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En aquest document coneixereu els resultats obtinguts en el marc de les accions del projecte de l’Observatori 
Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) desenvolupat entre el febrer del 2012 i el maig del 2014, gràcies al treball 
realitzat pels onze socis .
El projecte de l’OPCC ha estat cofinançat pels fons europeus FEDER en un 65% en el marc del Programa Opera-
tiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra(POCTEFA EFA 235/11, període 2007-2013) i els socis, que 
n’assumeixen el 35% restant. El pressupost ha estat d’1.916.097 euros. 

L’OPCC és un projecte que ha rebut el suport financer i tècnic dels vuit territoris que constitueixen la Comuitat 
de Treball dels Pirineus (CTP):



Molt Il·lustre. Sr. Gilbert Saboya Sunyé
Ministre d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra i President de l’Organisme 
Andorrà de Cooperació Transfronterera. 

President de la Comunitat de Treball dels Pirineus

Andorra va assumir la Presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) 
en el Consell Plenari de novembre del 2013 coincidint amb el “Col·loqui Interna-
cional sobre el canvi climàtic en zones de muntanya: observar per adaptar-se”, 
organitzat per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC). 

Andorra ha donat suport al treball de l’OPCC des del començament, conside-
rant la necessitat i la importància de comprendre millor com es manifesta i com 
evolucionarà el canvi climàtic al Pirineu, i amb l’objectiu de definir els previsi-
bles impactes sobre el medi ambient i les activitats socioeconòmiques. Aquests 
coneixements haurien de permetre els territoris que integren la CTP definir i 
implementar estratègies d’adaptació que tinguin en compte les especificitats 
del massís.

El projecte OPCC, del qual tinc l’honor de presentar els resultats finals mitjançant 
aquest document, ha considerat les temàtiques de clima, aigua, biodiversi-
tat, boscos i riscos naturals, així com les temàtiques transversals en els àmbits 
d’adaptació i teledetecció des d’una perspectiva conjunta del massís. Uns resul-
tats que s’han fet visibles als actors locals gràcies a un geoportal que presenta la 
informació obtinguda. 

Més enllà del projecte inicial, la Comunitat de Treball dels Pirineus atorga una 
gran importància a la temàtica del canvi climàtic. Prova d’aquest compromís són 
l’acord de continuïtat de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic ratificat pels 
territoris de la CTP i l’estratègia d’acció de l’OPCC, que defineix una sèrie de prio-
ritats de cara al futur. 

Sens dubte, el compromís de la CTP amb el canvi climàtic arriba en un moment 
d’especial rellevància, amb la perspectiva a finals d’enguany de la cimera del Con-
veni Marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (París, COP21), i que perme-
trà generar noves sinergies en el marc de la col·laboració transfronterera. 
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El Pirineu té una superfície de més de 50.000 km2 i unes dimensions de 520 km d’est 
a oest i de 150 km de nord a sud. El massís, subdividit en 3 bioregions (a l’oest la 
bioregió “Atlàntica”, a l’est la bioregió “Mediterrània” i al centre la bioregió “Alpina”), li 
atorguen una important i rica biodiversitat. En l’àmbit geopolític, el Pirineu abasta 
tres estats: Andorra (7 parròquies), Espanya (4 comunitats autònomes) i França (3 
regions). La població del massís és de més d’1.500.000 habitants. El context geopo-
lític i l’existència del massís van afavorir la creació de la Comunitat de Treball dels 
Pirineus (CTP) el 1983, impulsada per Europa, amb l’objectiu de donar suport al des-
envolupament equilibrat del territori. 

Les zones de muntanya són espais amb una gran vulnerabilitat al canvi climàtic. 
Els impactes del canvi climàtic al Pirineu ja són una realitat que afecta els sistemes 
naturals i els sectors socioeconòmics del massís.. És per això que la CTP va crear l’any 
2010 l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) amb l’objectiu de millorar 
la caracterització del canvi climàtic al massís i identificar les accions necessàries per 
adaptar-se als impactes . LOPCC ha rebut el suport de diferents socis (CTP cap de 
fila, 11 socis i 28 col·laboradors associats) per tal de desenvolupar el projecte OPCC-
POCTEFA durant el període 2011-2014. 

El projecte OPCC-POCTEFA, a més a més dels resultats obtinguts, ha contribuït a 
posar en comú, entre els agents pirinencs, la informació relativa al canvi climàtic, tot i 
contribuint a la generació de sinergies i d’associacions transfrontereres. 

Les accions dutes a terme han permès caracteritzar l’evolució climàtica al Pirineu en-
tre el període1950-2010. S’ha identificat un increment de la temperatura mitjana 
del massís de 0,21 °C/decenni, amb valors lleugerament més elevats en el vessant 
sud. Respecte les precipitacions, amb una forta variació interanual, s’ha posat en evi-
dència una disminució del 2,5% per decenni en el conjunt del Pirineu, una dismi-
nució que també és més marcada en el vessant sud (-3,7%). 

