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EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC AMB INCIDÈNCIA EN EL REG

▪ EFECTES EN LA TEMPERATURA:  Increment general de les temperatures i onades de calor cada cop més 

duradores

▪ EFECTES EN LES PRECIPITACIONS: Davallada de les precipitacions, sequeres, tempestes més fortes i 

inundacions

▪ IMPACTES EN LA BIODIVERSITAT: Proliferació de plagues i patògens
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EFECTES EN LES TEMPERATURES  

“La variació de la temperatura mitjana de l’aire a Catalunya per al període 1950-2021 mostra un ritme d’increment de

+0,25°C/decenni, un valor estadísticament significatiu, que significa un augment d’1,8°C en els darrers 72 anys”.

En el període 1950-2021, han augmentat pràcticament a tot Catalunya els índexs associats amb un clima més càlid:

“Nombre de dies càlids”, “Nombre de dies d’estiu”, Nombre de dies de calor”, “Nombre de nits tropicals”, “Nombre de

nits càlides”, “Amplitud tèrmica anual” i “Indicador de durada de la ratxa càlida” i "Indicador d’onades de calor”. Per

contra, disminueixen gairebé arreu del país els índexs lligats a un clima més fred, com ara el “Nombre de dies freds”,

“Nombre de nits fredes” i “Indicador d’onades de fred”

Les onades de calor es defineixen com un augment brusc i perllongat de la temperatura durant l’estiu, en que les

temperatures sobrepassen el 2% dels dies més càlids dels últims 10 anys.

Quin escenari climàtic hem de preveure?

▪ Temperatura mitjana anual més elevada (augment de la temperatura màxima i mínima diària, de fins a +4 i +3,5 ºC 

cap al 2050)

▪ Estacions càlides més llargues i estacions fredes més curtes

▪ Onades de calor cada cop més freqüents i severes
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EFECTES EN LES TEMPERATURES  

Conseqüències en la vegetació

Bona part de la vegetació urbana no està adaptada a les onades de calor i a l’increment de les temperatures, afectant-

ne la seva salut i/o amenaçant-ne la seva supervivència. Aquest fet és especialment greu quan, igual que aquest

darrer estiu, es produeix en períodes llargs de manca de precipitacions

Sembla clar que les espècies més sensibles a la calor aniran desapareixent de les ciutats, un fet que ja hem pogut

comprovar en alguns arbres que fins ara semblava que s’adaptaven bé a la ciutat: carpins, liquidàmbars, alguns

aurons,...

Efectes en el reg

Amb una major temperatura s’incrementa la evapotranspiració i en conseqüència s’incrementa les necessitats de reg

Es de preveure que vegetació que fins ara consideràvem que no necessitava reg requerirà de regs de suport, fins i tot 

vegetació que porta molt de temps implantada
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EFECTES EN LES PRECIPITACIONS  

“La tendència mitjana de la precipitació anual al conjunt de Catalunya per al període 1950-2021 presenta un valor 

negatiu de -1.5%/decenni”. 

“La precipitació d’estiu a disminuït en mitjana gairebé un 4,8% per decenni en els darrers 72 anys” 

“La intensitat i la durada de les sequeres ha augmentat al conjunt de Catalunya i els períodes humits son menys 

extensos i menys intensos”.

Quin escenari climàtic hem de preveure?

▪ Disminució de la precipitació mitjana anual (al 2050 podrien assolir valors de l’ordre del −40 %)

▪ Augment dels períodes i intensitats de sequera

▪ Augment de tempestes fortes i risc d’inundacions
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EFECTES EN LES PRECIPITACIONS 

Conseqüències en la vegetació

Bona part de la vegetació urbana no es capaç de suportar períodes llargs de sequera. La manca de precipitacions

afecta la seva salut, en disminueix clarament el seu creixement i n’amenaça la seva supervivència.

Sembla clar que les espècies que requereixen més aigua aniran desapareixent de les ciutats, un fet que ja es va veure

en l’anterior sequera: gespitoses, arbres de ribera,...

Efectes en el reg

Amb menors precipitacions s’incrementa el dèficit hídric i en conseqüència s’incrementa les necessitats de reg

Amb períodes de sequera es de preveure que vegetació que fins ara consideràvem que no necessitava reg requerirà

de regs de suport, fins i tot vegetació que porta molt de temps implantada

La manca de precipitacions pot comportar escassetat d’aigua i que hi hagin restriccions en el reg amb aigua de boca

S’han de preveure sistemes de drenatge
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IMPACTES EN LA BIODIVERSITAT

“Durant el 2018 els casos registrats de legionel·losi a Europa van ser un total de 11.343, un 57% més que el 2007”. 

“La relació entre temperatura i legionel·la és directament proporcional” 

“les condicions climàtiques han afavorit la major presència de rata negra”

“A temperatures altes el mosquit tigre pot completar el seu cicle biològic en sis dies”

Quin escenari hem de preveure?

