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1. Introducció49
La temperatura del planeta està experimentant una pujada clara des de principis del segle XX. De fet, els
16 anys més càlids que s’han viscut des del 1880 s’han registrat en els darrers 20 anys. A conseqüència de
l’escalfament de l’atmosfera i de l’oceà, les quantitats de neu i gel han disminuït i el nivell de la mar ha pujat.
A més, alguns dels canvis observats des dels anys 50 no havien tingut precedents des de fa dècades o, en
alguns casos, des de fa mil·lennis. En aquests moments, sembla clar que l’escalfament global observat està
causat per l’augment de la concentració de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a l’atmosfera, especialment de
diòxid de carboni, metà i òxid de nitrogen, i que l’activitat humana és la responsable d’aquest augment. De fet,
les concentracions de GEH han arribat als nivells més elevats dels darrers 800.000 anys.
Pel que fa a les Illes Balears, des del 199050 fins al 2008 les emissions van augmentar un 70 %, una xifra
notablement superior a la mitjana de l’Estat espanyol (un 50 %). Durant els anys de la crisi, fins al 2014, les
emissions van disminuir, per tornar a remuntar a partir d’aquell any. El 2016, les Balears emeteren un 39 %
més de GEH que el 1990, lluny dels compromisos adoptats per Espanya en el marc del Protocol de Kyoto
del 1997.51 Aquest augment d’emissions ens allunya també, per ara, dels objectius establerts en el marc del
recent Acord de París, en el marc del qual la UE ha fixat una reducció de les emissions del 40 % per a l’any
2030 respecte de les emissions del 1990. Per sectors, l’informe del Mapama del 2016 indica que el 42 % de
les emissions de les Balears estan associades a la producció d’energia elèctrica, el 37 % al transport, el 4,7 %
als processos industrials, el 3,8 % al tractament de residus i el 2,3 % a l’agricultura. Si desglossam el consum
Una versió estesa d’aquest capítol, amb més dades i referències científiques, serà posada a l’abast del públic pel Laboratori Interdisciplinari sobre
Canvi Climàtic de la UIB (<http://lincc.uib.eu/>).
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Data de referència del Protocol de Kyoto.

De fet, Espanya, d’acord amb el repartiment de la càrrega entre països de la Unió Europea, tenia dret a augmentar les seves emissions en un 15 %
fins a l’any 2012 (respecte del 1990), però a partir de llavors estava obligada a reduir-les un 10 % del 2013 al 2020, respecte dels nivells d’emissions
del 2005.

51

135

CES - UIB H2030

d’energia, trobam que a la nostra comunitat està dominat pel transport terrestre (33 %) i aeri (29 %), seguits
pel consum residencial (13,8 %) i els serveis (13,5 %), mentre que és molt més petita la contribució del sector
primari (3,9 %), la indústria (3,9 %) i els serveis públics (2,7 %; CAIB, 2016). Cal dir que en aquestes dades no
s’inclouen les emissions “importades”, generades durant la producció a l’exterior de béns i serveis intermedis
i finals demandats pels diferents sectors i consumidors a les Illes Balears.
L’escalfament global tendrà uns efectes clars sobre el clima, tant a escala global com regional. Hi ha indicis
que com més es tardi a iniciar la reducció d’emissions, més grans seran els impactes i més difícils d’evitar
o d’adaptar-s’hi. L’objectiu d’aquest capítol és fer una revisió dels canvis observats fins ara i dels canvis
projectats per a les properes dècades pel que fa a variables ambientals, econòmiques i socials en relació amb
el canvi climàtic. Cal fer èmfasi en el fet que els canvis seran més notables a mitjà i llarg termini (2050-2100);
és a dir, més enllà del 2030, que és l’horitzó temporal d’aquest informe, però les mesures per limitar-los i
adaptar-s’hi s’han de començar a prendre ara perquè siguin efectives. A curt termini, els canvis es faran també
presents (alguns ja han estat observats), però la seva magnitud serà més difícil de destriar de la variabilitat
natural del clima. En qualsevol cas, els canvis esperables a mitjà i llarg termini són tan importants, i amb
conseqüències potencialment tan greus, que es considera imprescindible que les Illes Balears comptin
amb plans d’adaptació i mitigació del canvi climàtic abans del 2030, atès que la posada en pràctica
d’aquests plans requerirà temps i recursos.
També es vol remarcar que, en aquest capítol, ens centrarem únicament en qüestions vinculades al canvi
climàtic. Cal tenir en compte que hi ha altres problemes associats al medi ambient, no causats directament
o principalment pel canvi climàtic, que tenen una gran rellevància i que requeririen un estudi i una presa
en consideració adequades a l’hora d’establir una planificació responsable per a les Balears de cara al 2030.
Ens referim, per exemple, a la sobreexplotació de recursos o a les diverses formes de contaminació (d’aqüífers,
del sòl, de l’aire…). Cal tenir present, en tot cas, que aquests problemes no necessàriament originats pel canvi
climàtic es poden veure agreujats per aquest fenomen.
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle a escala global es troben en nivells màxims històrics.
A les Balears s’emet un 39 % més que l’any 1990 i s’està lluny dels compromisos internacionals adoptats.
En aquest capítol, es revisa com l’escalfament global pot afectar les Balears i es recomana que, per a l’any
2030, les Illes comptin amb plans d’adaptació i mitigació d’un nivell d’ambició suficient per fer-hi front.

2. Els canvis i els impactes associats al canvi climàtic
2.1. Canvis físics
2.1.1. Canvis físics observats
Les observacions efectuades a les Illes Balears han mostrat un augment clar de les temperatures durant
les darreres dècades. Quan s’analitza la base de dades Spain02, trobam que per al període 1975-2015 la
tendència ha estat un augment de 0,44 °C i 0,37 °C per dècada per a les temperatures màximes i mínimes,
respectivament. Això és consistent amb altres estudis previs basats en conjunts de dades i tècniques d’anàlisi
diferents. Els canvis observats a les Balears no estan distribuïts homogèniament durant l’any: l’escalfament ha
estat més accentuat durant el final de la primavera (0,86 °C per dècada), cosa que ha fet que la transició entre
l’hivern i l’estiu sigui més abrupta ara que fa 40 anys. Pel que fa a la precipitació, els canvis no són tan clars
com en el cas de la temperatura. La raó és que a les regions mediterrànies la precipitació mostra importants
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variacions naturals, amb períodes (d’uns quants anys de durada) de pluges abundants i períodes de sequera.
Aquesta variabilitat fa difícil entreveure les tendències a llarg termini, que, en qualsevol cas, de moment són
febles. Quan s’analitzen les dades de Spain02, no trobam cap tendència significativa en la precipitació mitjana
sobre les Balears durant el període 1950-2015. Amb relació amb els vents, no s’han trobat estudis específics
per a les Balears i, atesa la recerca feta per al cas de la península Ibèrica, només s’han observat canvis
significatius en la meitat de les estacions analitzades i, en tot cas, sempre sent molt lleugers. Si analitzam els
ciclons atmosfèrics, diversos estudis suggereixen que, per al període 1957-2002, a la Mediterrània occidental
hi ha hagut una disminució (estadísticament significativa) d’un 3 % en el nombre total de ciclons.
Al medi marí també s’han observat canvis en les darreres dècades. Pel que fa al nivell de la mar, les mesures
obtengudes a les Balears són massa curtes per fer estudis climàtics. Quan s’analitza el període més llarg
possible, emprant observacions de zones properes, es troba que el nivell de la mar (mesurat a Marsella, per
exemple) ha pujat a un ritme d’1,3 cm per dècada entre el 1885 i el 2017, que és un ritme similar al de la
pujada del nivell de la mar global. En relació amb l’onatge, no hi ha prou observacions directes per fer estudis
de tendències climàtiques, tot i que hi ha indicis que apunten que, durant el període 1958-2002, l’altura d’ona
significativa ha disminuït de l’ordre de 0,8 cm per dècada, amb canvis en la freqüència de les direccions
predominants. La temperatura de l’aigua també ha experimentat canvis a la regió. No hi ha registres prou
llargs a les Balears, però sí en zones properes: a l’Estartit (nord-est de Catalunya), des del 1970 cap endavant,
s’ha observat un escalfament de 0,25 °C per dècada en els 80 primers metres de la columna d’aigua. També
hi ha indicis clars que ha augmentat la salinitat de la conca. Aquesta salinització estaria induïda sobretot per
l’augment de l’evaporació i, en menor mesura, per la disminució de precipitació sobre la mar. Aquests canvis
han estat estimats en 0,01 psu52 per dècada a les capes fondes, mentre que els canvis en capes intermèdies
i superficials estan subjectes a més incertesa. Finalment, cal dir que, de moment, no hi ha registres que
permetin estimar si hi ha hagut canvis en els corrents marins.
Durant les darreres dècades, s’han observat canvis clars en la temperatura de l’aire (+0,4 °C/dec) i de la
mar (+0,25 °C/dec), així com en el nivell de la mar (+1,3 cm/dec). Pel que fa a altres variables, no s’han
observat canvis significatius.