L’increment de la temperatura i la disminució de la precipitació tenen conseqüèn-
cies sobre el balanç hídric del massís -que, a més a més, ha de satisfer una deman-
da creixent-, i també sobre el funcionament dels ecosistemes i dels sectors econò-
mics. Per preveure els impactes del canvi climàtic sobre les conques pirinenques i 
permetre una gestió acurada dels recursos, el projecte ha proposat diverses eines 
metodològiques amb l’objectiu d’identificar, fer un seguiment i gestionar el risc 
d’alteració de la disponibilitat d’aigua del massís (prova pilot). 

Ha estat elaborat, a l’ensems, un atles florístic comú (5.469 taxons) que caracteritza 
la diversitat pirinenca i identifica les espècies més vulnerables. Vuit espècies 
han estat identificades com a indicadores de la vulnerabilitat davant el canvi cli-
màtic: Sorbus chamaemespilus, Phyteuma hemisphaericum, Salix herbacea, Gentiana 
burseri, Salix pyrenaica, Bartsia alpina, Thalictrum alpinum, Pinus uncinata. 



També s’han obtingut d’altres indicadors. En concret, els que tenen en compte els 
efectes de les variacions climàtiques i els períodes de sequera associats a les for-
macions forestals del conjunt de la cadena pirinenca entre els anys 2000 i 2012. Un 
d’aquests indicadors ha revelat una major influència de períodes perllongats de dè-
ficit hídric sobre la part oriental de la cadena, amb influència mediterrània. 

Aquesta informació ha pogut ser corroboradade forma innovadora mitjançant 
l’anàlisi de sèries temporals d’imatges satèl·lit. Mitjançant tècniques de teledetecció, 
l’anàlisi de l’evolució de la innivació ha permès definir la variabilitat espacial i 
temporal de la cobertura de neu al Pirineu i identificar les anomalies en el nombre 
de dies en els que la neu és present al sòl, en relació a la mitjana del període estudiat. 
Convé recordar l’estreta relació del turisme hivernal amb la innivació i, per tant, amb 
l’evolució de la temperatura i de la precipitació.

Les zones urbanitzades són vora el perímetre del massís i al fons de les valls, a la zona 
central. En aquest context d’escalfament global, el projecte ha permès l’elaboració 
de recomanacions per a la gestió dels boscos pirinencs que juguen un paper de 
protecció davant els riscos naturals d’allaus, despreniments, pluges torrencials i es-
llavissades del terreny. 

L’acció d’adaptació s’ha centrat en la identificació de les vulnerabilitats del terri-
tori davant els impactes del i l’anàlisi de les iniciatives existents, tant en l’àmbit piri-
nenc, com europeu. Aquest treball ha comportat la publicació en línia d’una base de 
dades d’iniciatives d’adaptació a la muntanya (85 al Pirineu i 18 en l’àmbit euro-
peu), així com la publicació de dues guies d’informació sobre l’adaptació i suport 
a la presa de decisions, basada en l’anticipació i la consideració del fenomen per 
a cadascuna de les principals activitats econòmiques i polítiques analitzades.

La informació obtinguda s’ha fet conèixer mitjançant la publicació de diversos fu-
lletons i també a la pàgina web de l’OPCC (www.opcc-ctp.org). Aquesta pàgina 
recull en l’actualitat més de 266 estudis publicats i hostatja una eina cartogràfica 
(visor) que inclou les dades generades pel projecte. Així mateix, conté informació re-
lativa a activitats relacionades amb el canvi climàtic, que han estat difoses mitjançant 
butlletins d’informació. 

El canvi climàtic es tradueix en un conjunt de fenòmens complexos que impacten 
sobre les persones , les poblacions, els hàbitats i els ecosistemes així com sobre els 
sistemes socioeconòmics .. Els resultats d’aquest projecte i les col·laboracions esta-
blertes entre els actors , esperonen continuar amb la feina feta des de l’Observatori 
Pirinenc de Canvi Climàtic a escala del massís amb l’objectiu d’aconseguir mantenir 
el poder natural d’atracció que exerceix el Pirineu, a partir d’una millor adaptació al 
nou context de canvi climàtic.



L’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)

Un espai de cooperació entre les regions de la 
Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) sobre el 
canvi climàtic al Pirineu. 

Un ens motor en el camp de l’adaptació al canvi 
climàtic al Pirineu, en l’àmbit europeu. 

Una plataforma d’intercanvi entre els científics i 
la societat civil sobre els impactes del canvi cli-
màtic i l’adaptació al Pirineu.

OBJECTIUS

Objectiu 1 
Posar en comú els coneixements existents sobre l’evolució del 
clima i els impactes del canvi climàtic al Pirineu i identificar nous 
coneixements a desenvolupar.

Objectiu 2 
Analitzar la vulnerabilitat del medi natural al canvi climàtic i 
l’impacte socioeconòmic, en particular, sobre la població local.

Objectiu 3 
Elaborar recomanacions i consells operatius per a permetre una 
millor adaptació de les activitats econòmiques i del medi natu-
ral, fomentant el desenvolupament equilibrat del massís i dels 
seus municipis.

Objectiu 4 
Fer conèixer els treballs de l’Observatori a la societat i als actors 
interessats. 

Objectiu 5 
Contribuir al desenvolupament de la visibilitat europea i 
internacional del Pirineu en matèria d’observació i adapta-
ció al canvi climàtic i oferir el suport a la creació d’una xarxa 
d’observatoris europeus.

