
ANNEX I  VALORACIÓ DELS IMPACTES 
INCREMENT DE LES TEMPERATURES     

RISC ANÀLISI ACTUAL RECURSOS DISPONIBLES PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Major risc d'incendi 

• Pi blanc (espècie majoritària a les zones forestals del municipi): És 
una espècie sensible al risc d’incendi forestal perquè té una 
elevada combustibilitat i triga 15-20 anys a produir pinyes (llavors), 
pel que s’ha de tenir en compte quan el temps transcorregut entre 
incendis sigui d’entre 15-20 anys. El roure i l’alzina rebroten 
després d’un incendi, si les temperatures del foc no són molt 
elevades. 

• En els mesos d’estiu es produeix sovint l’activació del Pla ALFA  per 
definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció 
d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les 
situacions de perill d'incendi. Gràcies a aquests avisos de risc 
d’incendi, en el cas que es produeixin són ràpidament extingits per 
les dotacions disponibles.  

• Diverses urbanitzacions es localitzen en contacte amb zones 
forestals 

 

• PAM d’Incendis forestals Sant Cugat del Vallès aprovat i homologat 

• L’Ajuntament realitza les següents tasques de prevenció: 
o Creació i manteniment de franges de protecció en les zones urbanitzades en 

contacte amb el bosc 
o Manteniment  de la vegetació de les parcel�les municipals 
o Manteniment selectiu de la vegetació de rieres i torrents 
o Manteniment del ferm i de les franges de protecció de camins i pistes forestals de 

la Xarxa Viària Bàsica per assegurar l’accessibilitat de vehicles  d’emergència i 
l’evacuació 

o Establiment i manteniment de punts d’aigua per helicòpter 
o Realització de campanyes de comunicació per conscienciar la població dels riscos 

d’algunes accions i com actuar en cas d’incendi 
o Obertura d’expedients de parcel�les privades amb risc d’incendi  

• Participa activament en l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), constituïda per propietaris 
forestals del municipi i el Grup de Voluntaris d’Intervenció Forestal de l’ADF.  

• Conjuntament amb el Consorci del PN efectua tasques de prevenció d’incendis. 

• S’han des programat diversos sòls urbanitzables en contacte amb zones forestals.  

• La normativa urbanística dels planejaments en àmbits en contacte amb zona forestal inclou 
determinacions relatives a les mesures de protecció contra incendi.  



INCREMENT DE LES TEMPERATURES     

RISC ANÀLISI ACTUAL RECURSOS DISPONIBLES PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Assecatge/ 
transformació zones 
humides 

• A Sant Cugat es localitza l’estany dels Alous (una zona humida 
apareguda en una zona antiga cantera), l’estany de la Guinardera 
(bassa de recollida d’aigües pluvials que presenta episodis 
variables pel que fa acumulació d’aigua) i el pantà de Can Borrell 
(antiga presa situada més amunt de la masia de Can Borrell, dins el 
Parc Natural de la Serra de Collserola) 

• Projecte d’actuacions realitzat per Alternativa Artística Pinzell Verd en col�laboració amb 
l’àmbit municipal de Medi Ambient a l’estany dels Alous.  

• Estudi any 2006, per part de l’Ajuntament, per valorar la fauna de l’estany dels Alous.  

• Creació de la Plataforma ALOUS a partir d’una moció aprovada al Ple municipal: 
https://www.facebook.com/PlataformaAlous 

• Projecte de restauració del pantà de Can Borrell amb el PN de Collserola i el Consell 
Comarcal de Turisme del Vallès Occidental 

 

Augment de 
desertització o aridesa 

• Pi blanc i alzina: espècie molt adaptable a la sequera.  

• El roure en canvi, és una espècie força sensible a l’augment de la 
sequera. 

• Les zones on es localitzen aquestes espècies es troben majoritàriament a la zona del Parc 
Natural de la Serra de Collserola, el qual efectua seguiments continuats de la biodiversitat 
en aquests àmbits forestals.  

• El Jardí Botànic de Barcelona, conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals, l’AMB i el 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, han iniciat un projecte europeu 
LIFE+Biodiversitat per incrementar la biodiversitat del Parc.  

