
Avaluacions del risc relatius a elements mediambien tals  
al municipi de Sant Cugat del Vallès  
 
RISCOS I IMPACTES POTENCIALS  
Els riscos i impactes potencials més rellevants amb incidència sobre el municipi són:  
Riscos associats a estius més calorosos i secs i au gment onades de calor:  
• Major risc d'incendi 
• Assecatge/transformació zones humides i de cursos fluvials 
• Augment de desertització o aridesa 
• Efectes en infraestructures 
• Canvis en els patrons de demanda energètica i consum d’aigua 
• Augment de la mortalitat/morbiditat associada a la calor 
• Augment de l'efecte illa de calor 
• Risc d’increment de les olors per major fermentació de residus 
• Augment de la contaminació atmosfèrica 
 
Riscos associats a canvis en el cicle de les estaci ons:  
• Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i plagues 
• Canvis en les zones cultivables 
• Vulnerabilitat dels cultius a malalties i plagues 
• Augment de les al·lèrgies 
• Aparició de noves malalties 
• Major vulnerabilitat del verd urbà 
• Canvis en els patrons de pol·linització 
• Canvis en les espècies urbanes 
 
Riscos associats a canvis en la dinàmica de precipi tacions i vent (augment de sequera i augment possib ilitat episodis de 
fortes pluges i/o ventades):  
• Augment del risc d'inundacions 
• Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 
• Afectació als recursos hídrics disponibles 



• Augment del risc de riuades 
• Major durada de l'estiatge de rius i rieres 
• Danys per major intensitat de les tempestes 
• Augment dels danys per episodis de forts vents 
• Danys a les infraestructures per inundacions 
• Major incidència de les nevades 
• Augment del risc d’accident viari  (mercaderies perilloses) 
• Danys a les infraestructures per inundacions 
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A partir de creuar la caracterització sectorial del municipi i les dinàmiques climàtiques previstes (veure matriu a l’annex VI) 
s’identifiquen els riscos i vulnerabilitats al municipi:  
• Increment de les temperatures : estius més calorosos i secs, augment de les onades de calor. Això es traduirà en els següents 

riscos:  
 

Major risc d'incendi 

Assecatge/transformació zones humides i de cursos fluvials 

Augment de desertització o aridesa 

Efectes en infraestructures 

Canvis en els patrons de demanda energètica i consum 
d’aigua 

Augment de la mortalitat/morbiditat associada a la calor 

Augment de l'efecte illa de calor 

Risc d’increment de les olors per major fermentació de 
residus 

Augment de la contaminació atmosfèrica 

 



• Canvis en els cicles de les estacions : Les projeccions climàtiques fixen pel litoral i prelitoral català mostren les següents 
variacions climàtiques per estacions:  

o Estiu. A finals de segle l’increment de la temperatura de l’aire podria incrementar-se en 4ºC en l’escenari més desfavorable. Així mateix, 
a l’estiu es preveu una reducció considerable en la precipitació mitjana. 

o Primavera. A finals de segle es preveu un decrement de la precipitació mitjana d’entre un 11 i un 18% i un augment de la temperatura. 
o Tardor. Es preveuen augments de temperatura però majors incerteses en la precipitació.  
o Hivern. Es preveuen augments tant de temperatura com de precipitació. 

Això es traduirà en els següents riscos:  
 

 Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i plagues 

Canvis en les zones cultivables 

Vulnerabilitat dels cultius a malalties i plagues 

Augment de les al·lèrgies 

Aparició de noves malalties 

Major vulnerabilitat del verd urbà 

Canvis en els patrons de pol·linització 

Canvis en les espècies urbanes 

 
• Canvis en el règim de precipitacions i vent : disminució de la mitjana anual, augment de sequera, augment de la possibilitat de 

pluges de caràcter torrencial i d’episodis de vents forts. Aquest fenomen comporta els següents riscos associats:  
 