COMITÈ TÈCNIC
Constituiït pels referents 

territorials de la CTP i per la 
coordinació de l’OPCC) 

Dinamitza i coordina 

OPCC

CONSELL CIENTÍFIC 
Garanteix l’avanç  

científic 

COMITÈ EXECUTIU CTP 
Orienta i fixa les  

prioritats

ORGANITZACIÓ



Un projecte al voltant de sis accions:

5 TEMÀTIQUES I 3 ÀREES TRANSVERSALS

 

 

 

 

 

 

Per accedir a la informació sobre el canvi climàtic al Pirineu: 
GEOPORTAL 

1 Eina Transversal

1 Eix Transversal

1 Visualització Transversal 
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L’Acció CLIMA de l’OPCC ha analitzat el compor-
tament i les tendències del clima del Pirineu amb 
l’objectiu d’avaluar les conseqüències de la seva 
evolució actual i ajudar a preparar recomanacions 
d’adaptació als sectors afectats. Per a això s’ha creat 
una única base de dades i s’han elaborat diferents 
indicadors climàtics, seguint una metodologia de 
treball comú coordinada entre tots els membres in-
tegrants de l’Acció.

Mapa de les estacions amb mesures de precipitació al Pirineu 

Photo crédit: CRT Midi Pyrénées - Dominique VIET

Mapa de les estacions amb mesures de temperatura al Pirineu 

OBJECTIUS 

- Realitzar un inventari de les xarxes i dades climàtiques disponi-
bles en ambdós vessants de la serralada. 

- Aplicar una metodologia comuna d’homogeneïtzació i control 
de qualitat de les dades. 

- Definir i elaborar indicadors que permetin l’anàlisi de les ano-
malies i tendències del clima i fer un diagnòstic que pugui 
actualitzar-se regularment.

- Difondre la base de dades de temperatura i precipitació, així 
com de la cartografia obtinguda a partir d’aquesta informació.

CONCLUSIONS I RESULTATS 

Una base de dades unificada, homogeneïtzada i de qualitat 
que possibilita, per primera vegada, l’anàlisi global de la 
tendència recent del clima al Pirineu. 

Aquesta base de dades conté la informació mensual sobre 
temperatura (màxima i mínima) i pluviometria per al període 
1950-2010 de diferents punts d’observació repartits per tot 
el massís. 

En el conjunt del Pirineu, la temperatura s’ha incrementat al 
voltant de 0,2 °C per dècada, amb poques diferències entre 
ambdós vessants de la serralada. 

Estacionalment, s’observa un augment més gran a l’estiu, 
de l’ordre de 0,4 °C per dècada, un xic menor a la primavera, 
proper a 0,2 °C; i molt moderat a la tardor i a l’hivern. 

La variació de la precipitació és menys evident. La tendència és 
negativa, de l’ordre de 28 mm per dècada, però amb una gran 
variabilitat interanual. La disminució anual és més gran en el 
vessant sud que en el vessant nord.. 

La complexitat de l’anàlisi del clima de muntanya exigeix un 
augment de les observacions i donar continuïtat als estudis.

CLIMA
Acció 1
Implementació de les eines metodològiques 
i tècniques per a desenvolupar la climatolo-
gia del Pirineu

SOCIS

ASSOCIATS



DADES DE CONTROL / ANÀLISI

CONTACTE

MÉS INFORMACIÓ

José CUADRAT - Departament de Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat de Saragossa: 
cuadrat@unizar.es 

Jordi CUNILLERA – Servei Meteorològic de Catalunya: 
jcunillera@meteo.cat 

Jean Michel SOUBEYROUX - Direcció de Climatologia Météo-France: 
jean-michel.soubeyroux@meteo.fr

www.opcc-ctp.org/es/acciones/clima

Seguint les indicacions de l’Organització Meteorològica Mundial i de l’Expert Team on Climate Change Detection and Indices, 
els indicadors que s’han obtingut per al període 1959-2010 són els següents: 

1. Anomalia de la temperatura mitjana, màxima i mínima anuals. 
2. Anomalia de la temperatura estacional. 
3. Anomalia de la precipitació anual. 
4. Anomalia de la precipitació estacional. 



Per poder avaluar l’impacte del canvi climàtic sobre 
la biodiversitat, cal conèixer els les espècies que 
habiten el Pirineu , el tamany i la vitalitat de les seves 
poblacions i la seva distribució. Fins ara, les dades 
sobre la fauna i la flora del Pirineu han estat limitades 
al coneixement de cada regió administrativa. Per 
això era necessari disposar d’una visió global de la 
biodiversitat a escala del massís pirinenc.

SOCIS
ASSOCIATS

OBJECTIUS

CONCLUSIONS I RESULTATS

DADES DE CONTROL / ANÀLISI

ATLES FLORÍSTIC DEL PIRINEU

Elaborar un atles florístic únic i comú per al conjunt dels Pirineus. 

Identificar les espècies més vulnerables, sobre les quals realitzar 
un seguiment en relació amb el canvi climàtic

- Homogeneïtzació i integració de les set bases de dades de flora 
pirinenca: gairebé 2 milions d’observacions florístiques. 

- Correcció i actualització del catàleg florístic del Pirineu: 4.358 
taxons, dels quals 3.980 són autòctons. 

- Delimitació i distribució altitudinal i geogràfica de cada taxó en 
les 519 quadrícules UTM de 10 x 10 km.