 

Efectes en 
infraestructures 

• Sant Cugat es localitza un corredor important d’infraestructures de 
tot tipus, viàries, ferroviàries, energètiques, etc. Per aquest fet, es 
considera que esdevé especialment sensible a aquest impacte. Les 
altes temperatures poden afectar el rendiment de les línies 
elèctriques i de les estacions transformadores. 

 



INCREMENT DE LES TEMPERATURES     

RISC ANÀLISI ACTUAL RECURSOS DISPONIBLES PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Canvis en els patrons 
de demanda 
energètica 

• L’important concentració de població i d’activitats econòmiques 
impliquen que esdevingui un municipi especialment sensible als 
possibles canvis en els patrons de demanda energètica.  

Hi ha una gran sensibilització pel que fa l’estalvi energètic, es realitzen accions recopilades al 
web  Polítiques i  programes ambientals com:  

• PAES i Estratègia contra el Canvi climàtic. 

• Euronet 50/50 Max (projecte estalvi energètic a les escoles) 

• Marató d’estalvi energètic en equipaments municipals 

• Acords voluntaris: actuacions importants en enllumenat públic, instal�lacions energètiques 
d’equipaments.  

• Pla Director d'enllumenat (executat i amb importants estalvis des del punt de vista 
energètic) 

• Sistema de gestió EMAS (Ajuntament) 

• Inclusió de bonificacions en IBI, IAE o impostos sobre construccions o llicències,  en 
immobles i/o activitats, amb sistemes d’eficiència energètica.  

• Mesures d’estalvi energètic importants en promocions realitzades per PROMUSA.     

Augment de la 
mortalitat/morbiditat 
associada a la calor 

• Es preveu en un futur a mig termini un creixement de la població de 
gent gran, fet que implica una major sensibilitat pel que fa a aquest 
impacte. 

• S’ha de tenir en compte l’existència de zones residencials aïllades 
amb condicions de difícil accessibilitat als serveis de salut per part 
de la gent gran.  

• Hi va haver un episodi important a l’any 2003 en que, a nivell de 
l’AMB, la mortalitat associada es va incrementar un 53% respecte 
l’any anterior.  

• Es disposa d’una xarxa sanitària municipal amb una bona cobertura.  

• Segons informa el tècnic de Protecció Civil, la Generalitat de Catalunya està redactant un 
Pla d’Emergència per a episodis d’onades de fred i de calor.  

• Actualment, existeix un protocol d’actuació que inclou els Serveis Socials municipals, 
Protecció Civil, Policia Local, Creu Roja, i la Mútua de Terrassa, com a gestor dels CAP’s del 
Municipi 
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RISC ANÀLISI ACTUAL RECURSOS DISPONIBLES PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Augment de l'efecte 
illa de calor 

• La densitat del nucli urbà incrementa el grau de sensibilitat en 
aquest àmbit.  

• Això produeix efectes com l’adaptació d’espècies exòtiques, 
l’augment del consum energètic, l’afecció al patrimoni 
monumental, la disminució del confort climàtic a les nits i l’estrès 
tèrmic.1 

• Actualment s’està redactant un Pla Director del Verd al municipi, que inclourà mesures en 
aquest sentit.  

• Pel que fa a les cobertes verdes, no existeix una normativa específica, ni incentius en 
aquest sentit. Caldrà per tant analitzar les implicacions derivades de la normativa del PGM.  

 

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

• El municipi genera un important volum de residus, tot i que amb 
ràtios de kg/hab. inferiors a la mitja de l’AMB.  

•  Caldrà valorar la seva incidència en zones més denses, però també 
en les zones més disseminades on el sistema de recollida porta a 
porta implica la presència de residus al carrer. 

• La neteja viària i la gestió dels residus a Sant Cugat està concessionat a una empresa. Hi 
ha hagut una millora important en la ràtio de generació de residus.    

• El servei actual, que incorpora la millora contínua, permet l’adaptació immediata dels 
serveis (freqüències, tipus de vehicle, etc.) en funció de les necessitats que  vagin 
apareixen.    

Augment de la 
contaminació 
atmosfèrica 

• Segons les dades de l’estació de control de la contaminació de 
Sant Cugat (parc de Sant Francesc), els valors mitjans anuals es 
troben per sota dels llindars mitjans legislats pel que fa al NO2, O3 i 
PM10. 

• S’identifiquen períodes puntuals de superacions dels llindars diaris.  

