l'ordenança a l'any 
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Núm.: 16 
Nom acció: Incloure criteris de jardineria sostenible en les 

zones verdes dels nucli urbà 

Prioritat Alta Viabilitat Alta 

Àmbit Urbanisme i habitatge 

Descripció 

Inclusió de criteris de jardineria sostenible, com la plantació d’espècies 

d’arbres i arbustos adaptades al dèficit hídric i per tant amb menys necessitat 

de reg, en les zones verdes del nucli urbà. 

Objectius 
Realitzar pràctiques de jardineria verda en el disseny i manteniment de zones 

verdes. 

Metodologia 

d’aplicació 

Plantació d’espècies autòctones i amb baixos requeriments hídrics en les 

zones verdes dels nuclis urbans del municipi. 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida) 

Indicador/s de 

seguiment 

m2 de zones verdes amb espècies adaptades a la sequera / m2 de zones 

verdes totals 
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Núm.: 17 
Nom acció: Creació d’un programa de sensibilització i 

educació sobre el canvi climàtic 

Prioritat Alta Viabilitat Mitjana 

Àmbit Sensibilització 

Descripció 

Realització de campanyes, accions de formació i de comunicació per a 

augmentar el coneixement de les causes i els efectes del canvi climàtic, i 

en especial els efectes sobre els recursos locals i les vulnerabilitats del 

territori municipal a aquests. 

Objectius 
Sensibilització i educació sobre els canvi climàtic i els seus possibles 

impactes i oferir accés a la informació més detallada. 

Metodologia 

d’aplicació 

1a fase: Definició de la campanya de comunicació dirigida a tota la població 

en general i els agents municipals, en forma de jornades informatives, 

seminaris, etc. 

2a fase: Encàrrec de la producció de la campanya 

3a fase: Desenvolupament de la campanya 

4a fase: Seguiment dels resultats 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, agents municipals, població en general 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, Entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament de Territori i Sostenibilitat 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d’un programa de sensibilització i educació sobre el canvi 

climàtic,  Número d’accions de difusió/conscienciació fetes per any, Número 

de persones a qui va dirigides el programa de sensibilització 
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Núm.: 18 

Nom acció: Desenvolupament d’un procés de 

sensibilització, informació i formació adreçat a la 

ciutadania i altres agents dins dels sectors industrial, 

serveis, construcció i agricultura, tot fomentant l’estalvi 

d’aigua i l’eficiència energètica 

Prioritat Alta Viabilitat Mitjana 

Àmbit Sensibilització 

Descripció 

Realització de campanyes, accions de formació i de comunicació per a 

fomentar l’estalvi i ús racional de l’aigua i l’eficiència energètica. Difusió de 

bones pràctiques ambientals dins l’àmbit domèstic, industrial, serveis, 

construcció i l’agricultura. 

Objectius Foment de l’estalvi i l’ús racional de l’aigua i la eficiència energètica. 

Metodologia 

d’aplicació 

Realització d’actuacions de sensibilització en forma d’activitats, xerrades, 

etc. dirigides als diferents sectors productius del municipi (agricultura, 

indústria, serveis) i a la població en general. 

1a fase: Definició de la campanya de comunicació en forma de jornades 

informatives, seminaris, etc. 

2a fase: Encàrrec de la producció de la campanya 

3a fase: Desenvolupament de la campanya 

4a fase: Seguiment dels resultats 

Agents implicats 
Ajuntament de Vilagrassa, agents implicats (sector agricultura i ramaderia, 

indústria, servei i comerç, etc. ) i població en general 

Finançament 

Ajuntament de Vilagrassa, Entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament de Territori i Sostenibilitat, 

ICAEN 

Indicador/s de 

seguiment 

Número d’accions de sensibilització fetes per any, Número de persones 

que han participat en les accions de la campanya 
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Núm.: 19 
Nom acció: Implantar un procés participatiu en el procés 

d’adaptació local al canvi climàtic 

Prioritat Mitjana Viabilitat Alta 

Àmbit Sensibilització 

Descripció 

Realitzar un procés participatiu dels diferents agents en el procés d’adaptació 

local al canvi climàtic. Implicar a la població i els agents dels diferents sectors 

(indústria, serveis, agricultura, etc.) en el procés d’adaptació local al canvi 

climàtic i les mesures preses. 

Objectius 

Promoure la col·laboració de la ciutadania, en general, i dels diferents agents 

i sectors més vulnerables en particular, per abordar els riscos climàtics i 

l’adaptació i mobilitzar i potenciar la capacitat de desenvolupament i 

implantació de mesures d’adaptació. 

Metodologia 

d’aplicació 

Convocar als agents implicats (indústria, serveis, agricultura, etc.) en taules 

rodones, jornades i/o recollir els seus testimonis, idees, etc. mitjançant 

enquestes, etc. 

Avaluar els resultats obtinguts 

Definir accions i incloure-les en el Programa d’Adaptació al Canvi Climàtic 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida) 

Indicador/s de 

seguiment 

Número d’agents que participen al procés, Número de persones participants 

en el procés 
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Núm.: 20 
Nom acció: Redacció d’un protocol de neteja de cunetes i 

embornals 

Prioritat Alta Viabilitat Alta 

Àmbit Risc ambiental 

Descripció 

Elaboració d’un protocol que estableixi una sistemàtica per a la neteja de 

les cunetes i embornals i d’aquesta manera prevenir casos d’inundació per 

problemes de drenatge insuficient. 

Objectius 
Minimitzar el risc d’inundació per aigües superficials causat per problemes 

de drenatge o drenatge insuficient. 

Metodologia 

d’aplicació 

1a Fase: Redacció del protocol  

2a Fase: Definició de les tasques de neteja 

3a Fase: Execució de tasques de neteja de les cunetes i els embornals 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament de Territori i Sostenibilitat 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d’un protocol de neteja de cunetes i embornals, número de 

neteges /any, inversió en neteges / any 
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Núm.: 21 

Nom acció: Elaborar un estudi sobre els impactes associats 

al canvi climàtic i la seva afectació als subministres bàsics i 

traslladar-ho a les empreses subministradores 

Prioritat Baixa Viabilitat Mitjana 

Àmbit Risc ambiental 

Descripció 

Elaborar un estudi sobre els impactes associats al canvi climàtic i la seva 

afectació als subministres bàsics. Traslladar a les empreses 

subministradores dels serveis bàsics informació sobre la previsió dels 

impactes associats al canvi climàtic per a que els tinguin en compte en 

l’execució del seu servei. 

Objectius 
Preveure i minimitzar l’afectació als subministraments bàsics a causa del 

canvi climàtic. 

Metodologia 

d’aplicació 

Diagnosi inicial dels sistemes de subministres bàsics del municipi i anàlisi de 

la seva vulnerabilitat vers els efectes previstos associats al canvi climàtic. 

Posada en comú de l’estudi amb tots els agents implicats del municipi i 

informar-ne a les empreses subministradores. 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, empreses subministradores de serveis bàsics 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa i altres ens supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Empreses subministradores 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d’un estudi sobre els impactes associats al canvi climàtic als 

subministraments bàsics,  número d’empreses subministradores informades, 

número d’accions preses per empreses subministradores i/o informades 
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Núm.: 22 

Nom acció: Revisar les pòlisses d’assegurances 

contractades en l’Ajuntament i garantir que donen 

cobertura als riscos associats al canvi climàtic 

Prioritat Mitjana Viabilitat Alta 

Àmbit Risc ambiental 

Descripció 

Revisar les pòlisses d’assegurances contractades en l’Ajuntament per 

detectar aquelles deficiències en la cobertura d’aquestes i d’aquesta 

manera garantir que es disposa de cobertura pels efectes dels riscos 

associats al canvi. 