- Elaboració d’una fitxa informàtica de cada taxó, amb dades so-
bre la seva biologia, ecologia i taxonomia. 

- Totes aquestes dades són a disposició de les persones interes-
sades en un lloc web:
www.atlasflorapyrenaea.org/florapyrenaea/homepage.jsp

- Elaboració d’un primer índex per determinar la vulnerabili-
tat de la flora pirinenca davant del canvi climàtic i selecció 
d’espècies indicadores.

- Diversitat de la flora pirinenca. 

- Índex de vulnerabilitat de la flora pirinenca davant 
del canvi climàtic. 

Aster Alpinus Lotus Alpinus

BIODIVERSITAT

Acció 2
Desenvolupar indicadors de seguiment 
dels impactes del canvi climàtic sobre la 
biodiversitat.

4.358 taxons en 51.900 km2 
3.080 autòctons

Els Alps: 4.491 taxons en 170.000 km2

Diversitat de la flora vascular al Pirineu



SEGUIMENT DE COMUNITATS DE SALIX HERBACEA EN GELERES

OBJECTIUS 

Implantar un dispositiu de seguiment permanent amb l’objectiu 
de poder observar possibles evolucions de la vegetació en fun-
ció de les variacions del clima en la cadena pirinenca, amb els 
següents objectius: 

- Realitzar el seguiment a llarg termini de la composició florística 
i les poblacions de S. herbacea.

- Realitzar el seguiment de l’evolució de la fenologia de les co-
munitats de S. herbacea. 

- Aprofundir en el coneixement de l’ecologia de S. herbacea. 

DADES DE CONTROL / ANÀLISI CONCLUSIONS I RESULTATS 

• Implementació dels inventaris dels 14 punts. 

• Edició de dos documents tècnics sobre la tipologia de les vege-
tacions de geleres i el protocol de seguiment. 

• Producció d’un curtmetratge: 
 https://vimeo.com/cbnpmp/vegetationsaltitude 

Els diferents estadis fenològics identificats de Salix herbacea. 

Seguiment de la retirada de la neu de la gelera del Pic del Migdia de Bigorra. (Sèrie del 19.05.2012 al 26.06.2012. (Christophe Bersegeay 
– Régie du Pic du Midi) 

CONTACTE

Iñaki AZPURU - IHOBE: inaki.aizpuru@ihobe.net 

Gérard LARGIER - Conservatori Botànic Nacional dels Pirineus i 
Migdia-Pirineus: gerard.largier@cbnpmp.fr 

Mesures anuals (4 visites per any):
• Control de la cobertura nival: fotografies i instal·lació de 

sondes de temperatura. 
• Mesura de la temperatura durant el període vegetatiu 

(grau °C - dia). 
• Seguiment fenològic de Salix herbacea i de Salicion 

herbacea. 
• Seguiment fenològic dels briòfits. 

Mesures a mitjà termini (l’estat inicial i després cada cinc anys): 
• Mesures fitosociològiques de les comunitats presents 

en l’estació.
• Abundància/predomini de les plantes vasculars presents i 

presencia/absència pels briòfits.

Xarxa de geleres. 14 punts i 9 Institucions



En el marc de l’Observatori Pirinenc del Canvi Cli-
màtic, la posada en marxa de l’acció “Boscos” té 
com a objectiu determinar l’impacte del canvi cli-
màtic sobre els ecosistemes forestals mitjançant 
l’anàlisi, d’una banda, de les dades existents a esca-
la del Pirineu i, de l’altra, amb la posada en marxa 
a llarg termini d’una xarxa de punts d’observació.

Parcel·les seleccionades per al seguiment d’indicadors en el marc del projecte 
OPCC-POCTEFA 

OBJECTIUS 

- Analitzar i fer valdre les eines i els coneixements relatius als 
indicadors identificats com a més rellevants per al seguiment 
dels impactes del canvi climàtic sobre els ecosistemes forestals.

- Implementar una xarxa de parcel·les permanents que permeti 
determinar els impactes del canvi climàtic i orientar així els 
polítics i gestors sobre les decisions estratègiques en matèria 
de gestió silvícola.

SOCIS 

ASSOCIATS

Un estudi de les xarxes i protocols de seguiment dels 
ecosistemes forestals existents a escala europea. 

Una anàlisi de les dades disponibles sobre el Pirineus

La definició dels indicadors d’impacte del canvi climàtic sobre 
els ecosistemes forestals i la posada en marxa d’una xarxa de 
parcel·les de seguiment en alguns d’ells. A partir d’aquestes 
observacions s’ha analitzat l’”evolució de la fenologia”, la 
“distribució” de les espècies i l’”estat de salut” a escala pirinenca, 
a través de parcel·les a Espanya, França i Andorra. 

El desenvolupament d’un mètode de diagnòstic de la mort 
regressiva i del procés de resiliència de l’avet, dut a terme 
mitjançant l’acció teledetecció. 

CONCLUSIONS I RESULTATS

Photo crédit: E. Rouyer

Una iniciativa de cooperació i intercanvi transfronterer 
d’informació (bases de dades) que han permès unes anàlisis 
comunes i uns resultats harmonitzats; els socis de cada país 
s’impliquen en la recopilació a llarg termini de les dades 
necessàries per al seguiment dels indicadors. 

