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equipaments municipals 
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Objectiu 

•  Analitzar els riscos actuals i futurs associats al municipi que es deriven del canvi climàtic. 

•  Analitzar la vulnerabilitat al canvi climàtic dels diferents elements del municipi, així com de la seva població. 

El Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de Molins de Rei té per objectius: 

•   Definir actuacions a desenvolupar per part del consistori per tal d’adaptar-se i fer front als riscos  identificats. 

Augmentar la capacitat adaptativa dels diferents sectors o sistemes de cada municipi mitjançant 
el recull i proposta de mesures que n’augmentin la resiliència, disminueixin l’exposició als 
sistemes, infraestructures i dels sectors sota premisses de sostenibilitat social, ambiental i 

econòmica. 
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Principals continguts del PLACC 

1. Caracterització 
del municipi 

2. Projeccions 
climàtiques 

3. Caracterització dels 
riscos potencials 

4. Programa d’actuacions 
5. Programa de 
comunicació 

Estructura organitzativa del 

municipi 

Característiques poblacionals 
Sistemes urbans i 

ecosistemes 

Economia i sistemes 

productius 

Serveis de salut, emergència 

i protecció civil existents 
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Les projeccions climàtiques analitzades al municipi de Molins de Rei per als diferents escenaris climàtics (RCP 2.6, RCP 4.5 i RCP 

8.5.) i per als diferents períodes temporals conclouen que: 

1. Caracterització 
del municipi 

2. Projeccions 
climàtiques 

3. Caracterització dels 
riscos potencials 

4. Programa d’actuacions 
5. Programa de 
comunicació 

• La temperatura mitjana anual s’incrementarà entre 1,08 i 3,12ºC a finals del segle XXI, tenint en compte que durant 

l’època de tardor es produiran els augments de temperatura més importants. 

• Es donaran amb més freqüència temperatures màximes extremes i temperatures mínimes diàries altes: 100 dies 

amb temperatures superiors a 30ºC, 15 dies amb temperatures superiors a 35 ºC i 63 nits amb temperatures superiors a 

20ºC a meitat de segle, tenint en compte l’escenari moderat. 

Increment de les 

temperatures 

• Es produirà una lleugera disminució de la precipitació mitjana anual, amb reduccions més destacables durant els 

mesos d’estiu i primavera, podent arribar a disminuir gairebé el 40% de la precipitació durant els mesos estivals en 

l’escenari més pessimista. 

Escassetat dels 

recursos hídrics 

• Tot i que la tendència no és clara, no es descarta un increment de l’ocurrència d’episodis de pluges torrencials. 

Increment dels 

fenòmens 

meteorològics 

extrems 

Principals continguts del PLACC 
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Perill climàtic Exposició Sensibilitat Conseqüència Resiliència 

Risc = Perill x Vulnerabilitat 

On:  

• Vulnerabilitat = (Exposició x Sensibilitat) – Resiliència 

• Exposició x Sensibilitat = Conseqüència del perill en el territori, sense considerar la 

resiliència o capacitat adaptativa. 

Actuació prioritària 

Actuació de seguiment i 

monitoratge 

Actuació de manteniment 

de la gestió 

Actuació de baix impacte 

1. Caracterització 
del municipi 

2. Projeccions 
climàtiques 

3. Caracterització dels 
riscos potencials 

4. Programa d’actuacions 
5. Programa de 
comunicació 

Per a la caracterització dels riscos potencials que afecten al municipi de Molins de Rei, es defineixen els següents paràmetres 
climàtics: 

Principals continguts del PLACC 
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del municipi 

2. Projeccions 
climàtiques 

3. Caracterització dels 
riscos potencials 

4. Programa d’actuacions 
5. Programa de 
comunicació 

El programa inclou un total de 31 actuacions que es classifiquen segons set àmbits d’aplicació: 

• Promoció de l’educació ciutadana i actuacions de conscienciació. Introducció del canvi climàtic a l’escola. 

• Formació en relació a les mesures previstes en el PLACC i en matèria de sostenibilitat del personal que presta serveis 

municipals. 

• Adaptació de les activitats a l’aire lliure als canvis previstos en les condicions meteorològiques. 

• Creació d’una comissió de seguiment del PLACC. 

Àmbit general 

• Campanyes de sensibilització en l’ús eficient de l’energia i l’ús de les energies renovables. 

• Millora de l’eficiència energètica dels edificis i equipaments municipals i racionalització dels consums. 

• Continuació de les mesures d’estalvi, de lluita contra la pobresa energètica o vulnerabilitat energètica i assessorament 

energètic a la gent gran. 

• Realització d’auditories energètiques als edificis municipals. 

• Millora dels aïllaments tèrmics dels edificis municipals existents. 

• Elaboració d’una guia d’arquitectura bioclimàtica. 

