
 

 

ANNEX II    MATRIU DE RELACIÓ SECTORS - IMPACTES 

DINÀMICA 
CLIMÀTICA     

SECTOR SOCIECONÒMIC 
O AMBIENTAL RISCOS DERIVATS 

Increment de les 
temperatures: 
estius més 
calorosos i secs 

Zones urbanes denses 

Puntes en la demanda elèctrica 
Afectacions sobre la població derivat de les onades 
de calor 
Augment de l’efecte illa de calor 
Augment de concentració de contaminants 

Urbanitzacions baixa 
densitat 

Puntes en la demanda elèctrica 
Afectacions sobre la població derivat de les onades 
de calor 

Sector industrial Puntes en la demanda elèctrica 
Sector serveis Puntes en la demanda elèctrica 
Equipaments Puntes en la demanda elèctrica 
Espais lliures urbans Augment de l’aridesa (més necessitat de reg) 
Usos agrícoles Augment de l’aridesa (més necessitat de reg) 
Xarxa elèctrica Danys derivats de calor o de consums punta 
Xarxa abastament Increments en la demanda puntual d’aigua 
Xarxa sanejament - 
Recollida de residus Increment d’olors per major fermentació de residus 

Infraestructures viàries Danys en les infraestructures derivats de les altes 
temperatures 

Infraestructures ferroviàries Danys en les infraestructures derivats de les altes 
temperatures 

Zones forestals Major risc d'incendi 
Augment de la desertització o aridesa 

Xarxa de torrents i rieres Assecatge  
Zones humides Assecatge/transformació de les  zones humides 

Canvis en els 
cicles de les 
estacions 

Zones urbanes denses 

Augment de les al·lèrgies 
Aparició de noves malalties/plagues 
Afectacions derivades de l’augment de plagues i 
els seus tractaments  
Canvis en els patrons anuals de demanda 
energètica 

Urbanitzacions baixa 
densitat 

Augment de les al·lèrgies 
Aparició de noves malalties/plagues 
Afectacions derivades de l’augment de plagues i 
els seus tractaments  

Sector industrial Canvis en els patrons anuals de demanda 
energètica 

Sector serveis Canvis en els patrons anuals de demanda 
energètica 

Equipaments Canvis en els patrons anuals de demanda 
energètica 

Espais lliures urbans 

Vulnerabilitat a plagues vegetals i plagues 
d’insectes 
Major vulnerabilitat de les espècies de fauna i flora 
(afectació en el cicle de vida) 
Alteracions en els cicles de pol·linització 

Usos agrícoles Canvis en els cicles dels cultius i vulnerabilitat a 
plagues 

Xarxa elèctrica Canvis en els patrons anuals de demanda 
energètica 

Xarxa abastament  
Xarxa sanejament  
Recollida de residus  
Infraestructures viàries  
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Infraestructures ferroviàries  

Zones forestals Major vulnerabilitat a plagues forestals 
Alteracions en els cicles de pol·linització 

Xarxa de torrents i rieres  

Zones humides 

Major vulnerabilitat a plagues vegetals i plagues 
d’insectes 
Major vulnerabilitat de les espècies de fauna i flora 
(afectació en el cicle de vida) 

Augment del risc 
de períodes de 
sequera 

Zones urbanes denses Afectació als recursos hídrics disponibles 
Urbanitzacions baixa 
densitat 

Afectació als recursos hídrics disponibles 

Sector industrial Afectació als recursos hídrics disponibles 
Sector serveis Afectació als recursos hídrics disponibles 
Equipaments - 
Espais lliures urbans Afectació als recursos hídrics disponibles (reg) 
Usos agrícoles Afectació als recursos hídrics disponibles (reg) 
Xarxa elèctrica - 
Xarxa abastament Restriccions en l’abastament d’aigua (Pla de 

contingència) 

Xarxa sanejament - 

Recollida de residus - 
Infraestructures viàries - 
Infraestructures ferroviàries - 

Zones forestals Increment del risc d’incendi per disminució de la 
humitat vegetal 

Xarxa de torrents i rieres Major durada dels períodes d’estiatge 

Zones humides Alteració degut a l’augment de la durada dels 
períodes d’estiatge 

Pluges 
torrencials i 
tempestes amb 
vents forts 
majors i més 
freqüents 

Zones urbanes denses 

Danys derivats de l’augment risc inundació 
Danys derivats de tempestes de pluja o neu 
Augment de les incidències derivades dels episodis 
de forts vents per caiguda d’arbres viaris i de 
jardins privats 

Urbanitzacions baixa 
densitat 

Danys derivats de l’augment risc inundació 
Danys derivats de tempestes o neu 
Augment de les incidències derivades dels episodis 
de forts vents per caiguda d’arbres viaris i de 
jardins privats 

Sector industrial Danys derivats de l’augment risc inundació 
Danys derivats de tempestes 

Sector serveis Danys derivats de tempestes 
Equipaments - 

Espais lliures urbans 

Danys derivats de tempestes 
Augment de les incidències derivades dels episodis 
de forts vents per caiguda d’arbres viaris i de 
jardins privats 

Usos agrícoles Impacte de les tempestes 
Xarxa elèctrica Danys derivats de tempestes i forts vents 
Xarxa abastament - 
Xarxa sanejament - 
Recollida de residus Danys derivats de tempestes (contenidors) 

Infraestructures viàries Danys derivats de tempestes i episodis de fort vent 
per caiguda d’arbres viaris i de jardins privats 

Infraestructures ferroviàries Danys derivats de tempestes i episodis de fort vent 
(arbrat i infraestructura ferroviària) 

Zones forestals Danys derivats d’episodis de forts vents per 
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caiguda d’arbres viaris i de jardins privats 
Risc d’incendi forestal provocat per llamps 

Xarxa de torrents i rieres Augment del risc de riuades i inundacions 

Zones humides Danys derivats d’episodis de forts vents per 
caiguda d’arbres viaris i de jardins privats 

 