2.1.2. Canvis físics projectats per a la segona meitat del segle XXI
Per estimar l’evolució del clima de les Illes Balears per a les properes dècades, es fan servir distints tipus de
models climàtics (globals, regionals, estadístics). Tots els models s’executen sota distints escenaris d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle (GEH), atès que, actualment, no es pot predir quines seran les emissions durant les
properes dècades. Aquí, mostrarem resultats publicats sota un escenari moderat d’emissions (l’antic A1B o el
nou RCP4.5) i sota un escenari més pessimista que no preveu una reducció de les emissions (l’antic A2 o el nou
RCP8.5). Cal remarcar que, fins avui, les emissions segueixen més l’escenari pessimista que el moderat.
També cal remarcar que les projeccions climàtiques estan sotmeses a incerteses no només associades als GEH,
sinó també a la variabilitat natural i els errors dels models utilitzats. Això explica per què els resultats de projeccions poden variar d’un estudi a un altre i per què es donen els resultats en una forquilla de valors possibles.
Respecte a l’evolució del clima de les Balears durant el segle xxi, els resultats mostren que la temperatura
a les Balears pujaria entre 3 i 5 °C (més probablement 4 °C) entre el 2010 i el 2100 sota un escenari
d’emissions pessimista. Sota un escenari moderat (RCP4.5), els canvis serien d’1,75-2 °C cap a finals de
segle. Distints autors remarquen que els canvis cal esperar-los sobretot durant l’estiu, mentre que a l’hivern
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la pujada serà més limitada; d’aquesta manera, les diferències hivern-estiu s’amplificaran durant les properes
dècades. Respecte a les onades de calor, es troba que, tal com estan definides actualment, s’amplificaran
dramàticament, sobretot per l’augment de la temperatura mitjana de l’estiu. En particular, les onades de
calor moderades es farien més llargues, ja que passarien de 10 dies a l’any a 30 dies a l’any. Les onades de
calor extremes canviarien de 0-1 dies a l’any a ~5 dies a l’any.
Pel que fa als vents, no hi ha cap resultat sòlid que indiqui canvis significatius. Els RCMs53 i SDMs54 mostren
un canvi en la velocitat mitjana del vent inferior al -5 %, però hi ha moltes discrepàncies entre models. Un altre
aspecte que és interessant revisar són les característiques dels ciclons. Els ciclons duen associats vents que
poden ser forts i normalment pluges. La majoria d’estudis conclouen que hi haurà una baixada en el nombre
de ciclons mediterranis. Ara bé, sobre el que no hi ha tant de consens és sobre si el nombre de ciclons
intensos pujarà o baixarà.
Les dades dels models suggereixen que, si bé avui dia no hi ha encara una disminució clara de la precipitació,
es produirà de ben segur en el futur, amb una disminució d’un -20 % a finals del segle xxi sota l’escenari RCP8.5
i d’un -10 % sota l’escenari RCP4.5. Per estacions, els resultats indiquen que els canvis serien menys notables
a l’hivern i més importants durant les altres estacions, especialment a l’estiu. Pel que fa als valors extrems de
precipitació, es troba un petit augment del 5-10 % en el màxim anual de pluja cap a finals del segle xxi, però
no hi ha gaire consens entre models. L’evapotranspiració és una variable poc estudiada i no hi ha resultats
per a les Balears, però és del tot esperable que l’augment de temperatures dugui associat un augment de
l’evapotranspiració. Com a combinació dels canvis en la precipitació i en l’evapotranspiració, hi pot haver
un canvi en les característiques de les sequeres. Per mirar la seva durada, es pot agafar com a indicador
el nombre de dies consecutius amb precipitació inferior a 1 mm/dia. Per a les Balears, sembla que, sota un
escenari pessimista, la durada de les sequeres augmentaria un 30 %, mentre que, sota un escenari moderat,
augmentaria un 10 %. Ara bé, cal repetir que manca informació sobre l’evapotranspiració, i que, per tant, això
s’hauria de considerar com un límit inferior.
Al medi marí, cal esperar una pujada en el nivell mitjà de la mar a la Mediterrània d’entre +40 i +70 cm, lligat,
sobretot, a l’evolució a l’Atlàntic proper. Els canvis de circulació dintre de la conca podrien afegir o llevar ~10
cm localment, però en aquest sentit no hi ha consens entre els models. L’onatge es veurà afectat directament
pels canvis projectats en els vents. Distints estudis apunten cap a una reducció de l’onatge mitjà, que seria
com a màxim d’uns -20 cm en l’altura d’ona a l’hivern sota un escenari d’emissions pessimista. Els successos
extrems d’onatge (tempestes marines) també es pensa que podrien disminuir (~-10/-15 %). Cal remarcar que
les tempestes marines aniran superposades a un nivell mitjà de la mar més elevat i, per tant, el risc associat
a successos extrems d’onatge serà molt superior a finals de segle del que és ara, malgrat que l’onatge sigui
un poc menys intens.
La temperatura de l’aigua al voltant de les Balears s’espera que pugi en superfície entre 2 °C i 4 °C segons
si l’escenari és moderat o pessimista. Aquests canvis serien més marcats durant l’estiu, de manera que les
diferències hivern-estiu augmentarien. Una implicació d’aquesta pujada de temperatura a l’estiu és que hi
haurà més onades de calor marines i seran més intenses, ja que passaran d’una cada cinc anys en l’actualitat
a una cada any a finals de segle. Considerant la temperatura de tota la columna d’aigua, els canvis també
tendran el mateix signe, d’entre +0,9 °C i +1,3 °C, segons l’escenari i configuració del model.
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L’augment de temperatura duu associat una disminució en la quantitat d’oxigen dissolt disponible per als
éssers vius. També afavoreix l’estratificació, que actua com una barrera física i redueix la ventilació de les
aigües. A causa dels dos processos, es preveu una disminució en la concentració d’oxigen dissolt d’entre un
1 % i un 7 % a finals de segle a escala global. Malauradament, encara no tenim dades per a les Balears.
L’augment del diòxid de carboni a l’atmosfera implicarà un augment de l’absorció oceànica de CO2 antropogènic.
Aquest procés es coneix com a acidificació dels oceans i ja ha produït una disminució del pH de les aigües
superficials de més de 0,1 unitats i es preveu que causi una disminució addicional de 0,3 a 0,5 l’any 2100.
Altra vegada, no existeixen estimacions sòlides per a les Illes Balears sobre com canviarà el pH de les aigües.
L’evolució de la salinitat a la conca no es preveu homogènia i hi pot haver diferències notables en els canvis
per regions. Malauradament, no hi ha consens entre els models en aquestes diferències espacials. Pel que fa
a conca, es preveu una pujada de la salinitat de les aigües superficials d’entre 0,48 i 0,89 psu. Per a la salinitat
total del conjunt de la columna d’aigua, la majoria de simulacions apunten a un increment d’entre 0,3 i 0,5 psu
de mitjana. Pel que fa als corrents marins, no s’ha trobat cap resultat sòlid que indiqui canvis significatius al
llarg del segle XXI.
Cap a finals del segle xxi, la temperatura a les Illes pujaria entre 2 °C i 4 °C, fet que implicaria un augment
notable de les onades de calor. S’espera una disminució de la precipitació d’entre el ‑10 % i el ‑20 % i un
augment de l’evapotranspiració, cosa que farà augmentar l’estrès hídric amb un augment de les sequeres
d’entre un 10 % i un 30 %, com a mínim.
El nivell de la mar augmentaria entre 40 i 70 cm, cosa que faria que els riscs a la costa associats
a tempestes marines augmentessin significativament. La temperatura de l’aigua pujaria entre 2 °C i
4 °C en superfície, amb un augment de les onades de calor marines i una disminució de la concentració
d’oxigen.

3. Els impactes sobre els sistemes ecològics i la biodiversitat
3.1. Impactes sobre el medi terrestre
3.1.1.

Impactes sobre la biodiversitat animal i vegetal

La recerca al voltant dels efectes de canvi de clima sobre els ecosistemes i la biodiversitat a Espanya va ser
publicada per Fernández-González (coord.) el 2005. Aquesta feina assumeix dos escenaris de canvi de clima,
un d’optimista i un de sever. Segons els autors, a les Illes Balears, en ambdós escenaris, l’aridesa del clima augmentarà i les zones de les Illes amb un ombrotip55 sec (sobretot Menorca) poden passar a un ombrotip semiàrid.
De la mateixa manera, les zones amb un tipus de clima mesomediterrani (particularment zones de Mallorca i
Menorca) podrien passar a termomediterranani o, fins i tot, inframediterrani (segons la classificació bioclimàtica
de Rivas-Martínez & Loidi, 1999). De manera general, això significa que, pel que fa a la vegetació, les comunitats
de plantes mesòfiles patiran un estrès hídric que les farà més sensibles a patògens i plagues, especialment en les
fronteres més calentes i seques de la seva àrea de distribució. Llavors, les comunitats més xèriques es podrien
desplaçar cap a zones més humides. Aquests canvis de la vegetació, a més del canvi paisatgístic que poden comUn ombrotip és un tipus climàtic calculat en funció de la precipitació, que es relaciona amb la presència de determinades comunitats vegetals o
espècies.
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portar, podrien fer augmentar el risc de focs forestals. Les Illes Balears, i especialment Menorca i algunes zones
de Mallorca, han entrat en aquest procés de canvi de la vegetació, en aquest cas amb la gradual substitució
natural de boscs d’alzines (Quercus ilex) per altres comunitats llenyoses dominades per ullastres (Olea europaea)
i/o pins blancs (Pinus halepensis), com s’explica en el següent apartat.
També es pot esperar que els ecosistemes de zones humides (basses incloses) i que depenen de la
pluviositat puguin experimentar canvis molt importants (dessecació, augment de la salinitat) a causa de la
reducció de l’entrada d’aigua dolça. De fet, aquests canvis ja s’han produït al Parc Natural de s’Albufera des
Grau i al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. S’ha de dir, però, que és molt difícil de distingir la reducció de
l’entrada d’aigua dolça a causa del consum humà de la que es pot donar per una reducció de les precipitacions;
òbviament ambdós factors tenen un efecte sinèrgic.
A llarg termini, és previsible que platges i ecosistemes dunars redueixin significativament la seva extensió
i complexitat a causa de l’augment del nivell de la mar. La reducció de la superfície dels sistemes de duna
causarà un augment d’intrusió d’aigua de mar a les zones humides associades, especialment si, com s’ha dit,
ocorre alhora una reducció en entrada d’aigua dolça (a causa de precipitació reduïda i/o augment del consum
d’aigua). Aquest procés, com passa amb els recursos hídrics, es pot veure accelerat per l’ús turístic massiu de
les platges, especialment si no es desenvolupa una gestió adequada.
A les Illes Balears hi ha un bon grapat d’espècies de plantes endèmiques. Algunes estan considerades o
s’han considerat en risc d’extinció segons els criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura (UICN). El ventall d’amenaces és variat, però el canvi climàtic n’és una, i segurament és una de les més
difícils de combatre, ja que no tenim capacitat local per canviar-lo i no hi ha prou territori a les Illes perquè es
puguin donar migracions espontànies a territoris més favorables. Un dels casos més coneguts és el de l’Apium
bermejoi (o Helosciadium bermejoi), endemisme en perill crític d’extinció de la costa nord de Menorca.
També trobam amenaces en altres espècies de plantes que, malgrat no ser endèmiques, sí que estan
amenaçades a Europa. Tres d’aquestes espècies, protegides per la Directiva Hàbitats, es troben associades
amb basses estacionals (Marsilea strigosa, Pilularia minuta i Damasonium alisma subespècie bourgaei), així que
la seva supervivència està també directament relacionada amb la quantitat de pluja de la primavera i, per tant,
amb el canvi de clima.
Quant a la biodiversitat animal, en un escenari actual de canvi climàtic s’han pogut constatar diferents
efectes sobre les comunitats d’animals terrestres, com ara efectes sobre l’estacionalitat, el creixement, la
reproducció, la migració i la sincronia amb altres espècies de diversos grups animals. Un dels aspectes més
afectats pel canvi climàtic serà la distribució de les espècies animals. A Europa, s’estima que diverses espècies
d’ocells, insectes i mamífers sofriran un desplaçament cap a regions més septentrionals.
Alguns models de prediccions per al 2050 basats en projeccions sobre la distribució d’espècies animals
assenyalen que entre un 15 % i un 37 % de les espècies a escala mundial estan abocades a l’extinció
per causa del canvi climàtic, mentre que a Europa les projeccions per al segle XXI apunten a la dada que, de
120 mamífers nadius considerats, el 9 % sofriran processos d’extinció. Ara per ara, a les Balears no disposam
de projeccions que ens permetin estimar l’efecte del canvi climàtic sobre la biodiversitat animal de les Illes.
L’escalfament global pot alterar els cicles biològics, la fenologia i les migracions de les espècies animals de
manera directa o indirecta quan afecta altres organismes com ara les plantes (allargant l’època de creixement
dels vegetals, amb l’anticipació de l’època de floració, etc.). En grups com els insectes, el desenvolupament
larvari es veu escurçat i els adults emergeixen abans, com, per exemple, passa amb la papallona Pieris rapae,
que ha avançat el seu cicle 11,4 dies en el període 1950-2000, o la major expansió de la processionària