Objectius 
Garantir la compensació dels impactes associats al canvi climàtic per part 

de l’Ajuntament. 

Metodologia 

d’aplicació 

Revisió i actualització de les pòlisses d’assegurances contractades per 

l’Ajuntament de Vilagrassa 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, empreses asseguradores 

Finançament Ajuntament de Vilagrassa 

Indicador/s de 

seguiment 

Número de pòlisses d’assegurances contractades que donen cobertura als 

riscos associats al canvi climàtic. 
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Núm.: 23 

Nom acció: Definir un programa d’actuació municipal 

específic davant els possibles talls de subministrament 

(aigua, llum, gas) en el municipi 

Prioritat Baixa Viabilitat Alta 

Àmbit Risc ambiental 

Descripció 

Elaboració d’un programa d’actuació municipal específic per a fer front els 

possibles talls de subministrament (aigua, llum i gas), i d’aquesta manera 

garantir un servei mínim als serveis de primera necessitat. 

Objectius 
Reduir la magnitud d’afectació al municipi en cas de talls de 

subministraments (aigua, llum i gas) 

Metodologia 

d’aplicació 

Redacció del programa d’actuació mitjançant la participació de la població 

del municipi 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, veïns 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida) 

Indicador/s de 

seguiment 
Existència d’un programa 
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Núm.: 24 
Nom acció: Elaborar i/o actualitzar els Plans d’Emergències 

Municipal 

Prioritat Alta Viabilitat Alta 

Àmbit Transversal (Risc ambiental, gestió de l’aigua, salut) 

Descripció 

Elaboració d’aquells Plans d’Actuació Municipal per aquelles emergències 

que no es disposi i sigui necessari i/o actualitzar aquells plans ja redactats tot 

incorporant protocols de resposta a possibles impactes del canvi climàtic. 

Objectius 
Elaborar i/o adequar els Plans d’Emergència Municipal als riscos associats al 

canvi climàtic. 

Metodologia 

d’aplicació 

Revisió i actualització de les afectacions al municipi per les diferents 

emergències, en especial, aquelles associades als impactes provinents del 

canvi climàtic. 

Actualització dels protocols d’actuació. 

Revisió i actualització dels recursos que es disposa al municipi i els que són 

necessaris per a fer front a les emergències 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament d’Interior 

Indicador/s de 

seguiment 

Tipus de PEMs i/o PAMs actualitzats 

Actuacions d’implantació dels PEMs i/o PAMs (formacions, campanyes, 

simulacres, etc.). 
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Núm.: 25 Nom acció: Implantar el Pla d’Assistència i Suport (PAS) 

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit 
Transversal (Gestió de l’aigua, Indústria, servei i comerç, Mobilitat i 

transport, Salut, Risc ambiental) 

Descripció 

Augmentar l’operativitat del Pla d’Assistència i Suport de la comarca de 

l’Urgell. Realització i implantació dels protocols i accions establertes al 

Pla, de coordinació entre el Consell Comarcal de l’Urgell i els municipis 

que integren la comarca. 

Objectius 

Reforçar la coordinació de l’administració municipal i el conjunt d’entitats 

supramunicipals en cas d’episodis de calor, sequeres extremes, pluges 

torrencials, etc. 

Metodologia 

d’aplicació 

Revisió i actualització del PAS 

Establiment de reunions periòdiques entre els integrants del document 

Execució dels protocols d’actuació en cas que sigui necessari 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa, Consell Comarcal de l’Urgell 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, Consell Comarcal de l’Urgell, Departament 

d’Interior 

Indicador/s de 

seguiment 

Número d’actuacions d’emergència en les que s’ha activat el PAS 

Actuacions d’implantació del PAS  (formacions, campanyes, simulacres, 

etc.). 
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Núm.: 26 

Nom acció: Elaborar un Pla de desenvolupament local tot 

incorporant les oportunitats potencials sorgides a causa del 

canvi climàtic 

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit 
Transversal (Agricultura, Indústria, serveis i comerç, Gestió forestal, 

Turisme) 

Descripció 

Redacció d’un Pla de Desenvolupament Local. 

Elaborar un anàlisi d’oportunitats potencials que sorgeixin a causa del canvi 

climàtic (nous cultius que es puguin veure beneficiats per condicions 

climàtiques futures, noves activitats d’oci i/o turístiques, etc.) i incorporar-ho 

al Pla. 

Objectius 
Identificar, maximitzar i potenciar les oportunitats econòmiques associades al 

canvi climàtic i establir un pla de desenvolupament 

Metodologia 

d’aplicació 

Redacció del Pla de Desenvolupament Local i elaboració de l’anàlisi 

d’oportunitats potencials. 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 

Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida), Departament d’Empresa i Ocupació, 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

Indicador/s de 

seguiment 

Existència d’un anàlisi de les oportunitats potencials, Existència d’un Pla de 

desenvolupament local 
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Núm.: 27 

Nom acció: Fer un seguiment de les diferents iniciatives 

engegades en relació a l’adaptació al canvi climàtic en 

altres municipis o regions 

Prioritat Mitjana Viabilitat Mitjana 

Àmbit 

Transversal (Agricultura i ramaderia, Biodiversitat, Gestió de l’Aigua, 

Gestió forestal, Indústria, servei i comerç, Mobilitat i transport, Salut, 

Sector energètic, Turisme, Urbanisme i habitatge, Sensibilització, Risc 

ambiental) 

Descripció 

Realitzar un seguiment de totes aquelles accions i/o iniciatives associades a 

l’adaptació local al canvi climàtic que han estat realitzades en altres municipis 

o regions. I utilitzar d’aquesta manera aquesta sistemàtica com a font 

d’exemples de mesures viables, i alhora, previsió de la definició d’accions 

que ja s’han observat en altres punts i que no han estat satisfactòries. 

Objectius 

Assegurar la coordinació amb programes existents d'investigació sobre 

canvis climàtics en altres municipis o regions, per aprendre d'ells sense 

repetir la inversió necessària de temps o capital. 

Metodologia 

d’aplicació 

Destinar una persona provinent del personal de l’Ajuntament a fer el 

seguiment d’aquestes iniciatives 

Agents implicats Ajuntament de Vilagrassa 

Finançament 
Ajuntament de Vilagrassa, entitats supramunicipals (Consell Comarcal de 

l’Urgell, Diputació de Lleida) 

Indicador/s de 

seguiment 

Número de persones destinades a fer el seguiment d’iniciatives, Número 

d’iniciatives engegades gràcies a l’experiència en altres municipis i/o regions 
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Núm.: 28 Nom acció: Programa d’adaptació al canvi climàtic 

Prioritat Alta Viabilitat Mitjana 

Àmbit 

Transversal (Agricultura i ramaderia, Biodiversitat, Gestió de l’aigua, 

Gestió forestal, Sector energètic, Indústria, servei i comerç, Mobilitat i 

transport, Salut, Turisme, Urbanisme i habitatge, Sensibilització, Risc 

Ambiental) 

Descripció 
Elaborar un pla amb accions dirigides a l’adaptació local al canvi climàtic, 

agrupades per àmbits i línies estratègiques i prioritzades i temporalitzades. 