El material recollit i analitzat ha permès l’elaboració d’informes i 
presentacions més divulgatives i, en un futur pròxim, permetrà 
la creació d’una guia per orientar les polítiques forestals i de 
gestió silvícola per a l’adaptació al canvi climàtic

CENTRE RÉGIONAL
LANGUEDOC ROUSSILLON

CENTRE RÉGIONAL
MIDI PYRÉNÉES

BOSCOS

Acció 3
Preveure l’impacte del canvi climàtic en els 
ecosistemes forestals pirinencs



DADES DE CONTROL / ANÀLISI

Seguiment fenològic: Seguiment temporal dels cicles anuals de desenvolupament dels 
ecosistemes forestals 

Modificació en la data de brotada 
Periodicitat: Anual- Primeres dades des de 1997 
Variables utilitzades: data de brotada (nombre de dies l’any, precisió setmanal) 
Evolució esperada a curt termini 

Seguiment de l’estat de salut: Seguiment temporal dels signes de debilitament i 
decaïment dels ecosistemes forestals 

Periodicitat: Anual- Primeres dades homogènies des de 1997 
Variables utilitzades: percentatges de defoliació (categoria de precisió del 10%) 
Evolució esperada a mitjà termini 

Seguiment de les àrees de distribució: Seguiment temporal de la dinàmica espacial dels 
ecosistemes forestals 

Modificació de les àrees de distribució
Periodicitat: Cada 10 anys – Primeres dades: any 2000 
Variables utilitzades: latitud, longitud i altitud (precisions mètriques) 
Evolució esperada a llarg termini

Photo crédit: RENECOFOR

Photo crédit: RENECOFOR

Photo crédit: C. DRENOU

MÉS INFORMACIÓ 

CRPF, FORESPIR, Cadrage technique et analyse de l’existant – Évaluation de l’impact du changement climatique sur l’évolution des 
écosystèmes forestiers. 

www.opcc-ctp.org/es/acciones/bosques

CONTACTE 

Sébastien CHAUVIN – GEIE FORESPIR: sebastien.chauvin@forespir.com 

Emmanuel ROUYER – CRPF Migdia-Pirineus: emmanuel.rouyer@crpf.fr



Els treballs realitzats en el marc de l’acció “Ris-
cos naturals” han permès implementar una sè-
rie d’indicadors que ajuden a comprendre millor 
l’evolució dels fenòmens naturals al Pirineu (riuades, 
allaus, esllavissades de terra i despreniments de ro-
ques), així com un mètode d’anàlisi del paper dels 
boscos en la protecció contra els riscos naturals. En 
relació amb el canvi climàtic, l’acció ha permès en-
gegar una xarxa de punts d’observació dels fenò-
mens naturals en zones de muntanya i un protocol 
de seguiment a llarg termini. Altres accions han estat 
desenvolupades amb l’objectiu d’integrar els canvis 
previstos en les masses forestals a causa del canvi 
climàtic en la “Guia per a la gestió dels boscos piri-
nencs amb interès de protecció”.

OBJECTIUS 

- Elaborar els mapes d’índex de control de la perillositat de les 
poblacions forestals i proposar tècniques forestals contra els 
riscos naturals. 

- Establir un seguiment dels fenòmens naturals.

CONCLUSIONS I RESULTATS
Anàlisi de l’estat de la qüestió amb la finalitat d’identificar les 
eines i coneixements necessaris en el marc d’aquesta acció 
sobre allaus, despreniments, esllavissades del terreny, riua-
des i erosió. 

Una xarxa d’observació per al seguiment d’indicadors 
d’impacte del canvi climàtic sobre els fenòmens naturals. 

Elaboració d’ un mètode d’anàlisi SIG de les zones que presen-
ten riscos naturals. 

Elaboració d’un mètode d’anàlisi per als boscos que juguen 
un paper protector enfront dels riscos naturals i la seva capa-
citat per reduir els seus impactes. 

El material recollit i analitzat ha permès elaborar informes i 
presentacions més divulgatives i, en un futur, permetrà la 
creació d’una guia que fomenti el rol de protecció dels boscos 
davant els riscos naturals.

SOCIS 

ASSOCIATS

RISCOS NATURALS 

Acció 4
comprendre l’evolució dels riscos naturals 
davant el canvi climàtic i analitzar el paper 
dels boscos

IEA-CENMA

CENTRE RÉGIONAL
LANGUEDOC ROUSSILLON

CENTRE RÉGIONAL
MIDI PYRÉNÉES



DADES DE CONTROL / ANÀLISI

Evolució cartogràfica dels territoris amb alt “risc natural” 

Periodicitat: Estat inicial (2012-2013) i actualització cada 5 anys 

Variables utilitzades: Mapes de perillositat, mapes de vul-
nerabilitat socioeconòmica 

Evolució de l’activitat de fenòmens naturals a la muntanya 

Periodicitat: Control programat d’1 a 2 cops l’any i mostreig 
operatiu en casos de senyal del fenomen. 

Variables utilitzades: Causa i durada del fenomen, localit-
zació i descripció de les zones de sortida i arribada, impactes 
del fenomen (víctimes, danys, pertorbacions), coordenades 
GPS, intensitat del fenomen, etc. 