140

El canvi climàtic

del pi (Thaumetopoea pityocampa) a causa de nits més càlides. En altres grups, com ara els amfibis, el cicle
reproductor comença abans i el canvi climàtic pot reduir les nevades i incrementar l’evaporació a l’estiu, cosa
que pot fer que desapareguin hàbitats clau per a aquest grup d’animals; en el cas de les aus, la posta d’ous
es dona amb antelació i la migració primaveral d’aus cap a Europa es veu retardada en algunes espècies fins
a 15,4 dies. Per altra banda, el canvi climàtic pot afectar la sincronització entre les espècies i processos com
ara la pol·linització. De fet, s’ha comprovat que l’inici de la producció de pol·len a Europa s’ha avançat 10 dies
i dura més respecte al registre des de fa 50 anys; a més, es considera que el canvi climàtic suposa l’amenaça
més directa sobre la biodiversitat de pol·linitzadors.
La biodiversitat pot ser especialment fràgil a les illes, en particular pel que fa a la fauna endèmica. De fet,
els efectes del canvi climàtic es preveuen més severs en espècies amb un rang de distribució restringit, com
ara les espècies endèmiques, així com les espècies de la conca mediterrània. En el cas de Mallorca, el ferreret
(Alytes muletensis) podria veure afectades les seves ja fràgils poblacions per períodes de dessecació a causa
de variacions en les precipitacions i l’augment de les temperatures. Aquest fet s’ha comprovat per a altres espècies d’amfibis que han sofert col·lapses en les seves poblacions a causa de fenòmens climàtics com el Niño.
Les espècies animals invasores tenen un particular efecte negatiu sobre la biodiversitat de les illes. Les
evidències i previsions actuals indiquen que el canvi climàtic afavoreix la presència i expansió d’aquestes
espècies, permet l’establiment de noves espècies invasores i/o altera les estratègies actuals de control.
Alguns exemples serien l’augment de l’abundància de rosegadors invasors a les illes com a conseqüència
del canvi climàtic i l’increment d’espècies d’insectes invasores a causa de l’augment de fenòmens climàtics
que transporten insectes a llargues distàncies, així com un augment de la fecunditat per l’increment de la
temperatura, o un augment en la distribució de l’espècie per la colonització de noves regions a Europa, com
és el cas de les espècies invasores establertes a les Balears com la Vespa velutina, el mosquit tigre (Aedes
albopictus) i el becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
L’escalfament global afectarà espècies vegetals clau a les Balears, com ara l’alzina i endemismes
que avui ja es troben en un estat vulnerable. A més a més, afectarà els cicles biològics i la distribució
d’animals, i afavorirà una major presència d’espècies invasores. Les espècies animals i plantes
endèmiques de les Balears són les que apareixen com a més vulnerables.

3.1.2. Impactes sobre la salut de plantes i animals silvestres
Quant a la salut de la vegetació natural, les alzines (Quercus ilex) formen un dels boscs principals de Mallorca i Menorca. Però en les darreres dècades aquests arbres estan experimentant un declivi significatiu,
particularment aquells que viuen a les zones menys favorables per a ells: zones més seques a causa de sòls
prims sobre vessants amb exposició sud (a Menorca això és més evident). En aquesta illa s’han calculat per a
aquests arbres uns índexs de mortalitat d’entre el 2 % i el 4,6 % i gairebé un 30 % de defoliació mitjana. Aquests
boscs d’alzines estan sent envaïts per altres espècies de plantes amb una tolerància més gran a la sequera,
com l’ullastre (Olea europaea), fet que ha causat la substitució de l’arbre dominant i ha canviat les característiques ecològiques d’aquestes àrees forestals. A Mallorca, aquest procés també s’està donant, però amb una
incidència menor. Aquest procés de decaïment del bosc de Quercus ilex s’ha associat amb una reducció de la
pluviositat i un augment de les temperatures. Segurament algunes parts de les dues illes ja no són adequades
per a aquesta espècie. Processos de debilitament similar han estat documentats a la península Ibèrica.
A més, els boscs d’alzines de Menorca han estat seriosament afectats per les plagues de Lymantria dispar,
que diversos anys consecutius han provocat una defoliació massiva dels arbres. D’altra banda, s’ha detectat
l’expansió de Botryosphaeria corticola, un fong patogen que també està afectant severament aquests arbres.
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L’expansió d’aquest fong es pot associar amb hiverns i tardors més suaus. A més a més, els arbres més
danyats per L. dispar també són més sensibles a aquest fong. Altres patògens de l’alzina s’han expandit a
causa de la debilitat d’aquests arbres, com ara Biscogniauxia mediterranea. Aquest fong es troba normalment
sobre les alzines, però esdevé més agressiu quan els arbres pateixen estrès d’aigua.
En definitiva, el declivi de l’alzinar, particularment a Menorca, és el resultat de l’efecte sinèrgic entre el
debilitament dels arbres pels canvis en les característiques climàtiques i l’expansió de depredadors i patògens
que aprofiten aquesta debilitat.
Quant a les malalties vegetals transmeses per vectors, avui la principal amenaça està representada pel bacteri Xylella fastidiosa, que pot arribar a afectar diverses espècies vegetals silvestres. Diferents models aplicats a
escenaris de canvi climàtic a Europa per al 2050 i el 2100 indiquen que algunes zones del nord d’Itàlia, França
i Espanya es poden veure afectades per la malaltia, però no hi hauria canvis significatius respecte a la situació
climàtica actual. Donada la idoneïtat actual del clima de les Balears per a aquest bacteri, un escenari de canvi
climàtic no n’afavoreix la desaparició, més aviat al contrari, n’afavorirà una distribució més àmplia a l’arxipèlag.
Pel que fa a la salut dels animals silvestres, un augment de la temperatura pot implicar una taxa més
elevada de reproducció dels paràsits i patògens presents a les poblacions naturals d’animals, com, per
exemple, paràsits intestinals dels remugants (nematodes), accelerar-ne la transmissió i augmentar-ne
l’abundància. El canvi climàtic també pot provocar canvis substancials en la distribució i el ritme d’infecció de
malalties animals, com ara la introducció de nous patògens en poblacions poc resistents des del punt de vista
immunològic. Aquest és el cas de malalties com la quitridiomicosi, una malaltia fúngica que afecta els amfibis
a escala mundial i que l’any 2004 es va detectar a les poblacions del ferreret. Es considera que un augment
de la temperatura incrementarà la distribució d’aquesta malaltia, si bé a les Balears està erradicada des del
2015. Quant a altres grups d’animals clau, com ara els pol·linitzadors, els estudis també indiquen que l’actual
síndrome de col·lapse de les colònies d’abelles es podria veure incrementat per un augment de la prevalença
de patògens i paràsits a causa de l’escalfament global, com ara el fong Nosema spp., l’àcar Varroa i el paràsit
de les caseres Aethina tumida. D’altra banda, els cicles de diferents races d’abelles (per exemple, iberica o
ligustica) es poden veure afectats per un increment de la temperatura, si bé s’ha de tenir present que també
poden adaptar el seu comportament a les condicions climàtiques canviants.
L’augment de la temperatura a causa del canvi climàtic suposarà més incidència de malalties i plagues
en la vegetació natural, així com un augment de la prevalença de malalties i paràsits en les poblacions de
les espècies d’animals silvestres, per exemple, incrementant el col·lapse de les colònies d’abelles.

3.1.3. Impactes del canvi climàtic en l’horitzó 2030 en l’activitat agrícola
La població mundial actualment és de 7.270 milions i es preveu que arribi als 9.100 milions de persones el
2050. L’agricultura mundial s’enfrontarà a múltiples desafiaments en les properes dècades, ja que la
demanda d’aliments segueix les mateixes tendències i està augmentant ràpidament. Els models actuals de
predicció del clima indiquen que la mitjana de les temperatures augmentarà en 3-5 °C en els propers 50-100
anys, un increment que afectarà dràsticament els sistemes agrícoles mundials. Actualment, s’han verificat
canvis substancials en l’agricultura associats als canvis observats en les condicions del clima, que conviden
a pensar que les prediccions de futurs escenaris climàtics poden comprometre l’activitat agrària en extenses
zones del món. En concret, la conca mediterrània és una de les àrees de més sensibilitat a aquests canvis
en el clima. L’increment de les temperatures, els canvis en la distribució i intensitat de la precipitació i els
increments de la radiació UV, juntament amb fenòmens adversos cada vegada més freqüents, estan provocant
impactes quantificables com són:
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1. Canvi en els balanços hídrics. L’increment de la demanda evaporativa, associada a increments de
temperatura, determina un augment de l’evaporació directa de l’aigua del sòl i taxes transpiratòries més
altes. Aquests canvis en els balanços hídrics comprometen la disponibilitat d’aigua per als cultius.
2. Reducció d’acumulació d’hores de fred. En les darreres dècades, s’ha registrat un increment de les
temperatures d’hivern, la qual cosa té efectes directes en processos fisiològics que estan determinats
per uns requeriments d’hores de fred, com són la floració d’espècies llenyoses, l’entrada en dormició,
els períodes latents…
3. Cops de calor. Els esdeveniments de cops de calor, cada vegada més freqüents, afecten la fisiologia de
les plantes i causen danys severs en les produccions.
4. Canvis en la fenologia. Aquests canvis que es produeixen en moltes espècies cultivades (avançament de
les brotacions, allargament de cicles, retards en dormició de gemmes...) estan associats, principalment,
als increments de la temperatura anual i als esdeveniments de temperatures extremes. La conseqüència
és una alteració substancial dels cicles fenològics de moltes espècies cultivades.
5. Canvis en la fisiologia de les plantes i en la composició dels productes de consum associats
a la modificació de l’espectre de la llum. S’ha constatat un increment de la radiació UV associat a
l’increment de la concentració de gasos d’efecte hivernacle en les capes altes de l’atmosfera. Aquesta
radiació provoca efectes negatius no solament en la salut humana, sinó en processos fisiològics bàsics
de les plantes i en la composició de les collites i productes de consum humà. A més, els canvis en les
temperatures i els increments en les concentracions de CO2 a l’atmosfera estan modificant els balanços
de carboni en moltes espècies.
6. Aparició de plagues emergents, consolidació i/o agreujament de les plagues existents. Aquestes
plagues poden causar danys econòmics importants i, en determinades situacions, la inviabilitat de certs
cultius. Les suavitzacions dels períodes hivernals estan accentuant els impactes provocats per plagues
menors i l’aparició de nous agents nocius per a les espècies cultivades. Els models actuals de previsió
de canvi climàtic assenyalen que un augment de la temperatura ocasionaria un increment del nombre
de generacions anuals de plagues, com, per exemple, el barrinador del blat de moro o de l’escarabat de
la patata, així com també un increment de la taxa de colonització de zones a més altitud. També s’han
produït casos lligats a episodis extrems (elevades temperatures i sequera), com l’arribada de plagues
de llagosta (Locusta migratoria) a les illes Canàries el 2004, que es preveu que podria augmentar en un
escenari de canvi climàtic.
7. Pèrdua de capacitat productiva. Aquesta pèrdua està associada a períodes de dèficit hídric
perllongats: els períodes de sequera cada vegada més extensos i recurrents incideixen directament en
els rendiments dels cultius. A més, diverses espècies conreades no són capaces d’adaptar-se als nous
escenaris climàtics, i és necessària la reconversió i modificació d’àmplies zones d’activitat agrària, tant
intensives com extensives.
8. Canvis en la composició de productes derivats (vi, oli, extractes vegetals, subproductes), associats
a aquest efecte combinat de les altes temperatures i el dèficit hídric. Sota aquestes condicions, s’han
descrit alteracions en el metabolisme secundari de les plantes que condicionen la síntesi i acumulació
de compostos responsables de les característiques gustatives i nutricionals dels productes tant de
consum en fresc com de productes derivats d’ús alimentari i d’un altre tipus d’usos.
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Els canvis en el clima observats en els darrers anys han provocat una reducció de la productivitat dels
cultius a causa, en gran part, de la reducció de la disponibilitat hídrica i a una pèrdua de la fertilitat dels
sòls. D’altra banda, les futures prediccions climàtiques, juntament amb l’increment de la població
mundial, posen en risc l’abastiment d’aliments. Per això, els elements de bon govern i la comunitat
científica tenen com a repte fonamental l’avaluació dels impactes del canvi climàtic en l’agricultura i
l’establiment de vies de mitigació d’aquests impactes a curt i mitjà termini.