Objectius 
Dotar a l’ajuntament d’un inventari d’accions de mitigació i adaptació al 

canvi climàtic 

Metodologia 

d’aplicació 

Redacció del Programa: 

  Diagnosi inicial 

  Definició dels impactes associats al canvi climàtic que afecten al municipi 

  Generació d’un Pla d’acció i definició d’un conjunt de mesures 

Gestió: definició d’un òrgan promotor de l’execució del pla d’acció 

Agents implicats 
Ajuntament de Vilagrassa, actors socials del municipi (veïns, empreses, 

etc.). 

Finançament Ajuntament i institucions supramunicipals com la Diputació 

Indicador/s de 

seguiment 
Estat d’execució del pla (%) de les accions establertes executades 
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9. AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
 
El programa d’adaptació ha de disposar d’un procés d’avaluació i seguiment per avaluar el 

progrés del treball en relació als objectius definits. 

En aquest sentit, la metodologia escollida estableix l’avaluació de l’execució i la 

programació anual del Pla d’Acció i el càlcul d’indicadors de sostenibilitat. Ambdós 

permetran conèixer, anualment, tant el grau d’execució dels Plans com la modificació de 

les tendències socioambientals del municipi. 

En les fitxes descriptives de cadascuna de les accions definides en el punt anterior, es 

defineix la prioritat a l’hora d’executar les accions. Per a aquesta s’han tingut en compte la 

prioritat definida en la Taula 6. Taula resum d’àmbits prioritaris d’actuació dins del punt 

6.3. Resum dels àmbits d’actuació.  

En aquest sentit, i de cara a  l’execució de les accions s’ha establert la següent 

planificació. 

Taula 8.: Planificació execució accions 

Prioritat Termini d’execució 

ALTA 2 anys 

MITJANA 4 anys 

BAIXA 6 anys 

 

A més a més, en les fitxes descriptives de cadascuna de les accions definides en el punt 

anterior, es defineixen els indicadors de càlcul per avaluar la seva vulnerabilitat. Aquests 

són un instrument per al seguiment i l’avaluació de les accions que s’emprenen per a la 

mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Permeten valorar el grau i el ritme d’execució de 

les accions iniciades (indicadors de gestió), així com analitzar i avaluar l’avenç en el camí 

per assolir els objectius plantejats (indicadors de resultat). 

A més, els indicadors són una eina per ajudar els gestors municipals en la presa de 

decisions, per facilitar una ordenació i una priorització de les actuacions municipals, sense 

oblidar, però, l’interès que tenen en la socialització dels resultats i la implicació de la 

població. 

A continuació es mostra una taula resum on es descriuen les diferents fitxes, amb 

l’objectiu, acció, prioritat, viabilitat i indicador associat: 
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NÚM
ERO OBJECTIUS ACCIÓ PRIORI

TAT 
VIABILI

TAT INDICADOR ÀMBIT 

1 

Avaluar la vulnerabilitat dels cultius i espècies 
animals d'interès productiu al municipi més 

susceptible de patir els impactes climàtics previstos 
i gestionar les oportunitats que comportarà 

l’adaptació sobre el sector. 

Elaboració d'un estudi dels cultius existents al municipi 
i anàlisi de les oportunitats potencials associades al 

canvi climàtic 
MITJA MITJA Existència de l’estudi  

AGRICULTURA 

2 

Impulsar la transmissió d'informació i coneixement 
al sector agroramader en relació al canvi climàtic, 

els seus efectes i la gestió del sector entorn 
aquest. 

Realització de xerrades informatives, d'innovació 
agrària associada a l'adaptació al canvi climàtic. 

ALTA ALTA Núm. de xerrades informatives 
innovació agrària a l’any 

3 

Fomentar mesures adreçades a la intensificació de 
les modernitzacions de regadius que comportin un 
millor i més racional aprofitament de l'aigua amb el 

mínim sobrecost energètic 

Implantació el reg de goteig o aspersió en els conreus 
de regadiu 

ALTA MITJA 
m2 de cultius de regadiu amb 

mesures d'estalvi d'aigua 
implantades 

4 Impulsar el reg de suport per als cultius tradicionals 
de secà Implantar el reg de suport en els cultius de secà.  MITJA MITJA m2 de cultius de secà amb reg 

de suport 

5 

Avaluar la vulnerabilitat dels hàbitats i les espècies 
naturals del municipi als efectes del canvi climàtic i 

Integrar aquests efectes en les mesures de 
planificació i de gestió dels espais naturals del 

municipi 

Elaborar un estudi d'anàlisi dels  hàbitats i les espècies 
vegetals i de fauna existents al municipi i proposta de 

mesures amb criteris d’adaptació al canvi climàtic en la 
seva gestió. 

MITJA MITJA 

Existència d'un estudi  

Núm. de mesures de gestió 
amb criteris d'adaptabilitat 

BIODIVERSITAT 

6 Afavorir l’augment de la biodiversitat i la 
connectivitat ecològica davant el canvi climàtic 

Realitzar treballs de manteniment i recuperació dels 
espais naturals del municipi 

MITJA MITJA 

Núm. de treballs de 
manteniment 

m2 de nous espais naturals 
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NÚMERO OBJECTIUS ACCIÓ PRIORITAT VIABILITAT INDICADOR ÀMBIT 

7 
Considerar els impactes observats i projectats 

del canvi climàtic en la gestió de l'aigua 
destinada al sector agrícola 

Disposar d’una planificació de reg agrícola MITJA MITJA 

Existència d'un Pla de reg i 
incorporació dels impactes del 

canvi climàtic a aquest 

 GESTIÓ DE 
L’AIGUA  8 

Optimitzar la xarxa de subministrament d'aigua i 
promoure mesures per evitar la pèrdua d'aigua i 

garantir l’abastament futur 

Realitzar les obres necessàries per minimitzar 
la pèrdua d’aigua en el sistema d’abastament i 
distribució d’aigua del municipi i per la previsió 

de demanda i abastament futur 

ALTA MITJA 

Núm. Obres de millora 
realitzades de les detectades en 

l’estudi 

Núm. fuites detectades 

9 
Recerca d’altres fonts d’aigua i promoure 

mesures d'estalvi en la gestió de l'aigua d'ús 
municipal. 

Recuperació de pous amb l’objectiu d’utilitzar 
l’aigua no potable per al reg de les zones 

verdes del municipi 
BAIXA MITJA 

Núm pous recuperats 

m2 de zones verdes regades 
amb aigua no potable 

10 Recuperar els boscos de ribera i de les zones 
humides associades 

Realitzar treballs de neteja, manteniment i 
recuperació dels boscos de ribera. 

MITJA MITJA 

m2 de bosc recuperat 

Inversió en neteja i manteniment 
de bosc de ribera 

GESTIÓ 
FORESTAL  

11 

Identificar infraestructures claus en el sector del 
transport i punts de les infraestructures 

potencialment amenaçades per impactes 
climàtics (inundacions, nevades ).. 

Elaboració d'un estudi de la xarxa de carreteres 
del municipi. Identificar els punts més 

vulnerables en cas d'inundacions, i realització 
de millores per a l’adaptació. 