• Existeix una estació de control de la contaminació atmosfèrica al municipi: Sant Cugat del 
Vallès (Parc de Sant Francesc)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Anàlisi de la problemàtica i els efectes del canvi climàtic a l’AMB, Barcelona Regional (2013) 



CANVIS EN ELS CICLES DE LES ESTACIONS 

RISC ANÀLISI ACTUAL RECURSOS DISPONIBLES PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Vulnerabilitat de les 
espècies forestals a 
malalties i plagues 

• L’espècie predominant, el pi blanc, es cataloga com 
una espècie menys vulnerable que altres espècies 
forestals mediterrànies.  

• Els fenòmens naturals (vents forts, pluges torrencials, la 
sequera i els incendis forestals) poden provocar 
situacions que incrementin la vulnerabilitat a les 
plagues.  

• En la zona del Parc Natural, la gestió correspon al Consorci del Parc Natural, el qual 
efectua tractaments preventius.  

• En la zona urbana, és el Servei de Parcs i Jardins qui realitza aquests tractaments en 
l’arbrat viari i dels parcs i jardins públics del municipi.  

• Respecte a les plagues forestals, cal destacar la 
processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa), 
que afecta cíclicament algunes zones de la serra de 
Collserola 

• Es disposa d’un avanç del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del 
PN.  

• Des del 1991, es fa un control anual del vol de mascles adults mitjançant paranys de 
feromones. A finals d’octubre, únicament quan és necessari, es fan tractaments 
fitosanitaris en repoblacions joves i a les àrees més freqüentades pels visitants, com a 
mesura de prevenció dels casos d’al�lèrgia 

• Periòdicament, hi pot haver una certa incidència de 
l’escarabat perforador dels pins (Tomicus destruens) 

• Seguiment visual de la població. En les èpoques de més incidència, es talen i es retiren 
els troncs dels pins afectats. 

Canvis en les zones 
cultivables 

• La superfície agrícola a Sant Cugat actualment és 
molt reduïda, pel que el municipi és molt poc sensible 
a aquests impactes. Es localitzen conreus de secà a la 
zona periurbana.  

 
 

• El Parc Natural de la Serra de Collserola disposa d’un Pla Agropecuari per establir les 
directrius per coordinar l’ordenació agropecuària d’aquest territori d’abast 
supramunicipal donant resposta a les condicions de context i a les singulars 
característiques físiques i mediambientals de la Serra de Collserola.  

• Existeix la voluntat de l’Ajuntament de recuperar l’activitat agrícola existent al terme 
municipal pel que ha contractat una tècnica AODL que dugui a terme un pla de 



CANVIS EN ELS CICLES DE LES ESTACIONS 

RISC ANÀLISI ACTUAL RECURSOS DISPONIBLES PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Vulnerabilitat dels 
cultius a malalties i 
plagues 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

dinamització local agroecològica, destinat a promoure els horts urbans (CULTIVA’T) i 
l’agricultura periurbana.  

• L’ajuntament  ha engegat 4 zones d’horts urbans : horts Turó de Can Mates, Horts del 
carrer Amposta Sud, Horts del Barri de Vulpalleres , Horts de Mirasol i Horts socials del 
carrer Andana.  

• Actualment l’Ajuntament juntament amb la EMD de Valldoreix està tramitant 
l’adjudicació de la gestió agropecuària de la finca pública de Can Monmany.  

• L’Ajuntament bonifica fins a un 40% les taxes dels paradistes que comercialitzin 
producció pròpia i ecològica. 

• Cada 15 dies es fa el mercat de pagès al municipi, organitzat per l’Ateneu. 

• Existeixen 5 cooperatives agrícoles de consum de productes ecològics al municipi:  
El Cabàs , La Colmena que dice sí, El senglar de  La Floresta, La Civada i La Carbassa 

Augment de les 
al�lèrgies 

• La concentració de població infantil i de persones 
grans, l’elevada superfície de parcs i jardins (300 Ha 
de zona verda i l’elevat nombre d’arbrat viari (50.000 
arbres), així com la proximitat de grans zones forestals 
comporten un augment de sensibilitat pel que fa 
aquest element.  

• L’Ajuntament rep queixes en referència a certes 
espècies, com poden ser els plataners.  