3.1.4. Impactes del canvi climàtic en l’horitzó 2030 en la ramaderia i els animals
domèstics
Pel que fa a la ramaderia, la seva activitat genera al voltant del 14 % de les emissions de GEH. Els principals
impactes del canvi climàtic sobre la ramaderia es deuen a efectes indirectes provocats pel canvi d’alimentació
del ramat a causa de la reducció de les pastures, la seva qualitat i la composició, així com de la menor
disponibilitat de recursos hídrics. Pel que fa als efectes directes, els més importants són els cops de calor, que
provoquen un estrès en els animals que pot alterar la seva productivitat i el seu comportament.
Quant a la salut dels animals domèstics, es coneix que un dels principals efectes del canvi climàtic és l’augment
de malalties de transmissió vectorial. En el cas de les Balears, la principal amenaça per a la salut animal ve donada
per virus transmesos per insectes vectors del gènere Culicoides, com ara el virus de la llengua blava en el cas dels
remugants o la pesta equina africana en el cas dels cavalls. En el cas de la llengua blava, s’han produït onades en
els darrers 20 anys que han afectat els remugants de tot Europa. L’illa de Menorca va ser afectada els anys 2000 i
2003, mentre que Mallorca ho va ser només l’any 2000. L’any 2004, la península Ibèrica va ser afectada i l’any 2006
la malaltia va arribar fins al Regne Unit. És considerat per molts autors un dels exemples més versemblants dels
efectes de l’escalfament global, que facilita l’expansió d’una malaltia bé per l’expansió d’un vector competent (per
exemple, Culicoides imicola) o bé perquè l’augment de temperatura fa que apareguin nous vectors de la malaltia.

3.2. Els ecosistemes d’aigües epicontinentals de les Illes Balears i els possibles efectes del
canvi climàtic
En el context de l’escalfament global, els ecosistemes aquàtics epicontinentals, o ecosistemes aquàtics
no marins, són els que en primera instància es veuen afectats pel canvi climàtic, que altera el cicle de
l’aigua sobre la Terra. Aquest cicle és, de manera molt simplificada, el resultat de dos processos contraris:
l’evaporació que posa en circulació l’aigua a l’atmosfera i la precipitació que la retorna a la superfície de la
Terra, i en el seu pas sobre els continents cap a la mar origina els diferents tipus d’ambients aquàtics naturals,
com fonts, rius, llacs, llacunes i zones humides, i artificials, com els embassaments que retarden o eliminen el
flux d’aigua que es dirigeix a la mar.
A causa de l’acoblament entre atmosfera i cicle hidrològic, qualsevol alteració en la dinàmica global de l’aigua
incidirà en l’estructura i el funcionament dels ecosistemes aquàtics epicontinentals. Si disminueix la quantitat
de pluja, l’aigua serà el factor limitant clau per al manteniment dels ecosistemes; si incrementa la freqüència
de les pluges torrencials, es produiran pertorbacions continuades que impediran la successió natural en els
ecosistemes. Això és traslladable als ecosistemes epicontinentals de les Balears, i fa possible realitzar-ne una
anàlisi envers la seva persistència i el seu estat ecològic. Un estat ecològic bo implica el manteniment d’un
volum d’aigua adient i les condicions fisicoquímiques adequades perquè hi visquin les espècies aquàtiques
pròpies de cada ambient. Completant els cicles biològics i establint-s’hi les relacions ecològiques pertinents,
aquest estat ecològic s’haurà d’apropar al natural per a cada tipus d’ecosistema. L’estat ecològic és una eina
essencial per visualitzar la situació actual dels ecosistemes epicontinentals de les Balears i perllongar aquesta
visió a futurs escenaris condicionats pel canvi climàtic.
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El volum d’aigua superficial de les Illes i les seves característiques químiques estan condicionats pel substrat
geològic. Excepte una part de l’illa de Menorca, la resta de l’arxipèlag està format majoritàriament per
materials calcaris solubles, això explica l’alta alcalinitat de l’aigua i la facilitat que té per endinsar-se i circular
com a aigua subterrània, i la surgència de fonts àmpliament distribuïdes sobre la superfície insular. Les fonts
constitueixen ecosistemes singulars amb una alta biodiversitat de productors primaris, cianobacteris, algues,
briòfits, falgueres i consumidors, amb una gran representació de diferents grups de macroinvertebrats. L’aigua
que corre sobre la superfície de les Illes ho fa de manera intermitent, fet que origina els torrents o rius
temporals; l’únic riu permanent, el de Santa Eulària des Riu a Eivissa, fa temps que deixà de ser-ho, per la
canalització en origen de moltes de les fonts que aportaven l’aigua, la construcció de preses, la variabilitat i
estacionalitat de la pluja pròpies del clima mediterrani, i la reiteració de sequeres associades al canvi climàtic.
En els torrents, s’amplia l’espectre de comunitats biòtiques que trobam a les fonts i la riquesa biològica. La
diversitat d’ambients, entre els quals els gorgs, la temporalitat i la variabilitat del cabal, imposa condicions
molt exigents, a les quals s’han d’adaptar els organismes que hi viuen, i la persistència d’aquests ambients
en el temps es tradueix en la presència d’autèntiques relíquies de l’evolució com és el cas del ferreret
(Alytes muletensis). L’estat ecològic dels nostres torrents, principalment en els trams mitjans i baixos, no
és bo, bàsicament per la manca d’aigua, però també per les modificacions introduïdes per l’home, com
l’artificialització del llit, que ha eliminat part de l’ecosistema i ha incrementat l’escorrentia. Només el torrent
de Ternelles i els de la conca de Sóller-Fornalutx, pel seu estat de conservació i més permanència de l’aigua,
mantenen comunitats estables.
Els trams finals dels torrents i la surgència d’algunes fonts, com, per exemple, la font de Sant Joan a s’Albufera
de Mallorca, donen lloc a les aigües de transició. Simplificant-ho molt, parlaríem de petites llacunes litorals i
de zones humides més grans com s’Albufera des Grau, s’Albufera de Mallorca o s’Albufereta. Les primeres es
formen als trams finals dels torrents, separades de la mar per una barra de sorra. En general, són ambients
eutròfics pels abocaments incontrolats fins i tot d’alguna depuradora, amb un estat ecològic deficient, i el fet
que l’època càlida s’allargui i l’increment de la temperatura, associats a l’escalfament global, poden afavorir el
dèficit d’oxigen i els processos anaeròbics que produeixen males olors i afecten negativament les comunitats
bentòniques. Pel que fa a les albuferes, els dos problemes per a la seva conservació que potenciarà un canvi
climàtic són: la salinització propiciada per la manca d’aigua d’origen epicontinental, que inclina el balanç aigua
dolça - aigua marina cap a la salinització progressiva de tot l’ecosistema, i les pertorbacions introduïdes per
les riuades, perjudicials si es produeixen de manera continuada perquè redueixen o eliminen la important
acció de filtre que tenen aquests ecosistemes, retenint part dels compostos de nitrogen, fòsfor i matèria
orgànica que arriben de terra i processant-los en forma de biomassa de macròfits, de manera que eviten
l’arribada dels nutrients que propicien l’eutrofització dels ecosistemes litorals. La manca d’aigua i l’entrada
d’aigua de manera torrencial també afecten les comunitats d’aquests ecosistemes.
En diferents punts de les Illes hi ha petites basses d’aigua que s’omplen en l’època de pluja i la mantenen
fins a la primavera o l’estiu. Són ecosistemes temporals, singulars i fràgils, que tenen una llarga història
de permanència en el temps i gran interès limnològic, tant des d’una perspectiva química com botànica i
zoològica, on trobam una rica flora amb espècies endèmiques. La conservació d’aquests ecosistemes va
lligada a les condicions pròpies del clima mediterrani, i qualsevol canvi que afecti el cicle natural de l’aigua pot
suposar la desaparició de les riques comunitats que acullen.
A Mallorca hi ha els dos únics ecosistemes d’aigües permanents de les Balears, els embassaments de Cúber i
Gorg Blau, ubicats a la serra de Tramuntana i construïts al final de la dècada dels seixanta per subministrar aigua
a Palma. Són sistemes oligotròfics per la manca d’entrades de nutrients d’origen agrícola, urbà o industrial.
L’increment de les sequeres i les variacions del nivell de l’aigua que duen associades afavoreixen l’erosió dels
vessants i l’acumulació de sediments. La reducció de la fondària es tradueix en una major disponibilitat de
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llum i de nutrients, i, per tant, en l’increment de la producció primària del fitoplàncton i dels macròfits i de
la matèria orgànica que s’acumula en el sediment, amb la problemàtica que això comporta d’anòxia durant
l’època d’estratificació o inclús tot l’any, i l’aparició de condicions reductores que faciliten la dissolució de
fòsfor, el principal actor dels processos d’eutrofització als ecosistemes d’aigua dolça.
Els ecosistemes aquàtics no marins de les Illes Balears tenen una gran vulnerabilitat a variacions en el
cicle natural de l’aigua, per la qual cosa es veuran afectats per l’augment de l’estrès hídric derivat del
canvi climàtic.

3.3. Efectes del canvi climàtic sobre ecosistemes marins
3.3.1. Pèrdua de biodiversitat
3.3.1.1. Hàbitat clau: ‘Posidonia oceanica’
La fanerògama marina posidònia (Posidonia oceanica) és una planta endèmica de la Mediterrània, que es
distribueix des de la superfície fins als 40 metres de fondària. Té capacitat per formar extenses praderies que
constitueixen una de les comunitats més productives de l’ecosistema litoral ateses la seva elevada producció
primària; la fauna resident que alberga; la seva funció com a refugi d’alevins, juvenils i adults de nombroses
espècies de peixos, algunes d’elles d’interès comercial, i la seva capacitat per exportar matèria orgànica
mitjançant les seves restes mortes. Aquestes praderies es coneixen popularment com a alguers, o es negre.
Les Balears són la comunitat autònoma que posseeix més superfície de praderies de Posidonia oceanica, amb
un 50 % del total inventariat a l’Estat.
Les praderies de Posidonia oceanica són vulnerables al canvi climàtic, ja que les condicions tèrmiques
extremes estressen fisiològicament la planta, estimulen l’activitat bacteriana del sediment i faciliten canvis
en la biodiversitat de l’ecosistema, que provoquen, per exemple, modificacions de la xarxa tròfica. Les
temperatures projectades per a les properes dècades sota un escenari d’emissions moderat serien suficients
per deteriorar greument les praderies de les Balears. Els estudis suggereixen que, a mitjans del segle XXI,
podria quedar-ne menys del 10 %. Per tant, l’escalfament global condiciona el seu futur, la seva biodiversitat i
les seves funcions d’ecosistema.
		 3.3.1.2. Comunitats bentòniques de filtradors
Les condicions d’estiu al Mediterrani es caracteritzen per altes temperatures i baixa disponibilitat d’aliment.
L’augment de temperatura afavoreix l’estratificació, cosa que provoca una reducció en l’aportació d’aliment
als organismes bentònics filtradors, com, per exemple, les gorgònies. Més estratificació implica més
dificultat per als moviments verticals dins la columna d’aigua i, per tant, una reducció en l’arribada de
partícules al fons, fet que redueix la disponibilitat d’aliment per a aquests organismes. Durant l’estiu, molts
organismes filtradors bentònics entren en estat latent a causa de les restriccions energètiques. L’augment
de temperatura dels darrers 33 anys ha produït un increment en l’estratificació, cosa que ha allargat les
condicions d’estiu en un 40 % i ha afectat molts de processos biològics. Mortalitats elevades d’invertebrats,
com, per exemple, gorgònies, s’han lligat a l’efecte combinat de l’augment de temperatura i l’increment en
la duració de l’estratificació, que produeix inanició en les comunitats bentòniques filtradores per la reducció
en les aportacions d’aliment. S’espera que l’escalfament global agreugi aquests esdeveniments, que es
podrien repetir més sovint.
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L’augment de temperatura podria produir l’extinció funcional de les praderies de Posidonia oceanica i
esdeveniments de mortalitat elevats d’invertebrats marins.

