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El Govern aprova l’Estratègia catalana d’adaptació al 
canvi climàtic 
 

• El document és pioner a l’Estat espanyol i situa Catalunya com a 
regió capdavantera a Europa en polítiques d’acció climàtica 

 
• Identifica 63 impactes i proposa 182 mesures per dur a terme fins 

al 2020 en un total d’11 sectors i sistemes naturals perquè 
Catalunya esdevingui menys vulnerable als impactes de 
l’escalfament global 

 
• L’Estratègia, al costat del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 

recentment aprovats, són la carta de presentació catalana per a la 
pròxima cimera del clima de les Nacions Unides de Doha 

 
El Govern ha aprovat avui l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 
(ESCACC), un document pioner a l’Estat espanyol que situa Catalunya al 
capdavant d’Europa en aquesta matèria. Amb l’aprovació de l’Estratègia el 
Govern completa les polítiques d’acció climàtica, després de l’aprovació del 
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2013-2020 i el Pla Marc de Mitigació vigent 
(2008-2012).  
 
A través de l’anàlisi d’11 sectors i sistemes naturals, l’Estratègia catalana 
d’adaptació al canvi climàtic fa una diagnosi sobre la vulnerabilitat de 
Catalunya i proposa més de 182 mesures per mitigar els impactes. El 
document l’ha elaborat l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i ha comptat 
també amb el treball del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha realitzat les 
projeccions climàtiques de temperatura, precipitació i vent fins a meitat de 
segle. 
 
La diagnosi efectuada a l’ESCACC sobre els efectes del canvi climàtic a 
Catalunya conclou que: 
 

• Els Pirineus i el litoral, especialment el Delta de l’Ebre, són les àrees 
geogràfiques més vulnerables. El primer es veurà afectat pels 
augments de temperatura mitjana anual de fins a 2ºC, que poden 
arribar als 4,6ºC a finals de segle. L’increment del nivell del mar és 
l’amenaça més seriosa al Delta de l’Ebre. 

 
• Dels 11 sistemes naturals i sectors socioeconòmics analitzats (aigua, 

agricultura i ramaderia, biodiversitat, boscos –gestió forestal–, indústria 
i serveis, mobilitat i infraestructures de transport, pesca, salut, sector 
energètic, turisme, i urbanisme i habitatge), l’aigua és l’element més 
vulnerable, atesa la disminució en la seva disponibilitat, amb 
conseqüències directes sobre els altres sectors. L’àrea de la gestió 
forestal és la que té més coneixement sobre els impactes del canvi 
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climàtic. En canvi, els sectors socioeconòmics o bé desconeixen 
l’adaptació o bé no entra en les seves estratègies de futur. 

 
• Dels 63 impactes descrits com a conseqüència del canvi climàtic, 32 

són impactes ja observats: increment robust de la temperatura, 
augment del nivell del mar, variabilitat de la precipitació, canvis en la 
biodiversitat, afecció a la producció agrícola, disminució dels dies de 
neu, intensificació dels episodis d’onades de calor, alteracions en el 
subministrament elèctric a causa de fenòmens meteorològics extrems... 

 
L’ESCACC és l’instrument que el Govern posa a disposició de tota la societat 
catalana, ja sigui mitjançant la generació i transferència del coneixement o 
mitjançant l’augment de la capacitat adaptativa dels sectors i/o sistemes 
analitzats. Per assolir aquests dos objectius, l’Estratègia proposa un seguit de 
mesures d’adaptació, fins a 182. D’aquestes, 30 són genèriques i la resta, 
152, són específiques per a cada sector socioeconòmic i sistema natural. 
 
L’execució de l’ESCACC es durà a terme a través de plans d’acció sectorials, 
que impulsaran els diferents departaments de la Generalitat, amb la 
participació també de l’àmbit privat i de la resta d’administracions públiques. 
Amb la seva aprovació, avui, el Govern de la Generalitat podrà exemplificar la 
tasca essencial dels governs no estatals en les polítiques d’acció climàtica a la 
pròxima cimera de clima de les Nacions Unides, que se celebrarà a Doha 
(Qatar), del 26 de novembre al 7 de desembre. 
 
 
Els altres països i regions 
 
Per elaborar l’ESCACC, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha recopilat 
també les experiències d’altres països i regions, alguns dels quals ja han 
redactat i aprovat normativa jurídica específica per a les polítiques de canvi 
climàtic. Pel que fa al tractament de l’adaptació al canvi climàtic, les diverses 
normatives recullen estratègies diferents: el Quebec focalitza la normativa 
d’adaptació a la gestió i protecció dels recursos hídrics; Suècia determina la 
vulnerabilitat de la societat sueca als impactes; Escòcia estableix la 
presentació i aprovació al Parlament d’un programa d’adaptació al canvi 
climàtic, així com una estratègia d’usos del sòl, i el Districte Federal de Mèxic 
regula els objectius, el pressupost, els escenaris de vulnerabilitat, les 
actuacions prioritàries i la participació social per fer possible l’adaptació, per 
posar-ne uns exemples. 
 