• Pel que fa a les al�lèrgies relacionades amb espècies vegetals no es porten a terme 
procediments específics en l’àmbit municipal a excepció de comunicar al web municipal 
els tractaments fitosanitaris que es realitzen.  

Aparició de noves 
malalties 

• La mitjana d’edat de la població (que es preveu que 
augmenti) i la població infantil esdevenen elements 
importants per tal de determinar una sensibilitat 
rellevant respecte a aquest impacte.  

• Es disposa d’una xarxa sanitària important, tenint en compte que al municipi es localitza 
l’Hospital General de Catalunya, el quan esdevé un referent a nivell català.     

Major vulnerabilitat 
del verd urbà 

• Sant Cugat té importants zones de verd urbà, fet que 
implica una important sensibilitat vers a aquest 
impacte.  

• S’està redactant el Pla Director del Verd Urbà, que inclou aquesta anàlisi en l’evolució 
dels espais verds.   



CANVIS EN ELS CICLES DE LES ESTACIONS 
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Canvis en els patrons 
de pol�linització 

• El verd urbà de Sant Cugat compta amb més de 
50.000 arbres i 71,6 hectàrees de parcs urbans.  

• Element que també es pot incloure en el Pla Director del Verd Urbà. 

Canvis en les 
espècies vegetals 
urbanes 

• La proximitat del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, així com de la gran superfície de zones 
verdes urbanes al municipi, impliquen que cal fer un 
seguiment dels canvis en les espècies vegetals 
urbanes. 

• Risc d’introducció d’espècies exòtiques.  

• Al Parc Natural de la Serra de Collserola, es realitza un seguiment molt acurat dels 
canvis en les espècies vegetals urbanes.  

• Pel que fa a la zona urbana, la redacció del Pla Director del Verd Urbà permetrà un 
coneixement més profund de les espècies existents.  

• Tot i que es fan recomanacions pel que fa a no introduir espècies invasores en els jardins 
privats, aquestes es fan en el moment que es sol�licita la llicència d’obres (no hi ha cap 
normativa obligatòria).  

• Sí que es realitzen accions de control d’espècies exòtiques invasores des del Servei de 
Parc i Jardins.  

Afectació sobre 
plagues d’insectes 
(Mosquit tigre) 

• Esdevé un element d’afectació important al municipi.  • Estudi de l'afectació del mosquit tigre (Aedes albopictus) a Sant Cugat del Vallès 
http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/57 

• L'àmbit de Salut controla la població d'animals com rosegadors, mosquits tigre, altres 
insectes i aus urbanes, com coloms i cotorres, per mantenir-les dins un llindar que no 
provoqui molèsties a la ciutadania. Es fan accions programades en resposta a 
incidències que puguin sorgir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CANVIS EN EL RÈGIM DE PRECIPITACIONS I VENT 

RISC ANÀLISI ACTUAL RECURSOS DISPONIBLES PER PART DE L’AJUNTAMENT 

Augment del risc 
d'inundacions 

• Caràcter torrencial de molts dels cursos fluvials, i la 
seva possible afectació a població, habitatges 
contigus i infraestructures. 

• Episodis recents, punts sensibles: B-30;passeig del 
Nard, riera de Calders, av. de l’Enllaç, riera de Mira-
sol, carretera de Sant Cugat a Cerdanyola (rotonda 
Sincrotró).  

• Inundacions part baixa del claustre. 

• Es detecten punts concrets d’afectació en l’àmbit 
urbà, molts d’ells derivats d’obstrucció dels 
embornals pels materials arrossegats. 

• L’increment de l’ocupació de les lleres de les rieres i 
torrents per les edificacions i tancaments en aquests 
últims segles, és un factor agreujant. 

• S’identifiquen problemàtiques puntuals de filtracions 
en edificis i equipaments municipals. 

• Es disposa del Pla d’actuació municipal per a emergències per inundacions (assimilable 
al INUNCAT) pendent d’homologar. 

• Es disposa de coneixement dels punts conflictius. 

• S’ha realitzat un estudi de viabilitat d’incorporació dels SUDS al municipi.  

• S’iniciarà un Pla Director de Drenatge Sostenible. 

• Els recursos per a actuació en cas d’inundació són limitats i es realitzen amb l’empresa 
de neteja pública, la col�laboració dels voluntaris de protecció civil, del Grup de 
Voluntaris de l’ADF i el personal de la brigada municipal.  