3.3.2. Pèrdua de funcions dels ecosistemes
Les praderies de macròfits marins són un dels ecosistemes costaners més importants i constitueixen,
probablement, l’únic reservori de carboni blau del Mediterrani. Proveeixen una sèrie de serveis ecosistèmics
que ens poden ajudar a mitigar alguns dels efectes del canvi global (escalfament, acidificació, hipòxia). També
aporten un gran nombre de serveis ecosistèmics essencials per a la vida marina, l’economia i el benestar de
les persones. Entre aquests serveis ecosistèmics destaquen l’oxigenació de les aigües, la captació de carboni,
la protecció enfront de l’erosió costanera, servir d’hàbitat per a un gran nombre d’espècies, la retenció de
partícules i l’esmorteïment de la força de les onades.
Les praderies de macròfits estan en declivi a escala mundial amb una taxa de pèrdua d’un 30 % des
de la Segona Guerra Mundial. Aquest declivi està associat a impactes de caràcter local (eutrofització,
invasions biològiques, disrupció mecànica), tot i que també són vulnerables a impactes de caràcter global
(escalfament, acidificació, hipòxia), i són precisament aquests alguns dels impactes que els macròfits tenen
la capacitat de mitigar. La pèrdua (o canvi en la composició) de la vegetació marina alterarà la capacitat
d’enterrament de carboni i el risc d’alliberació del carboni emmagatzemat històricament, el metabolisme,
i el flux de carboni orgànic i inorgànic també afectarà la capacitat de tamponar els efectes de l’acidificació
de les aigües en ecosistemes costaners, que impactarà en els organismes calcificadors. La pèrdua de les
praderies de posidònia causada pel canvi climàtic tindria com a conseqüència la pèrdua de tots els
serveis ecosistèmics que ens reporta (figura 1).
Un dels principals serveis ecosistèmics que proporcionen les praderies de P. oceanica és la seva capacitat de
retenció de carboni, ja que funcionen com a importants embornals de carboni i ajuden a pal·liar l’escalfament
global. Les praderies de fanerògames marines, a pesar de la seva extensió limitada, enterren globalment
entre el 10 % i el 15 % de tot el carboni enterrat als oceans. A la mar Mediterrània són, probablement, l’únic
ecosistema marí que actua com a embornal de carboni. Els dipòsits de carboni acumulats durant mil·lennis en
el sediment de les praderies de P. oceanica poden arribar als 6 m d’alçada i estan formats per carboni capturat
metabòlicament per la comunitat i carboni procedent de fonts al·lòctones que han sedimentat a la praderia.
La pèrdua de praderies augmenta el risc d’erosió dels dipòsits de carboni històrics acumulats al sediment i es
podria emetre com a CO2 a l’atmosfera.
La posidònia produeix oxigen mitjançant la fotosíntesi, que no es deu tan sols a la planta, sinó també a la
comunitat d’algues epífites que viuen sobre ella. Les praderies de Posidonia oceanica tenen una gran producció
primària, amb una producció d’oxigen també molt elevada. Per exemple, una praderia a 10 m de fondària a
Còrsega produïa 14 litres d’oxigen per metre quadrat i dia. L’efecte combinat d’escalfament global i una potencial
pèrdua de les praderies de posidònia té com a conseqüència la disminució de la concentració d’oxigen dissolt
a escala global. Per exemple, s’ha vist que la probabilitat d’hipòxia (concentracions d’oxigen insuficients per
sustentar la vida marina) augmenta amb l’increment de temperatura en ecosistemes mediterranis dominats
per la macroalga Caulerpa prolifera. Els organismes pluricel·lulars marins requereixen oxigen per viure i la
seva disminució pot posar en perill la biodiversitat marina. De fet, la falta d’oxigen està sorgint com una
de les principals amenaces per a la vida marina. L’escalfament pot agreujar els efectes negatius de la falta
d’oxigen en les comunitats costaneres, ja que els organismes en requeriran concentracions més elevades per
al seu metabolisme, al mateix temps que l’oxigen disminuirà. Les praderies de Posidonia oceanica oxigenen les
aigües i ajuden a evitar els episodis d’hipòxia, i contribueixen d’aquesta manera a mantenir la biodiversitat en
les zones costaneres i actuen com a refugi d’espècies mòbils durant els episodis de falta d’oxigen. Una pèrdua
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de les praderies de posidònia tindria com a conseqüència una disminució en la concentració d’oxigen dissolt
en zones costaneres i podria dur a una important pèrdua de biodiversitat.

La praderia de posidònia alberga una gran varietat d’espècies animals i vegetals i forma una de les
comunitats més diverses de la zona litoral de la Mediterrània, amb més de 700 espècies de diferents
grups taxonòmics. Una eventual pèrdua de les praderies de Posidonia oceanica per mor del canvi climàtic
tindria conseqüències greus per a la biodiversitat marina. Les zones anteriorment ocupades per praderies
de posidònia es podrien substituir per altres comunitats de macròfits marins, com, per exemple, la planta
superior Cymodocea nodosa, que té més resistència a la temperatura. Cymodocea nodosa té una talla molt
més petita i la comunitat associada a aquest hàbitat és més pobra que la que viu associada a les praderies
de posidònia. Per tant, cal esperar una reducció important de la biodiversitat amb una eventual pèrdua
de les praderies de posidònia.
Les praderies de Posidonia oceanica són importants productors d’arena. A Mallorca, el 67 % dels sediments
litorals són d’origen biològic i els alguers juguen un paper molt important en aquesta producció d’arena
biogènica. Una part important dels organismes, tant d’origen animal com vegetal, epífits (que viuen sobre
la planta de posidònia), tenen esquelet carbonatat (briozous, foraminífers, coral·linàcies...) i quan les fulles
moren aquests esquelets carbonatats es fragmenten juntament amb les fulles de posidònia, i formen les
partícules que constitueixen els grans d’arena. Altres organismes que viuen associats a les praderies també
són constituents del sediment: copinyes de mol·luscs, eriçons, algues calcàries i altres organismes, en
morir i fragmentar-se, també passen a formar part de l’arena de les platges. Es calcula que les praderies de
Posidonia oceanica produeixen a l’any entre 60 i 70 grams de carbonats per metre quadrat.
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Les praderies de posidònia tenen un efecte molt important en la protecció del litoral. La fullaca que s’acumula
a les platges durant la tardor i l’hivern actua com a barrera física que impedeix l’erosió de les platges, ja que
fixa el sediment i evita que els temporals s’emportin l’arena mar endins. Les praderies de Posidonia oceanica
esmorteeixen la força de les onades, disminuint l’altura de les ones i reduint la seva velocitat. Les fulles de
la posidònia dissipen l’energia de les ones i impedeixen la resuspensió i erosió dels sediments, ja que així
aquesta energia no arriba a actuar sobre els sediments. La taxa d’erosió de sediments baix un dosser de
posidònia és entre 4 i 6 vegades inferior que en zones sense la seva presència. Així, l’aigua dins la praderia
està enriquida en partícules en comparació amb l’aigua de fora de l’alguer. Els rizomes de Posidonia oceanica
fixen el sediment i donen lloc a estructures com la mata o l’escull-barrera, que esmorteeixen l’acció de les
onades. Aquesta capacitat de retenció de partícules i sediments afavoreix la transparència de les aigües. A les
Balears podem agrair a les praderies de Posidonia oceanica el fet de tenir aquesta transparència de l’aigua
incomparable i que atreu tants turistes. Amb una pèrdua de les praderies de posidònia, les costes serien més
vulnerables a l’erosió, amb un augment en la velocitat i intensitat de l’onatge que arriba a la platja, i una
disminució considerable de la transparència de les aigües, amb les possibles conseqüències negatives sobre
el turisme.
Tot i que les prediccions sobre la sensibilitat biòtica al canvi climàtic solen centrar-se en els efectes directes
de l’escalfament sobre les espècies, l’augment de temperatura també modificarà la natura de les interaccions
entre espècies que formen part d’una comunitat, cosa que tendrà un impacte fonamental en l’estructura i el
funcionament de les praderies submarines i els seus ecosistemes. L’escalfament potencialment pot alterar les
interaccions biòtiques mitjançant 2 processos: (1) per la creació de noves interaccions biòtiques degudes a
l’entrada a la comunitat de noves espècies d’afinitat a aigües més càlides i (2) mitjançant el canvi en la natura
o força de les interaccions existents a causa de les diferències relatives en les respostes a l’escalfament
d’espècies que interactuen (per exemple, les seves taxes metabòliques). Si les taxes metabòliques d’espècies
que interactuen responen de manera diferent a l’escalfament es podrien desencadenar efectes que reforcin
o disminueixin la “resiliència” (resistència a impactes i capacitat de recuperació) de tota la comunitat. Encara
que la composició demogràfica de les espècies que interactuen i les reaccions compensatòries que es generen
influencien els canvis en la comunitat, s’està veient que les interaccions entre espècies poden jugar un paper
clau en la biodiversitat marina en condicions d’escalfament global, amb conseqüències importants en tots els
nivells biològics, des d’individus fins a ecosistemes.

Una pèrdua de les praderies de Posidonia oceanica a causa de l’escalfament global provocaria una
pèrdua dels serveis ecosistèmics que ens proporcionen: fixació i enterrament de carboni, oxigenació de
les aigües, protecció costanera. L’escalfament global modificarà la natura de les interaccions entre espècies
que formen part d’una comunitat.

3.3.3. Conseqüències addicionals de l’augment de CO2
Nivells elevats de pCO2 també poden afectar altres processos, com, per exemple, la hipercàpnia, que pot
provocar acidosis en alguns organismes, i afectar els seus processos fisiològics. Els canvis previstos en la
química del carbonat de l’aigua marina afecten directament la capacitat dels organismes calcificadors de
dipositar les seves estructures calcàries i podria afectar negativament aquests tipus d’organismes, com, per
exemple, mol·luscs o cocolitòfors.
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L’increment en la concentració de CO2 provoca l’acidificació dels oceans, que pot tenir conseqüències
negatives sobre els organismes calcificadors.