 
Procés de participació 
 
Per elaborar l’Estratègia catalana, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha 
comptat amb l’expertesa de centres de recerca i professionals acadèmics del 
país. A més el document s’ha sotmès al procediment d’Avaluació Ambiental 
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Estratègica i a un ampli procés de participació pública. El dia 25 de juny es va 
presentar el document base. 
 
 Posteriorment es van realitzar reunions bilaterals amb els representants dels 
sectors analitzats i, després, sessions de participació al territori amb l’objectiu 
de fer conèixer l’ESCACC i recollir propostes a les mesures d’adaptació. Ha 
estat un procés de participació obert amb sessions a Amposta, Girona, Lleida, 
Manresa, la Seu d’Urgell, Tarragona, i Mataró. En conjunt, han assistit i 
participat a les sessions de debat territorial un total de 141 persones, 
corresponents a 102 entitats pertanyents a diversos sectors econòmics, 
socials, ambientals, administratius... 
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El Govern sol·licita dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries previ a la interposició d’un conflicte de 
competència en matèria cultural 
 

• El Govern entén que la resolució estatal que fixa les bases 
generals que regulen la concessió d’ajuts a corporacions locals 
per a activitats culturals que fomentin la comunicació cultural 
envaeix competències de la Generalitat 
 

• El Govern ha analitzat els assumptes de conflictivitat institucional 
amb l’Estat pendents de sentència del Tribunal Constitucional: 15 
recursos d’inconstitucionalitat i 42 conflictes de competència  

 
 
El Govern ha aprovat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
dictamen preceptiu previ a la interposició d’un conflicte de competència contra 
la resolució estatal que fixa les bases generals que regulen la concessió 
d’ajuts a corporacions locals per activitats culturals que fomentin la 
comunicació cultural. La resolució, de 31 d’agost de 2012, fixa les bases i fa la 
convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts corresponents a l’any 2012, 
preveient la seva gestió i concessió centralitzada per part del Ministeri.  
 
El Govern entén que la resolució de la Secretaria d’Estat de Cultura envaeix 
les competències exclusives de la Generalitat en matèria de cultura. D’acord 
amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i amb la doctrina establerta pel 
Tribunal Constitucional en matèria de subvencions, correspon a la Generalitat 
gestionar i concedir aquests ajuts, mentre que correspon a l’Estat transferir a 
la Generalitat la dotació pressupostària prevista. En la reunió del 24 d’octubre 
el Consell Executiu ja va aprovar formular el requeriment previ 
d’incompetència al Govern de l’Estat. En cas que sigui rebutjat, el Govern de 
la Generalitat disposarà d’un mes per plantejar un conflicte positiu de 
competència davant del TC.  
 
 
Conflictivitat institucional pendent al TC 
 
El Govern de la Generalitat ha analitzat avui la situació dels assumptes de 
conflictivitat constitucional amb l’Estat en tràmit al Tribunal Constitucional que 
es troben pendents de sentència. En total són 15 recursos 
d’inconstitucionalitat i 42 conflictes de competència.  
 
Entre els recursos d’inconstitucionalitat hi ha algunes lleis dictades fa una 
dècada,  com la Llei orgànica de qualitat educativa, del 2002, la Llei general 
de telecomunicacions, de 2003, o la Llei de mesures de modernització del 
govern local, també de 2003, per posar-ne alguns exemples. El mateix 
succeeix amb els recursos d’inconstitucionalitat plantejats pel Govern contra 
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una quarantena de reials decrets i ordres, encara pendents de dictamen de 
l’Alt Tribunal, el més antic dels quals és de l’any 1999 contra un reial decret 
que regulava la prova d’accés als estudis universitaris. 
 
La demora del Tribunal Constitucional a dictar sentència afecta directament 
l’autogovern de Catalunya, atès que condiciona la capacitat del Govern 
d’actuar en matèries que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya o la 
mateixa Constitució espanyola, són de la seva competència, tal com posava 
de manifest l’informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics sobre duplicitats 
administratives entre Estat i Generalitat, presentat fa unes setmanes.  
 