Energia 

Principals continguts del PLACC 
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• Incorporació de criteris d’adaptació al canvi climàtic en les polítiques i normatives urbanístiques. 

• Increment de la neteja d’embornals. 

• Incorporació de la permeabilització del sòl en els processos urbanístics de rehabilitació i/o nova construcció. 

• Elaboració del Pla Director de Clavegueram. 

• Elaboració d’actuacions de contingència per fer front a talls de subministraments derivats dels efectes del canvi climàtic en 

equipaments municipals. 

• Creació de zones d’ombra a l’espai públic. 

Espai públic i 

infraestructures 

• Elaboració d’un pla de recursos hídrics i abastament alternatiu. 

• Millora de l’eficiència del reg urbà. 

Medi hídric 

Principals continguts del PLACC 
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• Impuls de polítiques de mobilitat sostenible. 

• Promoció de l’ús de bicicletes elèctriques. 

• Promoció de fotolineres i punts de recàrrega.  

Mobilitat 

• Assessorament als agricultors per adaptar les produccions a condicions climàtiques adverses. 

• Seguiment, control i actuació contra les espècies exòtiques i/o invasores. 

• Intensificació de les tasques de prevenció d’incendis forestals. 

• Utilització de tractaments fitosanitaris de baix impacte. 

• Elaboració d’un pla de verd urbà públic de parcs i jardins que prioritzi espècies autòctones i de baixes demandes hídriques. 

Medi natural i 

biodiversitat 

Principals continguts del PLACC 
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• Establiment d'un sistema d'avís a la població davant episodis d'onada de calor o temporal de vent o pluja, amb informació 

epidemiològica i al·lergògena. 

• Desenvolupament de campanyes de comunicació contra la legionel·la. 

• Incrementar les campanyes de conscienciació ciutadana i actuació per onada de calor. 

• Seguiment i actualització del protocol d’actuacions en cas d’onada de calor. 

• Adaptació dels plans de control de plagues urbanes i campanyes per a la seva prevenció. 

Salut 
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L’objectiu és conscienciar la població de Molins de Rei sobre els riscos del canvi climàtic, i sobre les mesures que s’han de 
prendre per a l’adaptació i mitigació del mateix. En funció del públic objectiu (població adulta en general, població vulnerable i 
treballadors de l’Ajuntament), s'han definit els següents eixos estratègics del programa: 

En funció del públic objectiu, s’empren els diferents canals de comunicació (interns i externs) amb els que compta actualment 
l’Ajuntament de Molins de Rei entre d’altres recursos específics per tal d’implicar a la població del municipi en la conscienciació 
al voltant dels efectes del canvi climàtic, i en conèixer quines actuacions són necessàries per a poder adaptar-se i mitigar els 
seus efectes. 

1. Caracterització 
del municipi 

2. Projeccions 
climàtiques 

3. Caracterització dels 
riscos potencials 

4. Programa d’actuacions 
5. Programa de 
comunicació 
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Estat d’execució de les actuacions 

Des de l’aprovació del PLACC el passat mes de novembre de 2019, Molins de Rei ha avançat en el 
desenvolupament i execució de vàries de les actuacions previstes, especialment aquelles pertanyents a l’àmbit 
de l’energia i l’espai públic. 

Energia 

Espai públic 

Font: Ajuntament de Molins de Rei. 

Renovació de l’enllumenat 

públic 

Carrer Sant Pere Romaní Escales Francesc Macià 

Substitució de l’enllumenat de 

les dependències municipals 

Pistes de botxes El Canal 

Camp de Futbol Josep Raich 
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Estat d’execució de les actuacions 

Energia 

Espai públic 

Font: Ajuntament de Molins de Rei. 

Substitució d’aires 

condicionats i calderes 

Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses Garcia Nieto 

Casal d’Avis 1r de Maig 

Sistemes de calefacció 

Escola Alzina 
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Energia 

Espai públic 

Font: Ajuntament de Molins de Rei. 

Estat d’execució de les actuacions 

Realització d’auditories energètiques 

Escola El Palau Escola Alzina Escola Castell Ciuró 

Mercat Municipal Federació Obrera 
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Estat d’execució de les actuacions 

Energia 

Espai públic 

Font: Ajuntament de Molins de Rei. 

Instal·lació de tendals 

Plaça del Mercat 
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Propers passos 

Font: Ajuntament de Molins de Rei. 

A partir de la realització d’auditories energètiques, s’han plantejat una sèrie d’actuacions a diferents dependències 
municipals relacionades amb:  

Escola Madorell 

El subministrament elèctric a partir d’energies renovables 
(fotovoltaica) 

Equips generadors de calor 

Ofimàtica (regletes intel·ligents) 

Il·luminació (substitució de lluminàries més eficients) tant 
en equipaments municipals com en carrers 
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