3.3.4. Espècies invasores
L’escalfament de la mar Mediterrània està afavorint l’assentament i la proliferació d’espècies exòtiques
d’origen tropical i subtropical, algunes de les quals amb caràcter invasor (per exemple, Halophila stipulacea,
Lophocladia lallemandii, Halimeda incrassata i Caulerpa cylindracea). Les espècies exòtiques entren al
Mediterrani principalment pel canal de Suez activament o passivament, o per l’estret de Gibraltar; també
s’han associat al tràfic marí i a l’aqüicultura. Un altre exemple són dues espècies exòtiques de peixos
herbívors, Siganus luridus i Siganus rivulatus, que són ja abundants a la zona est del Mediterrani i que són
responsables, entre d’altres, d’una transformació important dels esculls rocosos, ja que consumeixen les
macroalgues estructurals i prevenen l’establiment de noves algues a la roca, cosa que deixa extenses zones
desforestades. En l’actualitat, la tolerància tèrmica d’aquestes espècies limita la seva presència al sud-est
mediterrani, però es preveu que continuï la seva expansió cap a l’oest a mesura que avancen les isotermes
i, per tant, la tropicalització del Mediterrani; és a dir, la modificació de la biodiversitat mediterrània per la
ràpida proliferació d’espècies marines d’origen tropical i subtropical. L’ampliació del canal de Suez que
està realitzant el govern egipci, que s’estima que permetrà doblar el trànsit marítim actual el 2023, podria
accelerar aquest procés.
La macroalga invasora Halimeda incrassata (Bryopsidales, Chlorophyta) es va localitzar per primera vegada
al Mediterrani l’any 2011 en hàbitats arenosos poc profunds de la badia de Palma. És una alga d’origen
tropical que s’ha estès ràpidament en aigües de Mallorca. Té el potencial de canviar el funcionament dels
ecosistemes costaners poc profunds, ja que produeix una gran quantitat de matèria orgànica i carbonat
càlcic, i contribueix notablement a la formació de sediments i praderies denses de creixement ràpid
durant l’estiu.

La proliferació d’espècies invasores es pot veure afavorida per l’escalfament global. Les espècies
invasores tenen el potencial de canviar els processos biogeoquímics i les interaccions tròfiques dins la
comunitat.

3.3.5. Migració d’organismes (seguint isotermes)
Des del 1960, el canvi climàtic ha provocat la migració global de les isotermes de l’oceà a una velocitat
mitjana de 21,7 km/dècada. En els sistemes marins europeus, la velocitat del canvi climàtic en zones
com la mar Mediterrània i el mar del Nord ha excedit, fins i tot, els 50 km/dècada. Aquestes velocitats
corresponen a un escalfament per sobre dels 1,15 °C en les últimes 3 dècades i, cada vegada més, es
veuen accentuades per onades de calor extremes, que fan d’Europa un hotspot mundial dels impactes
del canvi climàtic a la mar. L’alta velocitat de l’escalfament dels oceans està provocant una redistribució
global de la biodiversitat amb canvis en el rang de distribució d’espècies que succeeix entre 1,5 i 5
vegades més ràpid a la mar que a terra, i trenca així fronteres biogeogràfiques fins ara estables. Aquests
canvis presenten un risc fonamental per a la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes marins
actuals per la creació de comunitats noves i el canvi de processos fonamentals pel que fa a l’aspecte
fisiològic, demogràfic i de comunitat.
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L’escalfament provoca la migració dels organismes cap a latituds més grans, amb risc per a la biodiversitat
i el funcionament dels ecosistemes marins actuals.

4. Impactes sobre recursos hídrics, infraestructures i energia
4.1. Recursos hídrics
4.1.1. Disminució de la disponibilitat d’aigua
L’informe del Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) preveu una reducció d’entre un 20 % i
un 40 % de l’escorrentia anual a la zona de la Mediterrània on s’ubiquen les Illes Balears. Per tant, els efectes
del canvi climàtic poden agreujar la situació a les regions que ja afronten sequeres freqüents en combinació
amb baixos nivells de recursos hídrics. En el cas de les Illes Balears, poden empitjorar els desequilibris entre
la demanda i els recursos hídrics disponibles. A la vegada, i a causa del creixement econòmic previst a l’àrea
de l’Europa Occidental, es preveuen increments significatius de la demanda d’aigua en els sectors residencial,
dels serveis i industrial. Tot això fa que, per a la dècada del 2070, les previsions de disponibilitat d’aigua en
funció de les extraccions puguin ser inferiors a les actuals.

4.1.2. Demanda estacional dels recursos hídrics
Les reserves hídriques de les Illes Balears presenten els valors mínims durant els mesos centrals de l’estiu,
amb el mínim absolut al mes d’agost coincidint amb la màxima activitat turística, mentre que els màxims
de reserves hídriques es corresponen amb els mesos d’hivern. Els valors típics de reserves hídriques en
els mesos centrals de l’estiu, amb un cicle de pluges estàndard, es troben en la forquilla del 50-60 %, i en
períodes de sequera arriben a davallar per sota del 50 %. Al mateix temps, és ben conegut que el turisme i
els seus serveis associats són un dels contribuents importants a la demanda local d’aigua. Això és un fet
significatiu a les Illes Balears, ja que són anualment visitades per milions de turistes, i en especial al llarg dels
mesos centrals de l’estiu. Concretament, el mes d’agost de 2016, coincidint amb el període àlgid de la darrera
sequera que han patit les Illes Balears, arribaren per via aèria o marítima un total de 3.711.673 visitants, fet
que va coincidir amb el mínim de reserves hídriques (40 %). D’altra banda, la demanda d’aigua per satisfer les
necessitats humanes bàsiques ascendeix a uns 50 litres per persona i dia, i la població de les Illes Balears és
d’1.115.999 (segons el padró del 2017). El fet que aquesta població es dupliqui durant els mesos centrals de
la temporada turística (maig-setembre) implica un increment de la demanda mensual d’entre 0,9 i 1,4 hm3,
sobre una demanda base d’1,7 hm3 de la població empadronada. S’espera que els possibles efectes del canvi
climàtic compliquin encara més aquesta situació.

4.1.3. Impactes sobre el sistemes de recollida i distribució d’aigua
Els impactes del canvi climàtic sobre els sistemes de distribució i recol·lecció d’aigua poden ser molt diversos,
tot i que cal dir que molts d’ells no han estat encara analitzats científicament. Concretament, al quadre 5.1
es presenta el recull dels principals impactes esperats sobre els sistemes d’abastament d’aigua potable i de
recollida d’aigües pluvials.
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Quadre 5.1. Impactes del canvi climàtic sobre els sistemes de subministrament i recollida d’aigua
Possible efecte
del canvi climàtic

Impactes sobre les infraestructures
• Reducció de la disponibilitat i la qualitat del subministrament d’aigua per l’entrada
d’aigua salada als aqüífers subterranis i a les xarxes de distribució.

Pujada del nivell
de la mar

• Augment dels costs de manteniment de xarxes de distribució a causa de la intrusió
d’aigua salada.
• Augment dels costs de manteniment, operació i reparació de les infraestructures i xarxes,
com és el cas de les plantes de dessalinització exposades a possibles inundacions.
• Augment dels costs d’operació de les xarxes de drenatge, ja que l’augment del nivell de
la mar reduiria l’efectivitat dels sistemes de drenatge per gravetat, cosa que obligaria a
instal·lar sistemes de bombeig per al transport i descàrrega de les aigües de pluja.
• Reducció de la capacitat dels embassaments a causa de l’augment dels fluxos de terra
i l’erosió.
• Augment dels costs d’operació i manteniment de plantes de tractament, ja que els
fluxos d’aigua incorporaran nivells superiors de sòlids suspesos i altres contaminants.
• Augment dels costs derivats dels danys que es poden donar a les plantes de tractament
d’aigua exposades a riscs d’inundació.

Augment de la
intensitat en les
precipitacions

• Augment dels costs de manteniment i reparació de la distribució a causa de l’augment
dels perills de l’erosió causats pels fluxos de terra superficials.
• Disminució en la recàrrega dels aqüífers subterranis, ja que la precipitació intensa
supera la capacitat d’infiltració del sòl, i, en conseqüència, augmenta la possibilitat de
corriments de terres.
• Inundació de les infraestructures i dels immobles propers a aquestes infraestructures
causada pels desbordaments dels sistemes d’aigües pluvials.
• Abocaments causats per desbordaments d’aigües pluvials.
• Augment dels danys associats als esdeveniments de la inundació, que requerirà que els
governs locals actualitzin tots els seus sistemes d’aigües pluvials a fi de donar resposta
a l’augment de la probabilitat d’esdeveniments de pluges extremes, i que tendrà un cost
associat considerable.
• Reducció de la disponibilitat i qualitat del subministrament d’aigua a causa de la
reducció del cabal de reposició, i l’augment de les concentracions de contaminació en
els dipòsits d’aigua.
• Reducció dels nivells dels aqüífers subterranis a causa de la recàrrega limitada.

Reducció global de les
precipitacions i augment
de l’estrès hídric

• Augment de la penetració de les aigües salines a aqüífers, que poden reduir la qualitat
del subministrament.
• Augment dels costs d’operació, manteniment i reparació dels sistemes de tractament
d’aigües a causa del tractament d’aigües de pitjor qualitat.
• Augment dels costs d’operació, manteniment i reparació de les xarxes de distribució a
mesura que disminueix la humitat del sòl i augmenta la intrusió salina.
• Augment dels costs de manteniment i reparació a causa de la reducció de la humitat
del sòl i el baix flux d’aigua per les canonades, fets que conduiran a la degradació de les
xarxes de drenatge.

Els efectes del canvi climàtic poden empitjorar els desequilibris entre la demanda i els recursos hídrics
disponibles.
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4.2. Infraestructures
Les infraestructures, que inclouen tot el patrimoni construït d’obra pública i edificació, constitueixen elements
transversals lligats a tots els altres camps considerats, com són els recursos hídrics, l’energia, el turisme, la
salut, l’economia, el transport, etc. Aquestes infraestructures, per si mateixes, també són susceptibles de
sofrir els impactes del canvi climàtic, tal com es resumeix al quadre 5.2. En aquest quadre, els impactes s’han
relacionat, per simplicitat, amb un únic possible efecte del canvi climàtic, si bé alguns d’aquests impactes
solen relacionar-se amb diversos dels efectes. A més, només es recullen els impactes negatius sobre les
infraestructures, ja que són els que requeriran processos d’adaptació i/o mitigació. Finalment, cal mencionar
que el quadre 5.2 resumeix de manera simplificada els impactes dels possibles efectes del canvi climàtic
que amb més probabilitat es produiran a les Illes Balears, i no s’han considerat possibles efectes de baixa
probabilitat, com, per exemple, un augment de la intensitat en les precipitacions, vents o nevades.
Quadre 5.2. Principals impactes del canvi climàtic sobre les infraestructures
Possible efecte del
canvi climàtic

Impactes sobre les infraestructures

Reducció global de les
precipitacions

• Augment del risc d’incendi principalment en nuclis petits de població en àrees rurals.
• Dimensionament d’infraestructures lligades a l’abastament d’aigua potable inadequat
enfront de la sequera.

Augment del CO2
atmosfèric

• Augment de la corrosió en estructures de formigó per carbonatació.

Augment de la
temperatura mitjana

• Augment del deteriorament d’infraestructures (juntes d’expansió, vinclament de vies de
tren, fissuracions en estructures de formigó) per deformacions tèrmiques.
• Augment de la velocitat de corrosió a les estructures d’acer, de formigó o connectors en
estructures de fusta.