Augment del risc d'inundacions 

Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 

Afectació als recursos hídrics disponibles  

Augment del risc de riuades 

Major durada de l'estiatge de rius i rieres 

Danys per major intensitat de les tempestes 



Augment dels danys per episodis de forts vents 

Danys a les infraestructures per inundacions 

Major incidència de les nevades 

Augment del risc d’accident viari  (mercaderies perilloses) 

 

 
Per a la jerarquització d’aquests impactes i la posterior priorització de les accions es realitza una anàlisi de la vulnerabilitat a partir de 
l’anàlisi de la sensibilitat i l’exposició a l’impacte del municipi a partir les característiques de Sant Cugat (sensibilitat) i exposició (a 
partir de les característiques climàtiques analitzades anteriorment), i posteriorment s’analitza el grau d’adaptació que el municipi ja 
presenta actualment, a partir dels plans implementats i els recursos disponibles.  
 
De cada impacte s’establirà el grau d’exposició, valorat qualitativament i s’assigna un valor de 0 a 3; la capacitat actual d’adaptació a 
l’impacte; que també es valora de 0 a 3. La sensibilitat és un factor multiplicador i se li assigna un valor de 0 a 2. Del conjunt d’aquets 
factors es calcula la vulnerabilitat del territori d’acord amb la següent formula:  
 

V = (E+(3-C)) x S 
 

Així si V és inferior a 4 s’assigna una vulnerabilitat Baixa; si està entre 4 i 7 (ambdós inclosos) la vulnerabilitat serà Mitja  i si és 
superior a 7 serà Alta . 

 

2. ANÀLISI DE SENSIBILITAT 
Si bé el camp de l’exposició ve determinat per les característiques climàtiques que s’han analitzat anteriorment, es creu necessari 
realitzar una breu anàlisi de la sensibilitat municipal als diferents impactes identificats, per tal de poder concretar amb major precisió el 
seu valor. Complementàriament, s’analitzen els recursos actuals de l’Ajuntament per a fer front a aquests impactes. A partir d’aquesta 
anàlisi dels impactes previstos, sorgeix la següent valoració del grau de sensibilitat dels riscos identificats com a possibles al municipi 
de Sant Cugat.  
 



Classificació Efectes (*) Impactes potencials Total 

Alt 
  

T 
Major risc d'incendi 8 
Canvis en els patrons de demanda energètica 8 
Canvis en els patrons de pol·linització  10 

CE 

Vulnerabilitat de les especies forestals 10 
Augment de les al·lèrgies 10 
Major vulnerabilitat del verd urbà 8 
Afectació sobre plagues d'insectes 8 

P 

Augment del risc d'inundació 8 
Augment de les sequeres 8 
Augment del risc de riuades 8 
Major durada de l'estiatge de rius i rieres 8 
Danys per major intensitat de les tempestes 8 
Augment dels danys per  episodis de forts vents 10 
Major incidència de les nevades 10 
Augment del risc d’accident viari  (mercaderies perilloses) 10 

Total Alt    132 

Mig 
   

T 

Assecatge/transformació zones humides 6 
Augment de desertització o aridesa 4 
Augment de la mortalitat/morbiditat associada a la calor 6 
Augment de l'efecte illa de calor  6 
Risc increment de les olors per majors fermentació de residus 6 
Augment de la contaminació atmosfèrica 4 

CE 

Canvis en les zones cultivables 4 
Vulnerabilitat dels cultius a malalties i plagues 4 
Aparició de noves malalties 4 
Canvis en les espècies urbanes  6 

P Danys a les infraestructures per inundacions 6 
Total Mig    56 

Baix  
T Efectes en infraestructures 3 
P Afectació als recursos hídrics disponibles 2 

Total Baix    8 



(*) T: Increment de les temperatures 
     CE: Canvi en els cicles de les estacions 
     P: Canvis en el règim de precipitacions 
 
En l’annex I s’inclou una valoració de cadascun d’a quests impactes, amb l’anàlisi d’aquells recursos d e que disposa 
l’Ajuntament per a fer-hi front en l’actualitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