MÉS INFORMACIÓ 

www.opcc-ctp.org/es/acciones/riesgos-naturales

CONTACTE 

Phillipe ROUBICHOU - Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Midi-Pyrénées: 
p.roubichou@brgm.fr
 
Sébastien CHAUVIN – FORESPIR
geieforespir@forespir.com

El bosc ens protegeix



El coneixement dels impactes del canvi climàtic sobre 
els recursos hídrics al Pirineu permetrà la identificació 
i el seguiment de la disponibilitat d’aigua en la resta 
del territori. Es desenvolupen diverses accions: (1) la 
revisió del Pla de Gestió de Sequeres de Catalunya i 
(2) un projecte per a la determinació d’indicadors de 
canvi climàtic relacionats amb els sistemes càrstics i 
els aqüífers de baixa permeabilitat del Pirineu (xarxa 
d’últims recursos de proveïment). Aquesta prova pilot 
s’ha desenvolupat en una subconca de Catalunya.

1. PLA DE GESTIÓ DE SEQUERES

OBJECTIUS 

- Adaptar el Pla de Gestió de Sequeres com a instrument per 
traduir els escenaris de canvi climàtic en escenaris d’impacte 
sobre la disponibilitat d’aigua i l’afectació sobre els usuaris. 

- Aplicar l’Standard Precipitation Index (SPI) com a indicador de 
primera alerta davant d’episodis de sequera meteorològica, 
ajust amb els indicadors hidrològics i amb els episodis recents 
de sequera.

SOCIS

CONCLUSIONS I RESULTATS

La comparació de l’Índex Estàndard de Precipitació (SPI) pre-
senta, en les conques amb embassaments, comportaments 
semblats als indicadors basats en els embassaments. Els ma-
pes d’SPI permeten generar un observatori de la situació de 
la sequera meteorològica en tot el territori, independentment 
de les infraestructures regionals de subministrament d’aigua. 

Els indicadors d’aigües subterrànies són complexos d’estructura 
geològica i de la concentració d’extraccions. La gestió conjun-
ta de recursos regionals i locals és una de les mesures per a 
protegir-se d’episodis d’escassetat d’aigua.

Evolució dels indicadors meteorològics SPI

Unidades de gestión

AIGUA

Acció 5
Generar eines per preveure els impactes del 
canvi climàtic en les conques pirinenques i 
definir estratègies d’adaptació. 

Àmbit de la conca de la Muga amb una significativa demanda d’aigua en el sector 
del turisme i l’agricultura, i àmbit del sistema interconnectat del Ter-Llobregat amb 
una significativa demanda d’aigua en el sector industrial i urbà. 



2. XARXA D’ÚLTIMS RECURSOS D’AIGUA

OBJECTIUS 

- Determinar els impactes del canvi climàtic en els recursos hí-
drics del Pirineu. 

- Establir indicadors de canvi climàtic a partir de les característi-
ques d’aquests recursos. 

ANÀLISI AMB UNA VISIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA 

Recursos hídrics subterranis 

a) Inventari de fonts, mines i pous. 
b) Caracterització: cabal, temperatura i conductivitat. 
c) Xarxa de control sistemàtic d’aquests paràmetres. 
d) Funcionament i estructura dels principals sistemes càrstics. 

Aigües superficials 

Ecosistemes associats a les fonts 

Punts d’interès natural (geològic, botànic i faunístic) 

Conservació del patrimoni natural i arquitectònic 

CONTACTE 

Enrique VELASCO - Agència Catalana de l’Aigua: 
evelasco@gencat.cat

MÉS INFORMACIÓ 

www.opcc-ctp.org/es/acciones/agua 

Àmbit hidrogeològic de la capçalera del riu Llobregat fins a l’embassament de Baells 
i del riu Aigua de Valls fins a l’embassament de la Llosa del Cavall.

Adou del Bastareny

Font de Torrentsenta

Font del Prat Gespador

Font del Bisbe



L’acció “Teledetecció” consisteix en l’aplicació 
d’un enfocament innovador en matèria de tracta-
ment de dades procedents d’imatges de satèl·lit en 
l’elaboració d’informacions homogènies i contínues 
sobre temàtiques transversals articulades amb al-
tres accions de l’OPCC ( boscos i recursos de neu): 

1. Seguiment i modelització de la innivació. 
2. Avaluació de la vulnerabilitat dels boscos. 
3. Cartografia del bosc i de la vegetació natural i anàlisi 

del canvi. 

CONCLUSIONS I RESULTATS 

Imatges emprades: 

- les imatges satèl·lit MODIS que ofereixen, en 2012 
i per al conjunt de la cadena pirinenca, 13 anys 
d’arxius continus per al seguiment de la vegetació 
(a 231 metres de resolució espacial) i de la neu (a 
500 metres de resolució espacial)

- Imatges Landsat per als anys 2002 i 2009 a 30 me-
tres de resolució espacial i que cobreixen el vessant 
nord del Pirineu.

1. INNIVACIÓ 
Una cartografia diària de la superfície del Pirineu a partir 
d’imatges MODIS des de l’any 2000, fet que permet analitzar 
la variabilitat espacial i temporal de la neu (figures 1 i 2). Així 
mateix, s’ha avaluat la sensibilitat de la innivació als canvis 
combinats del clima (escalfament global) i d’ocupació del sòl 
(reforestació) que afectaran el Pirineu durant el segle XXI.