Augment de les 
sequeres (durada, 
freqüència i 
intensitat) 

• És un impacte que a nivell general tindrà un gran 
efecte sobre tot el territori català.  

• S’ha de tenir en compte la presència de zones de 
baixa densitat amb moltes cases amb jardí que 
consumeixen aigua pel reg.  

• Sant Cugat disposa de suficient  recurs d’abastament, si bé la major part prové de fonts 
externes.  

• Es disposa del Pla de contingència, realitzat a partir de la sequera de 2007. 

• Es disposa d’una ordenança municipal d’estalvi d’aigua.  

• Es realitzen diverses campanyes de promoció de l’estalvi d’aigua.  
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Augment del risc de 
riuades 

• Tenint en compte el caràcter i configuració de la xarxa 
hídrica, es considera un element amb una sensibilitat 
força important, tot i que segons converses amb 
tècnics municipals no es coneixen punts conflictius 
derivats del desbordament de rieres o torrents.  

• En els planejaments urbanístic situats en contacte amb rieres s’han realitzat estudis 
d’inundabilitat. 

Major durada de 
l'estiatge de rius i 
rieres 

• El caràcter discontinu de molts dels fluxos 
superficials, impliquen que esdevingui un element 
amb una sensibilitat important.  

• Actualment no es realitzen tasques específiques sobre aquesta matèria, més enllà dels 
treballs de condicionament de la vegetació de les rieres i torrents.  

Major intensitat de 
les tempestes 

• Pot tenir uns efectes diversos associats al risc 
d’inundació o als danys de béns materials.  

• En alguns episodis de fortes pluges, la xarxa de 
drenatge no drena correctament (bàsicament per 
l’obstrucció dels embornals) i es produeixen  punts 
d’inundació.   

• Es disposa del Pla d’actuació municipal per a emergències per inundacions (assimilable 
al INUNCAT) pendent d’homologar. 

• No es disposa d’un esquema general de drenatge, tot i que s’ha elaborat un estudi de 
viabilitat d’incorporació dels SUDS al municipi. 

• S’iniciarà un Pla Director de Drenatge Sostenible.  

Augment dels 
episodis de forts 
vents 

• En els darrers anys s’han donat episodis de forma 
recurrent.  

• La tipologia de molts de barris de Sant Cugat, de 
baixa densitat, en contacte amb zones forestals, i 
d’alta densitat amb arbrat viari i als jardins privats, els 
fa força sensibles a aquest impacte. L’afectació de 
l’episodi de 2009 va ser molt important. 

• Possible afectació al servei d’enllumenat i 
infraestructura elèctrica.  

• Es disposa del Pla d’actuació municipal per a emergències per inundacions (assimilable 
al INUNCAT) pendent d’homologar. 

Danys a les 
infraestructures per 
inundacions 

• Tal com s’ha descrit, es detecten episodis puntuals 
d’inundació en àmbit urbà, les quals afecten 
principalment a infraestructura viària 

• Es disposa del Pla d’actuació municipal per a emergències per inundacions (assimilable 
al INUNCAT) pendent d’homologar. 

 



CANVIS EN EL RÈGIM DE PRECIPITACIONS I VENT 
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Major incidència de 
nevades 

• Tot i que no és un fenomen habitual caldrà tenir en 
compte la possibilitat d’episodis puntuals de nevades 
de certa importància.  

• Es disposa del Pla d’actuació municipal per a emergències per nevades (assimilable al 
NEUCAT) pendent d’homologar. 

• A nivell local es disposa  de mitjans limitats (maquinària especialitzada). Quan s’ha 
produït alguna emergència en aquest sentit s’ha fet ús de recursos externs (lloguers de 
retroexcavadores, camions, etc..) 

Augment del risc 
d’accident viari  
(mercaderies 
perilloses) 

• L’ocurrència de fenòmens més extrems (pluges 
torrencials i vents forts), pot incrementar el risc 
d’accident viari amb vehicles de transport de 
mercaderies perilloses (l’AP-7 al seu pas per Sant 
Cugat presenta un flux molt important de transport de 
mercaderies perilloses així com la línia de RENFE) 

• Pla d’actuació municipal per a emergències per accidents en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Sant Cugat (per la presència de l’AP-7) 
(assimilable al TRANSCAT) pendent d’homologar.  

 


