
  

 

 

3 de març de 2021 
 

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

Sessió deliberativa 

Eix 2. Infraestructures 

Data: 3 de març de 2021, de 18:00h a 20:30h 

Lloc: Zoom 

Les sessions deliberatives tenen com a objectiu deliberar amb la ciutadania, les entitats i les 

organitzacions possibles mesures/accions d’adaptació als impactes del canvi climàtic per tal de 

reduir la vulnerabilitat dels territoris, dels àmbits socioeconòmics i dels sistemes naturals i 

obtenir, així, propostes que puguin ser incorporades a l'ESCACC30.  

Objectius  

- Fer conèixer els objectius operatius de l’ESCACC30 en matèria d’infraestructures. 

- Prioritzar els objectius operatius.  

- Fer aportacions tant als objectius operatius com a les mesures/accions en matèria 

d’infraestructures per tal d’enriquir la nova ESCACC30. 

Objectius operatius infraestructures 

5 Objectius operatius lligats al coneixement (C) 

• Millorar el coneixement dels impactes del CC sobre el sistema de mobilitat viari i ferroviari. 

• Millorar el coneixement sobre els impactes regionalitzats del CC a la costa. 

• Millorar el coneixement sobre els efectes del CC en les infraestructures del turisme de neu. 

• Impulsar l’avaluació prospectiva de riscos naturals considerant les projeccions i els escenaris 

del CC. 

• Fomentar el coneixement sobre els impactes, els reptes i les oportunitats del CC en el sector 

financer i l’activitat de les assegurances. 

5 Objectius operatius lligats al planejament (P) 

• Integrar l’adaptació al CC en la planificació d’infraestructures de mobilitat i en els projectes 

constructius. 

• Integrar l’adaptació al CC en l’ordenació del litoral. 

• Impulsar l’elaboració d’un Pla d’adaptació específic de la costa. 

• Impulsar el canvi cap a un model de turisme més sostenible, menys consumidor de recursos 

i respectuós amb el territori. 

• Promoure la integració de criteris i mesures adaptatives en la planificació de Protecció Civil. 
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6 Objectius operatius lligats a desplegament de mesures (M) 

• Integrar l’adaptació al CC en la revisió i manteniment de les infraestructures existents. 

• Millorar la col·laboració entre les administracions competents del litoral i del domini públic 

marítim terrestre. 

• Implantar mesures d’adaptació al CC en la gestió del litoral. 

• Impulsar la desestacionalització i diversificació de l’oferta turística. 

• Millorar els sistemes d’observació, alerta primerenca, comunicació i educació davant els 

riscos naturals. 

• Afavorir la col·laboració entre l’administració i el sector financer i d’assegurances per 

impulsar l’adaptació en els sectors més vulnerables. 