▪ Increment de les mesures preventives i de control necessari per la legionel·losis en les xarxes de reg aeri

▪ Majors danys en els sistemes de reg causats per plagues urbanes (sobretot reg per degoteig) 

▪ Major control sobre el sistemes de reg i drenatge per evitar la presència de mosquits
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IMPACTES EN LA BIODIVERSITAT

Efectes en el reg

El Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la

legionel·losi ha establert noves mesures pel sistemes de reg aeri

El Ministeri de Sanitat ha d’elaborar unes guies tècniques que clarifiquin alguns aspectes, però per al reg aeri caldrà

preveure algunes adaptacions durant la seva construcció, així com posteriors inspeccions mensuals (amb control de

temperatura, clor i ph), augment de les tasques de mostreig, operacions de neteja i desinfecció i redacció de plans

sanitaris.

Alguns municipis com a conseqüència dels danys causats per les rates s’han hagut de replantejar la idoneïtat dels

sistemes de reg per degoteig així com alguns tipus d’enjardinament. Aquest darrer fet ja fa temps que és una realitat a

les ciutats
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ALGUNES SOLUCIONS

Prioritzar i replantejar la idoneïtat i necessitat d’alguns regs 

▪ A diferència dels cultius agrícoles que l’objectiu del reg passa per maximitzar els beneficis econòmics lligats a la 

producció, en un espai verd l’objectiu del reg ha de deixar de ser estètic o productivista i basar-se en intentar  

maximitzar els beneficis ecosistèmics que l’espai verd ens aporta.

▪ Cal valorar l’espai verd des d’una visió holística i valorar des d’aquesta perspectiva la necessitat del reg,

considerant aquesta infraestructura més enllà del seu valor d’esbarjo, oci i estètica a la que ha estat reglada

tradicionalment.
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( el valor de l’espai verd regant de més a menys)
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Beneficis ecosistèmics de l’espai verd: 

- Ambientals i ecològics: efectes sobre la climatologia i qualitat de l'aire (reducció d'efecte illa de calor, refugis climàtics,

retenció de partícules contaminants en suspensió, humidificació de l'ambient, fixació de CO2 i producció d'oxigen),

millora en la gestió de l’aigua d’escorrentia a la ciutat (magatzem d'aigua, reducció de l'escorrentia, filtre de

contaminats), millora i augment de la biodiversitat (creació de diversitats d’hàbitats, creació de connectors verds entre

camp i ciutat, creació de xarxes de biòtop, millora del paisatge urbà, creació d’espais per a la successió,...).

- Socials: Espais “de vida” per als ciutadans; zones d'oci i descans, espais per a activitats col·lectives (horts urbans,

celebracions d'espectacles, reunions d'entitats, pràctica de l’esport, ...).

El contacte amb elements naturals promou el benestar físic i mental de les persones. Múltiples estudis confirmen que

l’exposició a elements naturals incrementa l’habilitat per concentrar-se, gestionar l’estrès, generar idees creatives,

reduir la inestabilitat emocional i promou la percepció que té l’individu de pertinença a un col·lectiu, a un territori.

- Econòmics: Reducció dels costos d’infraestructures per la gestió de l’aigua pluvial, en climatització per al confort

tèrmic, etc., .... Reducció econòmica degut als beneficis socials (disminueixen les despeses en salut, cohesió social, ...

). A banda, el verd urbà aporta llocs de treballs, valor afegit per als immobles que es troben a prop i increment del

turisme al crear llocs atractius per a l’estada.
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ALGUNES SOLUCIONS

Millores tecnològiques per millorar l’eficiència del reg

▪ Sistemes d’intel·ligència artificial, reg predictiu, ...

▪ Sensors (sondes, cabalímetres, sensors climàtics,...)

▪ Telegestió del reg
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ALGUNES SOLUCIONS

Utilització d’aigua no potable per al reg
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ALGUNES SOLUCIONS

Crear espais verds adaptats al canvi climàtic
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ALGUNES SOLUCIONS

Canvis en el disseny de les instal·lacions de reg aeri per evitar la presència de legionel·la

▪ Evitar els emissors de reg aeri que produeixen més aereosols (difusors>aspersors>rotators)

▪ No distanciar molt els emissors per evitar derives pel vent

▪ Agrupar en un mateix sector de reg el major nombre d’emissors per reduir el temps de funcionament

▪ Enterrar o aïllar convenientment les canonades per evitar el calentament excessiu de l’aigua (a 50 cm -5ºC)

▪ Col·locar sempre reguladors de pressió per evitar que

les instal·lacions treballin a pressions elevades

▪ Evitar generar punts desfavorables (fer anells tancats,

evitar punts terminals allunyats,...)

▪ Registrar els punts terminals i posar vàlvules de rentat

manuals per poder fer purgues

▪ Instal·lar elements aïllants en arquetes



Els reptes del reg urbà envers al canvi 

climàtic 

ALGUNES SOLUCIONS

Preveure sistemes de drenatge i d'emmagatzematge d’aigües pluvials
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ALGUNES SOLUCIONS

Altres canvis

▪ Preveure regs de suport amb camió bota en moment puntuals

▪ Destinar personal qualificat al reg

▪ Aprendre a conviure amb la incertesa



MOLTES GRÀCIES !!

jgual@ajsabadell.cat
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