Figura 2: Estació meteorològica de Bassiès per a la recollida de dades (febrer 2012).

Figura 1: Innivació del massís pirinenc en el període 2000-
2011 (mesura del nombre de dies amb neu) i efecte de la 
sequera de l’hivern de 2012 sobre el vessant sud. 

SOCIS

Satelite MODIS

TELEDETECCIÓ

Acció 6.1
Una eina innovadora per al seguiment dels 
impactes del canvi climàtic

Mitjana del nombre de dies en els quals hi ha presència de 
neu durant els mesos de gener i febrer (hivern 2000-2011)

Nombre de dies en els quals hi ha presència de neu durant 
els mesos de gener i febrer 2012



2.VULNERABILITAT DE LES 
FORMACIONS FORESTALS 
Les sèries temporals d’imatges MODIS (figura 3) han permès 
mesurar les variacions d’activitat fotosintètica de les formacions 
forestals en el període 2000-2012 (figura 4). S’han detectat 
pertorbacions que es relacionen amb disminucions de vitalitat 
a diferents zones del Pirineu, principalment al Llenguadoc-
Rosselló, Catalunya i Navarra.

3. VEGETACIÓ 
A partir de les imatges MODIS i per al conjunt del massís del 
Pirineu, s’ha elaborat una cartografia per als períodes 2000-2002, 
2005-2007 i 2010-2012, amb una nomenclatura que identifica 
una vintena de formacions forestals i de vegetació (figura 5). Es 
completa, en el nord del massís, amb un mapa d’alta resolució 
espacial dels anys 2002 i 2009 basat en les imatges Landsat.

DADES DE CONTROL / ANÀLISI

Els indicadors poden actualitzar-se regularment a partir de sè-
ries temporals d’imatges MODIS: 

- la durada mitjana de la innivació per mes en cada punt del 
massís pirinenc (píxel de 500 m). 

- a mesura anual de variació d’activitat fotosintètica de les for-
macions vegetals i la cartografia de la disminució de vitalitat 
de les poblacions forestals. 

MÉS INFORMACIÓ 

www.purpan.fr/; https://dynafor.toulouse.inra.fr/web/

www.cesbio.ups-tlse.fr/

www.opcc-ctp.org/es/acciones/teledeteccion

CONTACTE

CESBIO: 
Jean François Dejoux (jean-francois.dejoux@cesbio.cnes.fr) 
Simon Gascoin (simon.gascoin@cesbio.cnes.fr) 

EI Purpan -Dynafor: 
Véronique Chéret (veronique.cheret@purpan.fr) 
Jean-Philippe Denux (jp.denux@purpan.fr) 

Figura 3: Sèrie temporal d’imatges MODIS 2000-2012 (resolució espacial: 231 
m; resolució temporal: 1 imatge de resum NDVI cada 16 dies)

Figura 4: Cartografia d’un índex de variació d’activitat de les formacions vegetals 
sobre el conjunt del massís pirinenc entre 2000 i 2012

Figura 5: Cartografia de la vegetació a partir de les imatges. MODIS.



ADAPTACIÓ

Las principales consecuencias del cambio climático en los Pirineos.
(Fuente: ACTeon, 2013)

Aumento de la frecuencia  e 
intensidad de olas de calor 
durante el verano.

severidad de 
los inviernos.

 riesgos 
naturales (Ej. Inundaciones).

dada 

Turismo invernal

manto nivoso natural (estimada a 

a 2,5 meses al final del siglo)

Agricultura
Aumento de la productividad 
vegetal 
dado el aumento de las 
temperaturas… pero limitado 
por el incremento del riesgo 
de y una menor 
disponibilidad de agua en 
general.

Bosques
Cambios en las 
favorables de ciertas especies 

 de los 

Aumento del riesgo de incendios.

Biodiversidad & 
ecosistemas
Modificaciones en la 

, con 
desapariciones, 
apariciones y extinciones.

caudales 
medios
2070).

Acció 6.2
L’adaptació al canvi climàtic al Pirineu

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) acompan-
ya els actors del territori en el camí cap a l’adaptació. 
Amb aquest objectiu ha realitzat un estudi pilotat per 
la regió Migdia-Pirineus, i en estretat col·laboració 
dels altres set territoris dela CTP, que ha permès 
identificar i analitzar les iniciatives pirinenques que 
contribueixen a l’adaptació als impactes del canvi 
climàtic.

OBJECTIUS 

- Analitzar les vulnerabilitats del territori pirinenc davant del 
canvi climàtic. 

- Inventariar i analitzar les iniciatives d’adaptació més relle-
vants desenvolupades en aquest camp, tant al Pirineu com en 
l’àmbit europeu, i promoure pràctiques transferibles al Pirineu 
que n’afavoreixin llur difusió i implemen¬tació efectives. 

- Elaborar recomanacions amb la finalitat d’integrar el canvi cli-
màtic en els projectes, polítiques i decisions a escala de cadas-
cun dels actors del Pirineu.

CONCLUSIONS I RESULTATS

 Estudi sobre impactes i vulnerabilitat al Pirineu per a cadas-
cun dels sectors més afectats. 