Cal tenir en compte que actualment també es troben en tràmit de negociació a 
la Comissió Bilateral Estat-Generalitat 5 procediments oberts a instància de la 
Generalitat contra normes amb rang de llei que poden donar lloc a recursos 
d’inconstitucionalitat si no s’assoleixen acords entre les dues parts.  
 
A aquests recursos cal sumar-hi aquells sobre els quals el Tribunal 
Constitucional sí que ha dictat sentència però que el Govern de l’Estat no ha 
fet efectiva. Com ja es va anunciar fa uns mesos, el Govern ha enviat un 
requeriment formal a l’Estat perquè faci efectives totes les sentències que 
incompleix amb Catalunya. Algunes de les sentències pendents de 
compliment són la transferència a Catalunya de la gestió, la tramitació, la 
resolució i el pagament de les subvencions del 0,7% de l’IRPF per a finalitats 
socials, que l’Estat ha anunciat que no complirà, malgrat la sentència del 
Tribunal Suprem del 16 de desembre passat. Altres sentències favorables al 
Govern de la Generalitat afecten àmbits com les beques, els recursos de 
formació continuada o la territorialització de l’Estat en matèries en què 
Catalunya té competències exclusives. 
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La Generalitat col·laborarà en la renovació urbana 
sostenible de Bogotà 
 

• Llum verd a la subscripció d’un conveni amb l’Alcaldia de Bogotà 
(Colòmbia) que s’emmarca en un acord més ampli per impulsar la 
col·laboració entre empreses municipals colombianes i catalanes 

 
• El Consell Executiu també aprova un conveni amb el Ministeri 

d’Obres Públiques i Transports de Costa Rica per intercanviar 
experiències en matèria de tecnologia en els mètodes de control 
d’obra 

 
El Govern ha aprovat avui la subscripció d’un conveni amb l’Alcaldia de 
Bogotà (Colòmbia) per col·laborar en el Pla de Desenvolupament Bogotà 
Humana. Es tracta d’un pla de desenvolupament urbanístic i ambiental, que té 
com a objectiu renovar la ciutat, lluitar contra la segregació, ordenar el cicle de 
l’aigua i potenciar el tractament adequat dels residus, entre d’altres. 
 
La política de contractació, execució i gestió de l’obra pública de la Generalitat 
concentra la promoció d’infraestructures en una única societat pública, com és 
Infraestructures.cat. Aquesta entitat es complementa en la vessant 
mediambiental amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), que impulsa la 
gestió sostenible, i amb l’INCASÒL, ens dedicat explícitament a endegar 
processos integrals de regeneració urbana, assessorar i redactar instruments 
de planejament i gestió urbanística. 
 
En virtut d’aquest conveni, les empreses i entitats públiques catalanes 
col·laboraran amb l’Empresa de Renovación Urbana (ERU) de Bogotà, que 
s’encarrega d’executar el pla. Les parts treballaran per recuperar les zones 
urbanes i preservar el patrimoni històric i cultural; compartir experiències d’èxit 
en la revitalització i renovació urbana, i intercanviar coneixement tècnic, entre 
d’altres. 
 
D’altra banda, el Govern també ha autoritzat la signatura d’un conveni amb el 
Ministeri d’Obres Públiques i Transports de Costa Rica per intercanviar 
coneixements en aquesta matèria. Els dos executius treballaran conjuntament 
aspectes com la tecnologia en relació amb el control de costos, temps i 
qualitat en les inversions d’obra pública. Així mateix, compartiran informació 
en matèria ferroviària, de transport públic i de mercaderies.  
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El Govern atorga la Placa d’Honor del Turisme a la 
Junta Constructora de la Sagrada Família 

 
• És un reconeixement al valor espiritual, religiós, cultural i artístic 

de primer ordre mundial de la basílica  
 
El Govern ha acordat avui atorgar els Guardons del Turisme de Catalunya 
2012 que, reconeixen anualment professionals, empreses i entitats del sector 
que han contribuït amb el seu esforç al desenvolupament del turisme a 
Catalunya. Enguany, s’ha atorgat la Placa d’Honor del Turisme a la Junta 
Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona. Es 
concedeixen també 6 medalles turístiques i 10 diplomes turístics. 
 
Placa d’Honor 
 
El Govern ha acordat concedir la Placa d’Honor del Turisme a la Junta 
Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona en 
reconeixement al valor espiritual, religiós, cultural i artístic de primer ordre 
mundial de la basílica de la Sagrada Família, una atracció turística de present 
i futur per a Catalunya i la seva capital, Barcelona. 
 