BAIXA MITJA 

Existència d'un estudi  

Núm. infraestructures afectades 
per inundació 

Núm. millores dutes a terme en 
infraestructures ja existents 

afectades  

 MOBILITAT I 
TRANSPORT 

  

12 

Desenvolupament d'eines preventives i protocols 
d'actuació davant dels impactes en els grups 
més vulnerables (gent gran, infants, malalts 

crònics, etc.) 

Establir un protocol d'atenció als col·lectius 
més vulnerables en situacions  extremes 

MITJA ALTA 

Existència d'un protocol  

Núm. de situacions extremes en 
les que s'ha aplicat el protocol 

Núm. de persones assistides 
 

SALUT  

13 

Augmentar la sensibilització sobre els impactes 
de l'exposició al sol (cops de calor, 

deshidratació, càncer de pell, etc.) per potenciar 
la prevenció i reducció de la demanda de serveis 

sanitaris 

Realitzar campanyes de sensibilització sobre 
els impactes de l'exposició al sol. 

MITJA MITJA 

Núm. campanyes de 
sensibilització 

Núm. de persones a qui va 
dirigida la campanya 
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NÚMERO OBJECTIUS ACCIÓ PRIORITAT VIABILITAT INDICADOR ÀMBIT 

14 Reduir l'ús de recursos energètics no 
renovables  

Executar les accions establertes al Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible 

ALTA MITJA 

Estat d'execució del pla  

Consum final d'energia 

Producció local d'energia renovable per 
habitant (Kwh/habitant i any) 

GESTIÓ 
ENERGÈTICA 

15 

Impulsar la urbanització sostenible i la 
construcció i rehabilitació d'habitatges i 

àrees urbanes que incorpori criteris 
bioclimàtics i d'eficiència energètica  

Adequar i incorporar en les ordenances 
municipals criteris d’urbanisme i de 

construcció sostenible. 
MITJA ALTA 

Incorporació de criteris 

Nombre d'actuacions d'urbanisme i/o 
edificacions construïdes/rehabilitades 

d'acord als criteris a l'any  URBANISME I 
HABITATGE 

16 
Realitzar pràctiques de jardineria verda 
en el disseny i manteniment de zones 

verdes. 

Incloure criteris de jardineria sostenible en 
les zones verdes del nucli urbà 

ALTA ALTA 

m2 de zones verdes amb espèciesa 
daptades a la sequera / m2 de zones 

verdes totals 

17 
Sensibilització i educació sobre el canvi 
climàtic i els seus possibles impactes i 

oferir accés a la informació més detallada.  

Creació d'un programa de sensibilització i 
educació sobre el canvi climàtic 

ALTA MITJA 

Existència d'un programa de 
sensibilització i educació sobre el canvi 

climàtic 

Núm. D’accions de 
difusió/conscienciació fetes per any. 

Núm. de persones a qui va dirigides el 
programa de sensibilització 

SENSIBILITZACIÓ 
18 Foment de l’estalvi i l’ús racional de 

l’aigua i la eficiència energètica 

Desenvolupament d’un procés de 
sensibilització, informació i formació adreçat 

a la ciutadania i altres agents dins dels 
sectors industrial, serveis, construcció i 

agricultura, tot fomentant l’estalvi d’aigua i 
l’eficiència energètica 

ALTA MITJA 

Núm. D'accions de sensibilització 
realitzades per any 

Núm. de persones que han participat en 
les accions de la campanya 

19 

Promoure la col·laboració de la 
ciutadania, en general, i dels diferents 
agents i sectors més vulnerables, en 

particular, per abordar els riscos climàtics 
i l'adaptació i mobilitzar i potenciar la 

capacitat de desenvolupament i 
implantació de mesures d'adaptació. 

Implantar un procés participatiu dels 
diferents agents  en el procés d'adaptació 

local al canvi climàtic 
MITJA ALTA 

Núm. agents que participen al procés 

Núm. persones participants en el procés 
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NÚMERO OBJECTIUS ACCIÓ PRIORITAT VIABILITAT INDICADOR ÀMBIT 

20 
Minimitzar el risc d'inundació per aigües 

superficials causat per problemes de 
drenatge o drenatge insuficient. 

Redacció d'un protocol de neteja de cunetes i 
embornals. 

Realitzar tasques de neteja de cunetes i 
embornals. 

ALTA ALTA 

Existència d'un protocol de neteja de 
cunetes i embornals 

Núm. Neteges / any 

Inversió en neteges/any 

RISC 
AMBIENTAL  

21 
Preveure i minimitzar l'afectació als 

subministraments bàsics a causa del 
canvi climàtic. 

Elaborar un estudi sobre els impactes associats 
al canvi climàtic i la seva afectació als 

subministres bàsics i traslladar-ho a les 
empreses subministradores 

BAIXA MITJA 

Existència d'un estudi sobre els 
impactes associats al canvi climàtic 

Incorporació de la variable canvi 
climàtic en la gestió dels subministres 

bàsics municipals 

Núm. d’empreses subministradores 
informades 

Núm. accions preses per empreses 
subministradores/ informades 

22 
Garantir la compensació dels impactes 
associats al canvi climàtic per part de 

l'Ajuntament. 

Revisar les pòlisses d'assegurances 
contractades en l'Ajuntament i garantir que 

donen cobertura als riscos associats al canvi 
climàtic 

MITJA ALTA 

Núm. de pòlisses d'assegurances 
contractades que donen cobertura als 

riscos associats al canvi climàtic 

23 
Reduir la magnitud d'afectació al municipi 
en cas de talls de subministrament (aigua, 

llum i gas) 

Definir un programa d'actuació municipal 
específic davant els possibles talls de 

subministrament en el municipi. 
BAIXA ALTA Existència d'un programa 
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TIPUS OBJECTIUS ACCIÓ PRIORITAT VIABILITAT INDICADOR ÀMBIT 

24 
Elaborar i/o adequar els Plans 

d'Emergència Municipal als riscos 
associats al canvi climàtic 

Elaborar i/o actualitzar els Plans 
d'Emergències Municipal 

ALTA ALTA 
Existència de PEMs 

actualitzats 
TRANSVERSAL (Risc 

ambiental, gestió de l’aigua, 
salut) 

25 

Reforçar la coordinació de l'administració 
municipal i el conjunt d'entitats 

supramunicipals en cas d'episodis de 
calor, sequeress extremes, pluges 

torrencials, etc. 

Implantar el Pla d’Assistència i Suport (PAS) MITJA MITJA 

Número d’actuacions 
d’emergència en les que s’ha 

activat el PAS 

Actuacions d’implantació del 
PAS  (formacions, 

campanyes, simulacres, etc.). 

TRANSVERSAL (Gestió de 
l’aigua, Indústria, servei i 

comerç, Mobilitat i transport, 
Salut, Risc ambiental) 

26 

Identificar, maximitzar i potenciar les 
oportunitats econòmiques associades al 

canvi climàtic i establir un pla de 
desenvolupament 

Elaborar un Pla de desenvolupament local 
tot incorporant les oportunitats potencials 

sorgides a causa del canvi climàtic 
MITJA MITJA 

Existència d'un anàlisi de les 
oportunitats potencials 

Existència d'un Pla de 
desenvolupament 

TRANSVERSAL (Agricultura, 
Indústria, serveis i comerç, 
Gestió forestal, Turisme) 

27 

Assegurar la coordinació amb programes 
existents d'investigació sobre canvis 

climàtics en altres municipis o regions, per 
aprendre d'ells sense repetir la inversió 

necessària de temps o capital. 