Pujada del nivell de la
mar

•
•
•
•
•

Necessitat d’adaptació dels ports i altres obres marítimes.
Augment del nivell freàtic i de la salinització de l’aigua al subsòl.
Problemes de durabilitat a les fonamentacions de les edificacions properes a la mar.
Problemes lligats a petits moviments en les fonamentacions per canvi de nivell freàtic.
Pèrdua de funcionalitat del clavegueram a les zones costaneres.

La reducció global de les precipitacions comporta un augment del risc d’incendi, principalment en nuclis petits
de població en àrees rurals, però també en altres entorns, i, fins i tot, un augment del risc d’incendis fortuïts
durant la mateixa construcció de les infraestructures. A més, pel que fa a les infraestructures per a l’abastament
d’aigua, el risc de sequeres en determinades èpoques pot comportar la necessitat de redimensionar aquestes
infraestructures que s’hi relacionen per falta de capacitat interanual.
D’altra banda, la primera causa del canvi climàtic, l’augment de la concentració del CO2 a l’atmosfera,
suposa un impacte directe sobre la vida útil de les estructures de formigó. Aquest material tendeix a absorbir
molècules de CO2 presents a l’aire al llarg de la seva vida, fet que produeix internament un procés anomenat
carbonatació, que suposa la reducció del pH de la pasta de ciment i la posterior corrosió de les armadures,
que perden la seva passivació inicial produïda gràcies a l’elevat pH inicial del formigó. Per tant, un augment
de la concentració de CO2 suposa un increment de la velocitat de la carbonatació i del deteriorament de
les infraestructures existents. A més, l’augment de la temperatura mitjana també pot implicar augments
significatius de la velocitat de la corrosió de les armadures, no només per la carbonatació, sinó també a causa
de la corrosió per clorurs, que és un problema d’especial rellevància en el cas de les Illes per la presència de
l’aigua de mar a tot el litoral, les zones generalment més construïdes.
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Si bé el fenomen de la corrosió pot semblar un efecte menor a petita escala, s’ha de considerar que
les estimacions actuals indiquen que el cost mundial de la corrosió equival al 3-4 % del PIB dels països
industrialitzats, o 1,45 bilions d’euros. Per tant, com que els costs directes i indirectes de la corrosió són
immensos, una petita acceleració del procés de la corrosió pot suposar un increment de despesa molt elevat a
escala global. Si bé no s’han trobat estudis localitzats al Mediterrani, investigacions australianes apunten que,
en cas de no prendre mesures, es podria produir un augment de danys per corrosió a causa de la carbonatació
de fins al 400 % l’any 2100 per a zones de clima temperat d’Austràlia i un 15 % d’augment de danys per corrosió
a causa dels clorurs. Altres estudis indiquen un 115 % d’increment de riscs de danys lligats a la carbonatació
a la regió dels Carpats.
L’augment de les temperatures mitjanes i del diferencial de temperatures entre l’estiu i l’hivern també podria
dur a un augment del deteriorament de les infraestructures per dilatacions/contraccions tèrmiques, danys
que es produeixen principalment en juntes d’expansió, en el vinclament de vies de tren i amb fissuracions en
estructures de formigó, entre d’altres.
La pujada del nivell de la mar reduirà l’alçada de la cota de coronació dels dics, a més d’un augment de
calat. Per tant, augmentarà el risc de fallada del dic pel fet de quedar desprotegit per onades superiors a les
màximes previstes a l’hora de determinar el seu dimensionament, i augmentaran els esforços que haurà de
resistir. Altres problemes de la pujada del nivell de la mar lligats a les infraestructures poden ser l’augment
del nivell freàtic i la salinització de l’aigua al subsòl (lligat a recursos hídrics) i la pèrdua de funcionalitat del
clavegueram a les zones costaneres (sanejament).
Finalment, les construccions properes a la mar poden experimentar problemes de durabilitat a les
fonamentacions, o en altres elements de planta baixa, per capil·laritat o problemes lligats a petits moviments
a les fonamentacions per canvis del nivell freàtic.
L’escalfament global tendrà diversos impactes destacats pel que fa a les infraestructures. Entre d’altres,
l’augment de temperatures i de l’estrès hídric provocaran un augment del risc d’incendis, i la concentració
superior de CO2 a l’atmosfera impactarà sobre la vida útil de les estructures de formigó.

4.3. Energia
Les previsions climàtiques mostren que el clima mediterrani esdevendrà més càlid, cosa que conduirà a una
reducció de la demanda energètica hivernal i a un augment de la demanda estival, vinculada a l’ús massiu dels
sistemes de climatització, que, a la vegada, molt probablement, conduirà a l’aparició de puntes molt superiors
a la demanda mitjana durant els diferents períodes horaris, tot i que, segurament, la demanda mitjana anual
romandrà pràcticament constant. En aquest context, és molt possible que es necessiti instal·lar capacitat
addicional de generació o aplicar polítiques actives d’estalvi energètic per minimitzar aquests pics, més enllà
de l’estrictament necessari per al creixement econòmic subjacent.
4.3.1. Impactes sobre el sistema de generació i distribució elèctrica
El clima té un impacte significatiu sobre el mercat elèctric, ja que la demanda d’energia està vinculada a
diferents factors socioeconòmics, efectes estacionals, mensuals i diaris, i a diverses variables ambientals,
fonamentalment la temperatura de l’aire, respecte de la qual presenta una relació no lineal. A la vegada,
diferents estudis mostren com la demanda energètica relacionada amb la refrigeració dels edificis a l’àrea
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mediterrània s’incrementarà de manera significativa durant les nits estivals, mentre que es reduirà durant
els períodes hivernals la demanda de calefacció. A la pràctica, això implicarà, fonamentalment, puntes de
demanda d’energia final en els sectors residencial i serveis, que a les Balears representen un 33,1 %, només
superats pel sector transport, que demanda un 58 % de l’energia final.

4.3.2. Impacte energètic de la dessalinització
La dessalinització s’ha convertit, en les darreres dècades, en el recurs hídric no convencional més important
en molts territoris costaners amb escassesa d’aigua. Segons la International Desalination Association
(IDA), actualment, la producció aigua dessalada a escala mundial és de l’ordre de 92,6 milions de m3/dia,
en un context en què les tecnologies de dessalinització existents es poden classificar en dues famílies
principals: els processos basats en l’evaporació i els processos basats en membranes. A causa del
gran consum energètic que presenten les tecnologies basades en l’evaporació de l’aigua salada/salobre,
actualment les basades en membrana, energèticament més eficients, són les predominants a escala
mundial. Concretament, les basades en osmosi inversa són emprades en el 65 % de la capacitat mundial
de dessalinització instal·lada. Actualment, a les Illes Balears hi ha sis dessaladores en funcionament (tres
a Mallorca, dos a Eivissa i una a Formentera) i dues d’addicionals en diferents fases de posada en servei
(una a Menorca, a Ciutadella, i una a Eivissa, a Santa Eulària des Riu), totes basades en la tecnologia
d’osmosi inversa.
El consum energètic d’una planta de dessalinització depèn dels sistemes que la componen. El consum del
sistema d’osmosi inversa depèn en gran mesura del grau de salinitat de l’aigua amb què s’abasteix una planta,
la relació de recuperació, l’eficiència del sistema de bombeig i l’eficiència dels sistemes de recuperació
d’energia, i el consum d’aquest procés oscil·la entre els 1,7 i 2,5 KWh/m3, que, combinat amb la resta de
consums addicionals, fa que el consum real d’una planta de dessalinització es trobi en un forquilla de 2,0-4,0
kWh/m3. Una gran planta de dessalinització (>100.000 m3/dia) pot consumir al voltant dels 3,71 KWh/m3,
mentre que en instal·lacions més petites, o no operades convenientment, el consum energètic pot fluctuar
en una forquilla de 3,0-7,0 kWh/m3. Cal remarcar que l’energia necessària per dessalar l’aigua de la mar
necessària per proveir una llar mitjana es troba al voltant dels 2.000 kWh/any, un consum inferior al d’una
nevera domèstica.
Si s’analitza la sèrie temporal de la producció d’aigua dessalinitzada per a l’abastiment urbà a les Illes
Balears per al període 1999-2017, i suposant un consum mitjà de 5 kWh/m3 per al conjunt de plantes en
funcionament, es pot estimar l’evolució del consum energètic anual destinat a la dessalinització d’aigua
a les Illes. Així, s’aprecia que el consum elèctric mitjà destinat a la dessalinització pot fluctuar fins a un
37,4 % en el conjunt de les Balears, depenent de l’any hidrològic. Concretament, la demanda energètica
derivada de la dessalinització pot arribar a fluctuar un 58,6 % a l’illa de Mallorca, un 31,6 % a Eivissa i un
20,4 % a Formentera, cosa que, a la vegada, té un impacte directe sobre les necessitats energètiques en
el territori. Si s’analitzen les dades de l’any 2016, en el punt àlgid de la darrera sequera soferta a les Illes
Balears, l’increment de la demanda energètica destinada a la dessalinització fou del 58 %, i va arribar a
representar el 2,6 % de la demanda elèctrica anual del conjunt de la comunitat. Aquest consum, petit a
priori, resultà ser, el 2016, 1,18 vegades més elevat que el total de la generació d’origen renovable (eòlica +
solar fotovoltaica) a les Balears, que fou de 126.170,65 MWh.

Augmentaran les puntes de demanda d’energia en els mesos estivals a causa de l’augment de les
temperatures.
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5. Impactes sobre l’ésser humà
5.1. Impactes sobre la salut
Cada vegada són més els estudis que analitzen la relació entre els impactes del canvi climàtic i la salut. Un
estudi comissionat pel Climate Vulnerable Forum va relacionar 400.000 morts anuals amb aquest fenomen.
L’OMS ha estimat que, entre el 2030 i el 2050, el canvi climàtic provocarà 250.000 morts addicionals a causa
de la malnutrició, la malària, les diarrees i l’estrès per calor. De la mateixa manera, el canvi climàtic amenaça la
disponibilitat d’aigua i la higiene, l’aliment, la salut i l’habitatge, que poden tenir efectes indirectes en la cultura
i el desenvolupament dels pobles. Els principals impactes sobre la salut provocats pel canvi climàtic que
s’han identificat són les onades de calor més intenses, els incendis, el descens de la disponibilitat d’aliments,
l’augment de les malalties transmeses per vectors, l’increment de la desnutrició, la pèrdua de capacitat de
feina i l’augment de conflictes socials derivats de la manca de recursos. A Espanya, l’any 2016 es van publicar
els principals indicadors que permeten mesurar l’impacte del canvi climàtic sobre la salut. Aquests indicadors
inclouen les temperatures i esdeveniments climàtics extrems, les malalties de transmissió vectorial, la qualitat
de l’aigua i la qualitat de l’aire.