Exponent principal de l’obra d’Antoni Gaudí, la basílica s’ha convertit en el 
monument més rellevant de la ciutat, la representació cultural arquitectònica 
de Catalunya i, en conseqüència, un dels atractius turístics de més valor. S’ha 
passat dels 2,8 milions de visitants l’any 2007, als 3,2 milions de 2011. El 
novembre de 2010, la consagració del temple per Benet XVI i la difusió de les 
imatges de la basílica de Gaudí van donar la volta al món i van suposar un 
nou impuls per al coneixement universal del monument i de Barcelona. 
 
Medalles  
 
El Govern també ha acordat concedir les Medalles del Turisme de Catalunya a 
6 empresaris del sector per la seva dedicació i esforç continuat a favor del 
turisme català. Els guardonats d’enguany són els següents: 
 

• Joan Antoni Forcadell Pinyol, xef i propietari del restaurant Rosa 
Pinyol de Tortosa. 

• Climent Guitart Pascual, president de Guitart Hotels. 
• Josep Martí Seró, president emèrit de l’Associació d’Empresaris 

d’Hostaleria de la província de Tarragona i vicepresident de la Cambra 
de Comerç de Tarragona. 

• Jordi Martí Utset, director general de Viatges Traveltec Tourist 
Service. 

• Josep Mestres Blanch, propietari de l’hotel Gaudí. 
• Fausto Di Niro, director tècnic de Grimaldi Lines. 
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Diplomes Turístics 
 
La Generalitat atorga els Diplomes Turístics de Catalunya a 10 empreses i 
entitats del sector, per la seva tasca a favor del turisme. Els guardonats són 
els següents: 
 

• Allotjament rural Casa Leonardo (Senterada) 
• Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Gandesa (Gandesa) 
• Club Nàutic de Cambrils (Cambrils) 
• Consorci Ripollès Desenvolupament (Ripoll) 
• Federació Professional d’Allotjaments d’Agroturisme i de Turisme 

Rural de Lleida (Lleida) 
• Hotel Casamar (Llafranc) 
• Museu de les Mines de Cercs (Cercs) 
• Restaurant Les Moles (Ulldecona) 
• Ruta Castells del Sió (Cervera) 
• Tarannà Club de Viatges (Barcelona) 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern col·laborarà amb l’Ajuntament de Perpinyà per formar el 
personal del consistori en llengua catalana 
 
El Govern ha autoritzat avui la signatura d’un conveni entre el Departament de 
Cultura, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i l’Ajuntament 
de Perpinyà que té com a objectiu col·laborar en la formació en llengua 
catalana del personal del consistori. Es tracta del primer cop que se signa un 
acord específic de formació en llengua catalana per a funcionaris i personal al 
servei d’una administració municipal a l’Estat francès.  
 
A través de la Direcció General de Política Lingüística, el Govern oferirà suport 
logístic i metodològic per realitzar cursos de català a través de l’entorn virtual 
Parla.cat, una plataforma d’aprenentatge versàtil amb facilitat d’accés per a 
usuaris i professors. A més, per mitjà del CPNL, formarà i assessorarà 
pedagògicament el professorat de l’Ajuntament de Perpinyà i expedirà els 
certificats d’assoliment dels cursos. De la seva banda, l’Ajuntament de 
Perpinyà assumirà l’organització i la infraestructura de suport local necessària 
per realitzar els cursos, així com les despeses de professorat.  
 
La plataforma d’aprenentatge del català Parla.cat té més de 120.000 usuaris 
registrats arreu del món. Permet fer el seguiment de diversos nivells de cursos 
en modalitat lliure i tutoritzada. 
 
 
El Govern prorroga el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat  
 
El Govern ha acordat prorrogar l’actual Pla Nacional de l’Associacionisme i el 
Voluntariat, a l’espera de l’aprovació de la nova Llei del voluntariat, en la qual 
està treballant l’Executiu. El mes de setembre passat el Govern va donar llum 
verd a la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de llei. La 
pròrroga es produeix d’acord amb el Consell de l’Associacionisme i el 
Voluntariat (CAVC) i la Comissió de seguiment interdepartamental del pla fins 
a l’aprovació de la futura llei, per no entrar en contradiccions i donar resposta 
al seu articulat.  
 
La nova normativa, impulsada pel Departament de Benestar Social i Família, 
definirà què són el voluntariat i les entitats que treballen en aquest àmbit i 
contribuirà a consolidar el model català de voluntariat. Esdevindrà un marc 
legal bàsic de referència per a tots els àmbits d’actuació sectorial on es du a 
terme l’acció voluntària. També permetrà diferenciar i acotar de forma clara 
quins projectes o actuacions han de tenir la consideració de voluntariat i quins 
no, per tractar-se d’altres maneres o formes de col·laboració o participació.  
 
 