Fer un seguiment de les diferents iniciatives 
engegades en relació a l'adaptació al canvi 

climàtic en altres municipis o regions. 
MITJA MITJA 

Núm. persones destinades a 
fer el seguiment 

Núm. d’iniciatives endegades 
gràcies a l’experiència en 

altres municipis. 

TRANSVERSAL (Agricultura i 
ramaderia, Biodiversitat, Gestió 

de l’Aigua, Gestió forestal, 
Indústria, servei i comerç, 
Mobilitat i transport, Salut, 
Sector energètic, Turisme, 

Urbanisme i habitatge, 
Sensibilització, Risc ambiental) 

28 Dotar l'ajuntament d'un inventari d'accions 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic Programa d’adaptació al canvi climàtic ALTA MITJA Estat d'execució del pla (%) 

TRANSVERSAL (Agricultura i 
ramaderia, Biodiversitat, Gestió 

de l’aigua, Gestió forestal, 
Sector energètic, Indústria, 
servei i comerç, Mobilitat i 
transport, Salut, Turisme, 

Urbanisme i habitatge, 
Sensibilització, Risc Ambiental) 
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10. ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PROGRAMA 
 

Els objectius del Programa, així com les mesures d’adaptació escollides han de ser 

avaluades de forma periòdica. 

Donat que els objectius plantejats en el camp de l’adaptació poden variar amb el temps, i 

amb l’adopció de nova tecnologia i coneixements, poden sorgir noves mesures o 

mecanismes d’adaptació. Per aquest motiu, de forma periòdica, cal valorar si els objectius 

del programa encara s’ajusten a les necessitats dels municipi, és a dir, si encara 

representen les seves intencions i reflecteixen les seves prioritats. 

 

Pel que fa a les mesures o accions d’adaptació, cal valorar si: 

- Encara compleixen i/o contribueixen a aconseguir els objectius del Programa. 

- Són suficientment ambicioses, és a dir, si s’ha progressat en aquest àmbit o hi ha 

millores tecnològiques/científiques pot ser que una mesura quedi obsoleta o sigui 

massa senzilla, i sigui recomanable incrementar el nivell d’exigència. 

- Encara es disposa dels recursos necessaris que es van definir en el moment de 

determinar l’acció. 

- S’han produït canvis en algunes de les responsabilitats d’execució i/o seguiment 

d’accions originalment assignades. 

- No s’està duplicant la feina, dins del propi municipi o amb municipis propers o 

similars. 

 

La gestió anual del Pla d’Adaptació inclou la necessitat d’actualitzar el Pla durant el seu 

període de vigència. En aquest sentit, existeixen unes pautes metodològiques amb 

l’objectiu de garantir el rigor tècnic i l’aprovació d’aquestes modificacions per part del 

personal tècnic-político municipal.  
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Taula 8. Tipologia d’accions que requereixen d’actualització11. 

TIPUS DESCRIPCIÓ TIPUS de TRACTAMENT 

Duplicades Accions duplicades amb 
qualsevol altre pla. 

Aquestes accions no seran 
avaluades. 

A reformular 

Accions que requereixen una 
modificació en el seu redactat 
original perquè aquest no és 
avaluable segons la formulació 
original o perquè fan referència 
a aspectes ja superats o a 
normatives obsoletes. 

Es procedirà a modificar el 
redactat de l’acció marcant la 
casella com a Reformulada. 

Al finalitzar l’avaluació podrà 
extreure un informe amb les 
accions reformulades per a 
que puguin ser aprovades. 

Accions no contemplades en 
el Pla d’Acció 

Accions que no es 
contemplaven en el Pla, 
perquè se s’han dut a terme i 
responen a objectius de les 
línies estratègiques del Pla. 

S’incorporaran dins del Pla, 
assignant la categoria 
específica d’Accions no 
contemplades en el Pla i 
quedaran subjectes a 
l’avaluació del Pla en anys 
posteriors.  

Continues 

Accions que es porten a terme 
de forma continuada i, per 
tant,la forma en que s’avaluen 
és diferent. 

Se’ls assignarà la condició de 
Continues i tindran un 
tractament específic en la seva 
avaluació. 

 

Per a l’aprovació de les modificacions realitzades es procediran a traslladar a l’òrgan 

polític d’aprovació que es consideri pertinent. Si es tracta d’una petita actualització de 

caràcter operatiu es podrà ometre la seva aprovació política.  

En cas de modificacions rellevants i d’existir diversos agents implicats com a òrgan de 

participació estable, aquestes es podran debatre en el se del mateix abans de procedir a 

la seva aprovació política. 

11. COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 

Al llarg del procés de disseny i implantació del Programa d’Adaptació al Canvi Climàtic, es 

considera un aspecte clau incloure la comunicació i la participació dels diferents agents, 

sobretot en: 

� Posta en marxa del procés. 

� Identificació de les prioritats d’actuació en funció de les vulnerabilitats clau 

identificades. 

                                                 

 
11 Metodologia extreta de la Guia Metodològica per a l’evaluació i la programació anual dels plans d’acció d’Agenda Local 21 
en els municipis del País Basc. 2006. IHOBE. 
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� Definició de les accions que integren el Programa. 

� Avaluació i seguiment anual del Programa. 

 

Cal reforçar la comunicació dirigida al conjunt de la població amb l’objectiu de sensibilitzar-

los sobre la necessitat d’adaptar-se als impactes potencials del canvi climàtic. Alhora, es 

reforçaran la informació i la comunicació dirigida al personal municipal, tant tècnic com 

polític. 

Alhora, també es preveu la participació dirigida a sectors concrets de la població, donat 

que són persones coneixedores i expertes de determinats àmbits (ex. Agricultura i 

ramaderia), o bé perquè poden veure’s directament afectats per impactes potencials. 

 

Aquesta participació i comunicació es preveu mitjançant diferents tipus de mecanismes: 

� Enquestes de participació sobre els impactes i efectes associats a aquests 

més probables que succeeixen o han observat en el municipi a causa del canvi 

climàtic. Aquesta enquesta es farà arribar a tots els sectors de població, al inici de 

la redacció del Programa, a través del propi Ajuntament. En l’annex 1, 2 I 3 es 

troba el model d’enquesta, les enquestes completades i els resultats d’aquestes. 

� Consulta personal expert de diferents àmbits. Es convocaran entrevistes amb 

personal expert en determinats àmbits, o bé que s’hagin pogut veure afectats 

directament per impactes potencials (ex.: agricultors, personal del coto de caça, 

etc.). 

� Consulta al personal tècnic que treballa interna o externament per a 

l’Ajuntament, i que es considera personal expert en un determinat àmbit. 

� Consulta a polítics de la corporació municipal.  

� Altres que es determinin importants i d’ajuda en aquest procés de participació i 

comunicació, com per exemple, joves, dones, associacions i ciutadans, 

associacions sensibilitzades amb el medi ambient, agricultors i ramaders, 

caçadors, centres educatius, empresaris, empresaris turístics, agents del sector 

agroalimentari, tècnics de medi ambient, tècnics de turisme, etc. 

 



 

 
 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilagrassa    Página 93 de 114 

12. BIBLIOGRAFIA 
 

Documents consultats:  

� Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC). Novembre 2012. 

Generalitat de Catalunya. 

� Pla Marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 . Setembre 2008. 

Generalitat de Catalunya 

� 2n Informe del Canvi Climàtic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

� Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya  2012-2020 (document provisional). 