 Recopilació i anàlisi d’iniciatives d’adaptació executades en 
l’àmbit del Pirineu (85 iniciatives). 

 Recopilació i anàlisi d’iniciatives d’adaptació executades en 
l’àmbit europeu (18 iniciatives). 

 Base de dades d’iniciatives d’adaptació al canvi climàtic en 
àrees de muntanya. 

 Publicació: “El clima cambia, los Pirineos se adaptan” (El clima 
canvia, el Pirineu s’hi adapta ).

 Publicació: “Integración de la adaptación al cambio climáti-
co en sus actividades y políticas” (Integració de l’adaptació al 
canvi climàtic en les activitats i les polítiques).

SOCIS 

MÉS INFORMACIÓ 

www.opcc-ctp.org/es/acciones/adaptacion 

CONTACTE 

OPCC: info_opcc@ctp.org 

©CRTA/Béguerie Alain

Les principals conseqüències del canvi climàtic al Pirineu (Font: ACTeon, 2013)

Població i infraestructures
Augment de la freqüència i 
intensitat de les onades de 
calor durant l’estiu. Disminució 
de la cruesa dels hiverns. 
Evolució dels riscos naturals 
(ex:inundacions)

Producció energètica 
Reducció de la producció 
elèctrica per la disminució 
dels cabals hidrològics.

Turisme hivernal 
Disminució de la persistència de la neu 
(estimada en 1,5 mesos a 1.800 m d’alçada 
l’any 2030 i a 2,5 mesos a la mateixa alçada 
per a finals de segle) Reducció del període 
favorable per a la producció de neu 
artificial (neu de conreu). 

Agricultura 
Augment de la productivitat 
en termes mitjans degut a 
l’augment de la temperatura… 
però limitat per l’increment del 
risc de sequera i d’una menor 
disponibilitat, en general, de 
l’aigua. 

Boscos
Canvis a les àrees de distribució 
favorables de certes espècies forestals 
(reducció o desaparició de l’avet i del 
faig, cap a l’any 2080) i augment d’altres 
espècies més termòfiles. 

Acceleració del creixement dels arbres, 
possiblement limitat per sequeres a les 
valls i a la part baixa de les muntanyes. 
Augment del risc d’incendis forestals. 

Biodiversitat i ecosistemes
Modificacions en la 
composició d’espècies i 
hàbitats, amb desaparicions, 
aparicions i extincions.

Gestió de l’aigua 
Disminució dels cabals mitjans 
(-20 a -40% l’any 2070). Cabals 
mínims (estiatges) més baixos 
(de l’ordre de -30% a -60% 
l’any 2070).



La pàgina web desenvolupada, www.opcc-ctp.org, és 
l’aparador del projecte a Internet. Amb esperit parti-
cipatiu, difon la informa¬ció sobre les accions dutes a 
terme en el marc de l’OPCC, així com els resultats i 
les notícies que ha generat el projecte. Hostatja les ei-
nes creades per centralitzar i difondre, especialment en 
forma carto¬gràfica, les dades produïdes pels socis i 
aquelles dades ja disponibles sobre el massís pirinenc, 
mitjançant una Infraestructura de Dades Espacials 
transfronterera (IDE) desenvolupada per l’APEM.

CONCLUSIONS I RESULTATS 

Les diverses eines i funcionalitats constitueixen el marc informàtic 
necessari per compartir i difondre al públic les dades i els resultats 
produïts pels socis que han treballat en aquest projecte. 

Les funcionalitats de la pàgina són:

• Una pàgina web en quatre idiomes (ES, FR, CAT, EN). 

• Un catàleg de metadades (informacions sobre les dades, els 
productors, les condicions d’utilització). 

• Un visor de mapes dinàmic que permet consultar les dades 
geogràfiques per temàtica.

• Un catàleg dels estudis i projectes relacionats amb el canvi climàtic. 

• Un directori d’actors del canvi climàtic. 

• Una eina de contribució en línia, on tots els interessats poden 
desar testimoniatges i imatges que mostrin el canvi climàtic en 
llur territori.

SOCIS 

MÉS INFORMACIÓ 
www.opcc-ctp.org/es/acciones/geoportal 
www.apem.asso.fr

CONTACTE
APEM, contact@apem.asso.fr 
CTP, info@ctp.org

DADES DE CONTROL / ANÀLISI

- Màxim anual de visites al lloc web: 17.490 (11.632 visites úniques) 

- 266 estudis publicats, 74 fitxes de metadades hostatjades , 
57 organismes censats, 132 notícies, 30 capes d’informació 
geogràfica creades específicament pels socis i que poden 
visualitzar-se en línia. 

- 5 Butlletins d’informació

- La plataforma IDE de l’OPCC ha estat desenvolupada d’acord 
amb la directiva INSPIRE, que determina les infraes¬tructures 
de dades espacials a Europa. 

- 4 publicacions de l’OPCC. 

- Informes sobre l’evolució dels indicadors (clima, flora...).

GEOPORTAL 

Acció 6.3
Una eina de consulta: web i portal cartogràfic 



©Arxiu de Turisme “Regne de Navarra” 

©CRTA/Brochard Jean-Jacques

Algunes de les iniciatives d’adaptació recollides a l’estudi
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