
Estratègia Catalana d’Adaptació al 
Canvi Climàtic, 2021-2030 (ESCACC30)



Antecedents de l’ESCACC30 i marc normatiu
Respon als mandats internacionals sobre canvi climàtic, sobre conservació i
millora de la biodiversitat, i sobre els objectius de desenvolupament
sostenible

 A nivell internacional:
 1992 s’aprova la Convenció marc de les Nacions Unides al canvi climàtic;

conferències de les parts (COP) amb menció especial a l’acord de Kyoto (1997) i a
l’acord de París (2015), Informes Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi
Climàtic (IPCC), entre altres.

 Estratègia de la UE sobre adaptació al canvi climàtic (2013 i actualització 2021),
Pacte Verd europeu (2019), proposta de Llei europea del clima, entre altres.

 Catalunya: 
 2012: Aprovació de l’ESCACC20: primer document estratègic sobre polítiques

d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya.
 2017: Aprovació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
 2019: Acord de Govern de Declaració d’emergència climàtica.
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Memòria i 3 annexes

3

 Annex I: Diagnosi del canvi 
climàtic a Catalunya.

 Annex II: Impactes i vulnerabilitats 
en els sistemes naturals, els 
àmbits socioeconòmics i els 
territoris.

 Annex III: Procés participatiu de 
l’ESCACC30.
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Sistemes naturals Àmbit social i econòmic Àmbit territorial

Aigua Agricultura i ramaderia Muntanya

Biodiversitat Assegurances i sector financer Interior

Boscos Energia Litoral

Ecosistemes marins i 
pesca

Indústria, serveis i comerç

Infraestructures de mobilitat

Riscos naturals i protecció civil

Recerca i formació

Salut

Turisme

Urbanisme i habitatge

17 ÀMBITS 



Objectiu estratègic de l’ESCACC30

 Millorar l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya i reduir-ne la
vulnerabilitat.

 S’estableixen una sèrie d’objectius operatius de reducció de la vulnerabilitat
sectorial els quals, a la vegada, es despleguen en un conjunt de mesures
d’adaptació per a cada sistema natural, àmbit socioeconòmic i territori.

 76 objectius operatius: 18 sistemes naturals, 46 àmbits socioeconòmics i 12 
territoris.

 312 mesures d’adaptació: 76 sistemes naturals, 187 àmbits socioeconòmics i 
49 territoris.

 Accions d’adaptació al canvi climàtic: bones pràctiques.
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Enfocament de l’estratègia

 La conservació i millora de la
biodiversitat ha d’esdevenir una de
les eines més efectives per ajudar a
esmorteir els impactes del canvi
climàtic.

 Plantejament estructural de
l’ESCACC30: la consecució dels
objectius operatius dels àmbits
socioeconòmics i dels territoris està
jerarquitzada a la prevalença i
l’assoliment dels objectius operatius
dels sistemes naturals.
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Enfocament de l’estratègia
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Aquest enfocament de l’ESCACC30 suposa un canvi transformador i és per
això que es proposa prioritzar els esforços de reducció de la vulnerabilitat
en la biodiversitat, de la mà de l’Estratègia del patrimoni natural, en l’aigua,
en els boscos i en els ecosistemes marins i, en conseqüència, en l’àmbit
econòmic pertanyent al sector primari: l’agricultura, la ramaderia, la
gestió forestal i la pesca.



Exemple Sistemes naturals
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Exemple Àmbit socioeconòmic
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Exemple Territoris
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Impactes i vulnerabiliats en els sistemes naturals, àmbits socioeconòmics i 
territoris

 Vulnerabilitat social i territorial s’incorporen com aspectes transversals en
la priorització del desplegament de les mesures i de les accions d’adaptació
sectorials.

 Els impactes del canvi climàtic afecten de forma diferent a les persones
en funció de la seva localització geogràfica i de les seves condicions
socials. Identificació en els estudis de vulnerabilitat i en la definició i
priorització de les mesures d’adaptació.

 L’anàlisi de la vulnerabilitat social també ha d’incorporar la perspectiva de
gènere.
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Exemple objectiu operatiu Sistemes naturals
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Exemple objectiu operatiu Àmbit socioeconòmic
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Exemple Objectiu Operatiu Litoral
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Exemple mesures adaptació Sistemes naturals
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Exemple mesures adaptació Àmbit socioeconòmic
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Exemple mesures adaptació Territoris
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Exemples Objectius - Mesures
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Exemples Objectius - Mesures
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Exemples Objectius - Mesures
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Exemples Objectius - Mesures
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Seguiment i avaluació

 El Grup de Treball d’Adaptació de la Comissió Interdepartamenal del Canvi
Climàtic acordarà els mecanismes que facin efectiu el seguiment i avaluació
de les mesures i dels objectius operatius de l’ESCACC30.

 La DGQACC reportarà un informe a la Comissió Interdepartamental del Canvi
Climàtic i a la Taula Social del Canvi Climàtic sobre el seguiment i l’avaluació
de l’ESCACC30 els anys 2026 i 2031, informe que inclourà els indicadors
establerts en el Grup de Treball d’Adaptació.

 Aquests informes seran útils per a conèixer el grau d’implementació de
l’ESCACC30 i per a identificar els àmbits i territoris on el desplegament de
l’adaptació és menor.
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