Generalitat de Catalunya 

� Primer informe sobre la generació d'escenaris climàtics regionalitzats per a 

Catalunya durant el segle XXI. A. Barreda-Escoda i Cunillera. Servei Meteorològic 

de Catalunya. 

� Possibles impactes extrets del Capítol d'Europa del Quart Informe d'Avaluació 

(2007) del grup de treball II del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi 

climàtic (GIECC). Oficina del Canvi Climàtic. Generalitat de Catalunya 

� Reptes i Oportunitats comercials de l'adaptació al canvi climàtic a Catalunya. Març 

2012. ENT Environment & Management 

� Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics.  2011.  Servei Meteorològic de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya. 

� Anuari de dades meteorològiques 2012.  Servei Meteorològic de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya. 

� Guia Metodològica per a l’avaluació i la programació anual dels plans d’acció 

d’Agenda Local 21 en els municipis del País Basc. 2006. IHOBE. 

� Guía para la elaboración de programas municipales de adaptación al cambio 

climático. Enero 2011. Ihobe, Secretaría Técnica de Udalsarea 21.  

� Mitigació i adaptació local al canvi climàtic. Catàleg de Propostes. Març 2008. 

Diputació de Barcelona.  

� Agenda 21 Local de la Comarca de l'Urgell. Febrer 2008. CEDRICAT. 

� Pla d'Ordenació Urbanística de Vilagrassa: 

* Memòria 

* Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada. Abril 2010. 

** Estudi de Xarxes Bàsiques de Serveis. Abril 2010. 

* Informe de Sostenibilitat Ambiental POUM Vilagrassa. 2008. LA LLENA. 



 

 
 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilagrassa    Página 94 de 114 

� Inventari de Referència d'Emissions (IRE) de Vilagrassa. Octubre 2013. ARUM 

SERVEIS AMBIENTALS SCP 

� Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable Domiciliari de Vilagrassa. Novembre 

2007. SOREA. 

� Pla d’Assistència i Suport de la Comarca de l’Urgell (PAS). Juliol 2011. ARUM 

SERVEIS AMBIENTALS SCP. 

 

Pàgines web consultades: 

� Oficina del Canvi Climàtic:   

 http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES 

� Ajuntament de Vilagrassa. www.vilagrassa.ddl.net 

� IHOBE. www.ihobe.net 

� Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) www.idescat.es 

� Institut Nacional d’Estadística (INE) www.ine.es 

� MUNICAT www.municat.gencat.cat 

� Mapa de Protecció Civil de Catalunya. http://taure.icc.cat/pcivil/map.jsp 

� Cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/  

� Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) www.icc.cat 

� Registre de planejament urbanístic de Catalunya:  

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html 

� Projecte Orenetes. Institut Català d’Ornitologia. www.orenetes.cat 

 

Persones consultades: 

Jordi Serés (Alcalde de Vilagrassa) 

Alba Llinàs (Tècnica de l’Ajuntament de Vilagrassa) 

Agricultors 

Membres de la Comunitat de Regants 

Restauradors 

Sector farmàcia 

 



 

 
 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Vilagrassa    Página 95 de 114 

ANNEX 01. MODEL D’ENQUESTA 
 

Enquesta sobre l’afectació del canvi climàtic al municipi de Vilagrassa 

En l’actualitat es reconeix el canvi climàtic com un dels majors reptes globals per a la 

humanitat. Per a fer front a aquest repte, d’una banda és necessari el treball de 

mitigació, que consisteix en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 

responsables del escalfament global. D’altra banda però també és necessari el treball 

d’adaptació al canvi climàtic. Aquesta última consisteix en preparar-nos per al canvi 

climàtic, prenent mesures per a reduir els seus impactes negatius. 

Actualment el municipi de Vilagrassa, mitjançant una empresa externa 

especialitzada, està elaborant el Programa d’Adaptació al Canvi Climàtic del 

municipi. Dins d’aquest s’han identificat quins seran els impactes i efectes associats a 

aquests més probables que succeeixin al municipi a causa del canvi climàtic. 

En aquest sentit, es redacta aquesta enquesta per a recollir el testimoni de persones del 

terme municipal i d’aquesta manera valorar els canvis que s’hagin pogut percebre en els 

últims anys. 

 
NOM i COGNOMS (voluntari): ......................................................................................... 

Edat: .................................    Sexe: Home o Dona  

Professió: ........................................................................................................................... 

Representa alguna entitat o associació? En cas afirmatiu, digui quina:  

............................................................................................................................................. 

Altres dades d’interès: ....................................................................................................... 

 

En cas que els tècnics redactors del Programa d’Adaptació al Canvi Climàtic es 

volguessin posar en contacte amb vostè per concretar algunes dades de l’enquesta, si hi 

està d’acord posi’ns les seves dades de contacte: 

Telèfons: ................................................  Email: .................................................. 

 

En cas que es vulguin posar en contacte amb l’equip redactor del Programa, ho poden 

fer al 973 283 315 o al correu electrònic grubia@arumsa.com 

 

Marquin les caselles SI, NO o No ho sé, en relació si han observat els impactes descrits. 
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Estius més calorosos i secs 

Afectació de la salut de persones a causa d’episodis de calor extrema. Ex. Onades 

de calor 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, com? ........................................................................................................ 

 

Aparició de noves malalties infeccioses 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quines? ................................................................................................... 

 

Afectació a la salut dels animals (especialment ramaderia) degut a episodis de 

calor extrema 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, com? ...................................................................................................... 

 

Afectació de la productivitat i qualitat de la ramaderia i els seus productes 

derivats  

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, com? ...................................................................................................... 

 

Afectació a la productivitat dels cultius conreats 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, com? ...................................................................................................... 

 

Augment de l’abandonament de camps de conreu 

� Si  � No  �  No ho sé 

 

Augment dels danys produïts a la producció agrícola per l’aparició de malalties i 

plagues 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, com? ...................................................................................................... 
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Aparició i major establiment de plantes exòtiques invasives 
� Si  � No  �  No ho sé 

 

Canvis en el tipus de vegetació existent al municipi 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, com? ...................................................................................................... 

 

Canvis en el comportament dels animals (ex. Aus migratòries) 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, com? ...................................................................................................... 

 

Augment del nombre d’incendis forestals  

� Si  � No  �  No ho sé  

En cas afirmatiu, com? anys? ........................................................................................ 

 

Augment del consum energètic (especialment a l’estiu) 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, perquè? ................................................................................................. 

 

Sequera i/o estrés hídric 

Restriccions d’aigua per a ús industrial 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, amb quina periodicitat? ....................................................................... 

 

Restriccions d’aigua per a ús agrícola 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, amb quina periodicitat? ........................................................................... 

 

Restriccions d’aigua per a ús ramader 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, amb quina periodicitat? ......................................................................... 
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Desaparició i/o canvis d’algunes espècies de cultius 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quines? ................................................................................................. 

 

Desaparició o reducció en nombre d’algunes espècies d’arbres i plantes 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quines? ................................................................................................. 

Disminució del cabal del riu, sèquies o canal 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quins? ................................................................................................... 

 

Assecament de fonts 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quines? ................................................................................................ 

 

Fenòmens meteorològics extrems. Pluges torrencials majors i més freqüents 

Augment d’episodis d’inundacions a causa del desbordament del riu 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quins? quant? afeccions? .................................................................... 

 

Augment d’episodis d’inundacions al nucli urbà per falta de capacitat de drenatge 

del clavegueram 

� Si  � No  �  No ho sé 

 

Augment de casos de cultius negats d’aigua per pluges intenses 

� Si  � No  �  No ho sé 

 

Observació de zones amb importants signes d’erosió i pèrdua de sòl a causa del 

pas de la pluja 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quines? ................................................................................................ 
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Casos de talls de carreteres a causa d’episodis de pluges torrencials, 

inundacions, etc. 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quines? ................................................................................................ 

 

Canvis en el cicle de les estacions 

Canvis en els cicles dels cultius (floració, fructificació, etc.) 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, quins? ................................................................................................... 

 

Augment de l’estacionalitat i durada dels trastorns al·lèrgics 

� Si  � No  �  No ho sé 

En cas afirmatiu, com? .......................................................................................... 

 

 

Un cop complimentada, entreguin l’enquesta a l’Ajuntament o enviïn-la per correu 

electrònic a ajuntament@vilagrassa.cat 

L’enquesta s’ha d’entregar abans del 31 d’octubre. 

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració. 
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ANNEX 02. RESULTATS DE LES ENQUESTES  
 

A continuació es mostren els resultats obtinguts arrel de les enquestes distribuïdes i 

completades per diferents persones pertanyents al municipi. 

Amb l’objectiu de conèixer la realitat i recollir testimonis en relació a tots els àmbits 

estudiats i descrits en programa, com són l’agricultura, la indústria, comerç i serveis, salut, 

etc. s’han distribuït les enquestes a persones pertanyents a aquests. 

En aquest sentit, han respòs l’enquesta pagesos, ramaders, persones de l’àmbit de la 

restauració, sector farmacèutic, etc., tot abastint un ampli ventall i diversitat dels 

coneixements del territori. 

 

En relació a l’afectació de la salut de persones a causa d’episodis de calor extrema, les 

enquestes mostren que un 57% dels enquestats considera que si s’ha observat aquest 

efecte, mentre que un 43% considera que no. 

En aquest sentit, les persones enquestades comenten que si es palès que es donen 

calors més intenses del habitual, el que genera l’aparició de més constipats. En el cas del 

sector farmacèutic, esmenta que aquests efectes es noten especialment en persones que 

ja pateixen malalties cròniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectació de la salut de persones 
a causa d'episodis de calor 

extrema

SI

NO

NO HO SÉ
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Pel que fa a la qüestió sobre l’aparició de noves malalties infeccioses, el 28% dels 

enquestats considera que si hi ha hagut un augment en l’aparició de noves malalties 

infeccioses, un altre 28% considera que no és així, mentre que el 43% no ho sap. 

Destacar però, que les persones que han contestat de forma negativa a aquesta qüestió 

pertanyen a l’àmbit de l’agricultura i la salut, corresponent al sector farmacèutic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de la possible afectació als animals (especialment ramaderia) degut a episodis 

de calor extrema, el 71% dels enquestats considera que si que es dóna aquest efecte, 

mentre que un 14% considera que no és així i un altre 14% no ho sap. 

Els enquestats comenten que els animals pateixen problemes com deshidratació i 

esgotament, ofegaments, i inclús mort. 

D’altra banda, destacar que la persona enquestada que es dedica al sector de la 

ramaderia, ha contestat que no a aquesta qüestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparició de noves malalties 
infeccioses

SI

NO

NO HO SÉ

Afectació a la salut dels animals 
(especialment ramaderia) degut 

a episodis de calor extrema

SI

NO

NO HO SÉ
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En relació a la qüestió sobre si havien observat afectació en la productivitat i qualitat de la 

ramaderia i els seus productes derivats, un 57% dels enquestats han respòs que si, 

mentre que un 14% diu que no. D’altra banda un 29% no ho sap. 

D’altra banda, destacar que la persona enquestada que es dedica al sector de la 

ramaderia, ha contestat que no a aquesta qüestió. 

A més a més, també hi ha comentaris que associen aquesta afectació a la productivitat i 

qualitat a la massificació i intensificació del sistema productiu, i no als impactes del canvi 

climàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, en relació a la qüestió sobre l’afectació a la productivitat dels conreus 

conreats, el 86% dels enquestats han respòs que si s’observa una afectació, mentre que 

un 14% no ho sap. 

En relació a aquesta qüestió els enquestats comenten que s’observa crema i assecament 

de conreus, especialment oliveres, ametllers, blat, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Afectació de la productivitat i 
qualitat de la ramaderia i els 

seus productes derivats

SI

NO

NO HO SÉ

Afectació a la productivitat 
dels conreus conreats

SI

NO

NO HO SÉ
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Augment dels danys produïts a la 
producció agrícola per l'aparició 

de malalties i plagues

SI

NO

NO HO SÉ

Pel que fa a la qüestió sobre si s’observa un augment de l’abandonament dels camps de 

conreu, els enquestats han respòs en un 29% que si que es dóna aquest procés, mentre 

que un 43% diu que no. D’altra banda, un 29% diu que no ho sap. 

D’altra banda, també es comenta que l’augment de l’abandonament dels camps de conreu 

es troba més aviat lligat a la feina i no com a efecte del canvi climàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de si s’ha observat un augment dels danys produïts a la producció agrícola per 

l’aparició de malalties i plagues, un 29% dels enquestats han contestat que si que han 

observat aquest procés, mentre que un altre 29% comenta que no és així. D’altra banda 

un 43% ho desconeix. 

En aquesta qüestió, persones pertanyents a l’àmbit de l’agricultura han respòs Si i No, pel 

que és difícil arribar a una conclusió sobre aquest punt. 

 

 

 

 

 

 

 

Augment de l'abandonament 
dels camps de conreu

SI

NO

NO HO SÉ
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En relació a la pregunta sobre si s’havia observat l’aparició i major establiment de plantes 

exòtiques invasives, un 29% dels enquestats van contestar que si, mentre que un 43 % 

van contestar que no. A més a més, un 29% va contestar que no ho sabia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas sobre si s’havia observat canvis en el tipus de vegetació existent al municipi les 

respostes van ser igual que en el punt anterior. Un 29% dels enquestats van contestar que 

si, mentre que un 43 % van contestar que no. A més a més, un 29% va contestar que no 

ho sabia. 

Alguna persona comentava que havia observat plantes que no havia vist mai al terme 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparició i major establiment de 
plantes exòtiques invasives

SI

NO

NO HO SÉ

Canvis en el tipus de vegetació 
existent al municipi

SI

NO

NO HO SÉ
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Canvis en el comportament dels 
animals

SI

NO

NO HO SÉ

Augment del nombre 
d'incendis forestals

SI

NO

NO HO SÉ

Pel que fa a canvis en el comportament dels animals, un 29% dels enquestats opina que 

si que s’observa un canvi, mentre que un altre 29% diu que no i un 43% diu que no ho 

sap. 

Els enquestats fan èmfasi al fet de que cada cop s’observen menys orenetes al terme. 

Segons estudis recents apunten a que els insectes també es veuen afectats pel canvi, i 

s’ha detectat que els seus nombres màxims es donen abans. Si els ocells que s’alimenten 

d’ells no arriben quan hi ha la màxima abundància d’insectes, tenen problemes per 

alimentar els polls i, per tant, la seva descendència és menor. A llarg termini aquest 

procés fa que les poblacions d’aquests ocells disminueixin de manera clara12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació a la qüestió sobre si han observat un augment del nombre d’incendis, les 

respostes han estat força clares, un 86% dels enquestats han respòs que no és així 

davant d’un 14% que diu que si. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
12 Segons fons del Projecte Orenetes dde l’Institut Català d’Ornitologia. 
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Davant la qüestió sobre si havien observat un augment del consum energètic en els últims 

anys, el 86% dels enquestats van respondre que si a la pregunta, mentre que un 14% van 

respondre que no. 

Els enquestats que van respondre afirmativament, comentaven que aquest augment es 

deu sobre tot a l’ús de sistemes de refrigeració i aire condicionat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de la qüestió sobre si hi ha hagut restriccions d’aigua per a ús industrial el 71% 

contesta que no, mentre que un 28% ho desconeix. D’altra banda, destacar que les 

persones pertanyents a l’àmbit de serveis van contestar que no a aquesta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augment del consum energètic

SI

NO

NO HO SÉ

Restriccions d'aigua per a ús 
industrial

SI

NO

NO HO SÉ
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En el cas de l’existència de restriccions d’aigua per a ús agrícola, el 29% contesta que si 

se’n donen, mentre que un altre 29% contesta que no és així. D’altra banda un 43% ho 

desconeix. 

En aquesta qüestió, cal destacar, que totes les persones pertanyents a l’àmbit agrícola 

van contestar afirmativament a aquesta pregunta, mentre que la majoria al no pertànyer a 

l’àmbit ho desconeixien i, per tant, van respondre amb l’opció “no ho sé”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les restriccions d’aigua per a ús ramader el 57% ha respòs que no i un 43% 

que no ho sabia. 

Destacar que dins de les persones que han contestat no a la pregunta, es troben persones 

que es dediquen a la ramaderia al municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restriccions d'aigua per a ús 
agrícola

SI

NO

NO HO SÉ

Reestriccions d'aigua per a ús 
ramader

SI

NO

NO HO SÉ
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En relació a la qüestió sobre si s’havia observat la desaparició i/o canvis d’algunes 

espècies de cultius, les respostes a aquesta van ser un 14% que si, mentre que un 57% 

que no. A més a més, un 29% que van respondre “no ho sé”. 

En aquesta qüestió, persones pertanyents a l’àmbit de l’agricultura han respòs Si i No, pel 

que és difícil arribar a una conclusió sobre aquest punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la desaparició o reducció en nombre d’algunes espècies d’arbres i plantes, el 

14% va respondre que si, davant d’un 43% que va respondre que no i un altre 43% que va 

respondre que no ho sabia. 

Algun enquestat comenta que ha vist reduir-se el nombre d’oms i ametllers al terme 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desaparició i/o canvis d'algunes 
espècies de cultius

SI

NO

NO HO SÉ

Desaparició o reducció en nombre 
d'algunes espècies d'arbres i 

plantes

SI

NO

NO HO SÉ
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En el cas de la pregunta sobre si ha disminuït el cabal del riu, sèquies o canal, el 71% dels 

enquestats opinen que si, davant d’un 14% que creu que no és així i un altre 14% que 

contesta que no ho sap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, en relació a l’assecament de fonts, els enquestats no ho tenen tant clar i un 

42% creu que si que s’han assecat més fonts, davant un 14 % que pensa que no i un 42% 

que contesta que no ho sap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació a la pregunta sobre si s’ha observat un augment d’episodis d’inundacions a 

causa del desbordament del riu, el 100% dels enquestats considera que no s’ha donat 

aquest efecte. 

Disminució del cabal del riu, 
sèquies o canal

SI

NO

NO HO SÉ

Assecament de fonts

SI

NO

NO HO SÉ
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En aquest sentit, a més a més, el 100% dels enquestats considera que no hi ha hagut un 

augment d’episodis d’inundacions al nucli urbà per falta de capacitat de drenatge del 

clavegueram 

 

En relació a si s’havia observat un augment de casos de cultius negats d’aigua per pluges 

intenses un 14% dels enquestats van respondre que si davant un 71% que van respondre 

que no. A més a més, un altre 14% va respondre que no ho sabia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a si s’havia observat zones amb importants signes d’erosió i pèrdua de sòl, les 

respostes van ser les mateixes que en  la pregunta anterior. Un 14% dels enquestats van 

respondre que si davant un 71% que van respondre que no. A més a més, un altre 14% va 

respondre que no ho sabia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augment de casos de cultius 
negats d'aigua per pluges intenses

SI

NO

NO HO SÉ

Observació de zones amb 
importants signes d'erosió i pèrdua 

de sòl a causa del pas de la pluja

SI

NO

NO HO SÉ
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En referència a l’afectació a la xarxa de carreteres a causa d’episodis de pluges 

torrencials, inundacions, etc., el 100% dels enquestats observa que no hi ha hagut casos 

de talls en les carreteres. 

 

En relació a aquells efectes associats al canvi en l’estacionalitat, els enquestats van 

respondre amb un 57% que si que havien observat canvis en els cicles dels cultius, davant 

un 29% que van respondre que no. En canvi, un 14% va respondre que no ho sabia. 

Alguns dels enquestats van observar que en els últims anys els cultius maduren abans pel 

que la collita també es realitza abans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als trastorns al·lèrgics, el 57% dels enquestats van respondre que si que havien 

observat un augment de l’estacionalitat i durada de les al·lèrgies davant un 43% que no ho 

sap. En aquest cas el sector farmacèutic va respondre que si que s’ha observat aquest 

augment. 

 

 

 

 

 

 

 

Canvis en els cicles de cultius

SI

NO

NO HO SÉ

Augment de l'estacionalitat i 
durada dels trastorns al·lèrgics

SI

NO

NO HO SÉ
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Principals conclusions: 

 

• La majoria dels enquestats considera que si que hi ha un augment de l’afectació de 

la salut de persones i dels animals i la productivitat i qualitat de la ramaderia a 

causa de l’augment de temperatures. 

• S’ha observat que l’augment de temperatures i disminució de pluges està afectant 

l’agricultura de la zona. 

• No està massa clar si s’han observat canvis en el tipus de vegetació existent al 

municipi ni si s’observen canvis en el comportament dels animals. 

• Es conclou que no hi ha hagut un augment del nombre d’incendis forestals en els 

últims anys. 

• Gairebè tots els enquestats consideren que s’ha donat un augment del consum 

energètic, especialment degut a l’ús d’aire acondicionat. 

• No es donen o es desconeixen l’existència de restricció d’aigua en la indústria i en 

la ramaderia. En el cas de l’ús agrari, les opinions són molt diverses. 

• La majoria dels enquestats considera que no s’han donat canvis i/o desaparició 

d’espècies de cultius, ni d’espècies vegetals. 

• S’ha observat que els cursos hídrics, fonts, pous, etc. han vist reduir-se el seu 

cabal o fins i tot s’han assecat. 

• No s’ha observat un augment d’afectació a causa d’episodis de pluges torrencials, 

inundacions talls de carreteres, etc. 

• No s’han observat zones amb signes d’erosió i pèrdua de sòl. 

• Pel que fa a l’estacionalitat, la majoria d’enquestats considera que si s’ha observat 

un canvi en els cicles dels cultius i en l’augment de l’estacionalitat i durada dels 

trastorns al·lèrgics. 
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ANNEX 3. ENQUESTES COMPLIMENTADES 
 













































































 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE 
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