5.1.1. Impactes directes sobre la salut
5.1.1.1. Onades de calor i fred
Actualment, estudis duts a terme a Europa i el nord d’Àfrica han mostrat que les onades de calor sofertes
fins ara afecten preferentment la gent gran amb malalties cardiovasculars i respiratòries, i en especial les
dones, els malalts mentals i els infants. D’acord amb l’OMS, l’increment de la temperatura i les onades de
calor contribuiran a l’increment de les morts relacionades amb la calor en els més grans de 65 anys. En
general, s’estima que entre 100 i 2.000 morts addicionals són degudes a onades de calor, depenent del nivell
de desenvolupament del país. D’altra banda, les previsions preveuen prop de 38.000 morts addicionals per a
l’any 2030 i 100.000 per a l’any 2150, principalment al Sud-est Asiàtic. A més, s’ha d’afegir que les persones
que viuen en ambients urbans són més vulnerables per l’efecte illa de calor que fan els edificis de les ciutats.
De fet, els models desenvolupats en aquest sentit indiquen que les ciutats més grans d’Europa i els Estats
Units sofriran el 2100 increments en la severitat i freqüència de les onades de calor.
Això, juntament amb el fet que la població envellirà substancialment en les pròximes dècades, amb un
increment de fins al 32 % dels més grans de 60 anys el 2050, farà que la població en general sigui més
vulnerable a les onades de calor. Aquests fenòmens ja han tingut alguns antecedents, com, per exemple,
l’onada de calor sense precedents experimentada a Europa el 2003. Mitjançant simulacions climàtiques s’ha
determinat que el canvi climàtic degut a causes antropogèniques va incrementar la probabilitat de mortalitat
per calor en un 70 % a París i en un 20 % a Londres. Per exemple, de les 735 morts l’estiu de 2003 a París, 506
varen ser atribuïdes al canvi climàtic per causes antròpiques. A Portugal i Itàlia hi hagué, respectivament, un
40 % i un 15 % més de morts de les esperades, mentre que a Espanya la xifra va arribar a les 6.500 defuncions
i en el conjunt d’Europa a les 70.000, si es compara amb les mitjanes registrades en els 5 anys anteriors.
Les previsions apunten al fet que es produirà un augment del 3 % en la mortalitat per cada grau que pugi la
temperatura màxima en ciutats del sud d’Europa, incloent-hi València i Barcelona. A Espanya es preveuen els
següents indicadors per mesurar l’impacte de temperatures i esdeveniments climàtics extrems: ingressos
hospitalaris per cops de calor, mortalitat per exposició a calor natural excessiva, excés en la mortalitat
observada i mortalitat per exposició a fred natural excessiu.
Les onades de calor també contribueixen a un increment de la incidència de les malalties cardiorespiratòries,
cerebrovasculars i respiratòries, en particular en persones que treballen a l’exterior, així com aquelles que no

156

El canvi climàtic

compten amb un sistema de climatització i queden exposades a cops de calor extrems. De la mateixa manera,
s’ha comprovat que episodis d’elevades temperatures provoquen fins a un 8 % d’augment dels ingressos a
hospitals (per exemple, Perú, Fiji) per casos d’infeccions gastrointestinals.
Quant al fred, en general es reconeix un patró d’augment de mortalitat, inicialment relacionada amb els
brots de grip, però pareix que altres factors climàtics i socioculturals hi estan implicats, com, per exemple,
al Regne Unit, on darrerament es detecten 40.000 morts extres anuals durant l’hivern. Pel que fa a les
onades de fred, en molts de països amb climes temperats es dona més mortalitat a l’hivern (10-25 %), a
causa, principalment, de complicacions amb malalties cardiovasculars, cerebrovasculars, circulatòries i
respiratòries. La mortalitat augmenta substancialment en aquells països amb hiverns suaus en els quals
es dona una baixada significativa de les temperatures i el tipus de roba habitual no és adequada. La gent
gran, generalment per sobre dels 75 anys, és més vulnerable a les baixes temperatures, amb una taxa de
mortalitat del 30 %. En el cas de les Balears, com es comenta al capítol 1, les onades de fred es reduiran
i les temperatures durant l’hivern seran més elevades, per la qual cosa no s’espera un impacte per fred
sobre la salut.
5.1.1.2. Pluges torrencials i altres fenòmens atmosfèrics extrems
S’estima que el canvi climàtic contribueix a episodis climàtics extrems com són les inundacions. De fet,
entre el 2005 i el 2015, més d’1,5 bilions de persones foren afectades per desastres naturals i es coneix que
les inundacions són la catàstrofe natural més freqüent arreu del món (43 %). Altres efectes dels desastres
naturals són els desplaçaments de les poblacions. En els darrers set anys, 22,5 milions de persones s’han
desplaçat com a conseqüència de desastres naturals. Es considera que, a escala global, ha augmentat la
incidència dels desastres naturals, però no per una freqüència més alta, sinó perquè cada vegada hi ha més
poblacions humanes en zones de risc en països poc preparats per a aquest tipus de fenòmens.
Les pluges torrencials afavoreixen l’aparició de brots epidèmics de malalties com ara leptospirosis, diarrees,
infeccions víriques, meningitis, varicel·la, hepatitis viral i tos ferina, així com malalties transmeses per vectors
com la leishmaniosi, el dengue i la malària. En concret, l’OMS estima que hi haurà 48.000 morts addicionals
d’infants per sota dels 15 anys a causa de diarrees i 60.000 morts addicionals per malària l’any 2030. Les
regions més afectades seran l’Àfrica i el Sud-est Asiàtic. En canvi, el risc d’inundacions en països desenvolupats
està molt controlat, com seria el cas de les Balears, on la previsió és que hi haurà menys episodis de pluges
torrencials (veure punt 1). Aquests països compten amb bones infraestructures de sanejament i sanitàries i,
per tant, s’han detectat pocs episodis d’augments de malalties després d’inundacions, com, per exemple, els
brots de leptospirosis el 1997 i el 2002 a la República Txeca i altres episodis d’escassa importància registrats
a Suècia, Finlàndia i el Regne Unit.
En els països desenvolupats, la morbiditat psicològica i l’estrès posttraumàtic tenen més importància
que les malalties transmissibles. De fet, la pèrdua d’habitatge per fenòmens extrems o de persones
estimades s’ha valorat com una de les causes de quadres de depressió, d’estrès posttraumàtic o de
predisposició al suïcidi.
5.1.1.3. Sequera
D’acord amb l’OMS, l’any 2100 1.400 milions de persones més estaran exposades a la sequera. Un augment
de la sequera pel canvi climàtic pot tenir efectes tant en l’àmbit agrícola com en el socioeconòmic. De fet, el
principal impacte identificat és la disminució de la producció agrícola, que pot desencadenar un col·lapse del
mercat d’aliments d’un país.
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5.1.1.4. Incendis
S’estima que els incendis augmentaran com a conseqüència de l’augment de la temperatura, la disminució de
la precipitació i els canvis en el tipus de vegetació. Els principals impactes dels incendis sobre la salut són les
cremades i la inhalació de fums. Com a efectes indirectes, s’identifiquen la pèrdua de sòl, l’augment de l’erosió
i el risc d’esllavissades del terreny.
Quant als impactes directes sobre la salut, l’efecte de les onades de calor i l’envelliment de la població
apareixen com els factors més rellevants associats a un augment de la mortalitat a causa del canvi
climàtic.

5.1.2. Impactes indirectes sobre la salut
5.1.2.1. Degradació de la producció d’aliments, reducció de l’abastiment i encariment
dels preus de certs productes
El canvi climàtic pot afectar les collites, disminuint les produccions, i posar en risc la nutrició de poblacions.
Això tendrà un efecte sobre l’increment de la pobresa, ja que reduirà l’accés a l’aigua, els aliments i la higiene.
El Banc Mundial va estimar que un augment de la temperatura de 2 °C posaria en risc de malnutrició entre
100 i 400 milions de persones, i provocaria 3 milions de morts cada any. L’OMS estima que l’any 2150 hi haurà
25 milions d’infants malnodrits com a conseqüència del canvi climàtic i que l’any 2030 hi haurà 95.000 morts
addicionals per malnutrició en infants per sota dels 5 anys. La falta de nutrició contribueix a un augment de
la incidència de malalties com ara la diarrea, les pneumònies, la malària i el xarampió. Aquests impactes es
faran més notables al sud de l’Àsia i a l’Àfrica subsahariana. Els models estimats fins ara mostren un impacte
negatiu en la producció de cereals, que tendrà com a conseqüència un increment d’entre un 5 % i un 10 % de
persones malnodrides. Això provocarà un augment dels fluxos migratoris i de refugiats, que normalment van
associats a l’increment de la incidència de malalties infeccioses, malnutrició, malalties mentals i violència
entre grups.
En el cas de les Balears, no hi ha dades concretes sobre aquests impactes, però s’espera que el canvi climàtic
produeixi canvis en els actuals sistemes agrícoles (veure punt 3.1.3), si bé la població de les Balears s’abasteix
majoritàriament de produccions externes, que, com hem vist, també es veuran afectades pel canvi climàtic.
5.1.2.2. Malalties relacionades amb l’aigua
Hi ha diverses malalties provocades per virus entèrics, cianobacteris i protozous que es poden transmetre
a través de l’aigua. Un augment de les precipitacions i una falta d’infraestructures dimensionades poden
provocar una contaminació de matèries fecals d’origen humà o animal de les conques hidrogràfiques o els
aqüífers, per exemple, amb E. coli, Giardia sp. o Cryptosporidium sp. En una revisió del Center for Disease
Control and Prevention (CDC), la criptosporidiosi va mostrar una associació rellevant amb les precipitacions i
fenòmens extrems, que poden comprometre les plantes de tractament d’aigües residuals, i incrementar el risc
de contaminació per aquest patogen.
D’altra banda, un disminució de la precipitació o una sequera poden provocar casos de deshidratació i un
augment de prevalença de brots de diarrea i còlera. Per exemple, se sap que les oscil·lacions de precipitació
del Niño han afectat la prevalença de còlera a Bangladesh des del 1893 fins a l’actualitat. Al mateix temps,
s’estima que el canvi climàtic provocarà la mort addicional de 48.000 infants per sota dels 15 anys el 2030
per brots de diarrea.
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Cap d’aquests escenaris pareixen aplicables a les Balears, on les infraestructures són, en general, adequades
i, en principi, no s’esperen brots epidèmics relacionats ni amb sequeres ni amb inundacions.
A Espanya, els principals indicadors del possible impacte del canvi climàtic en aquest sentit serien el nivell de
microcistines en aigua de consum i de microcistines i/o cianobacteris en aigües de bany, així com els brots
anuals per malalties de transmissió hídrica i coincidents amb sequeres i inundacions.
En el cas de la temperatura, un augment de la temperatura de la mar pot donar lloc a més casos de blooms
d’algues, fet que augmenta el risc de toxicitat dels mol·luscs de consum.
5.1.2.3. Malalties transmeses per vectors
Es coneix àmpliament que la temperatura pot tenir efectes en els vectors que transmeten malalties, com,
per exemple, variar la seva supervivència, la competència vectorial, l’abundància, l’activitat, el contacte amb
els hostes i la distribució estacional. Es considera que l’escalfament global, les variacions interanuals de
temperatura i els esdeveniments climàtics extrems poden afavorir la incidència de les malalties transmeses
per vectors en determinades zones. Un augment de la temperatura pot afavorir un augment de l’activitat dels
artròpodes vectors i de la seva capacitat de transmetre patògens. De fet, malalties com el paludisme, el dengue,
el chikungunya, l’encefalitis transmesa per paparres, la febre groga i la pesta han augmentat la seva distribució
en les darreres dècades. A Europa, s’ha estimat de manera qualitativa que l’any 2080 s’incrementarà el risc
d’incursió de malalties com la pesta equina africana, la febre hemorràgica de Crimea-Congo i la febre de la
vall del Rift. A més a més, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social considera com un indicador bàsic
de la salut i el canvi climàtic la distribució de vectors capaços de la transmissió local de malalties com ara el
paludisme, la febre del Nil occidental, la malaltia de Lyme, el dengue, el chikungunya i la febre exantemàtica
mediterrània. A les Balears, la presència del moscard tigre (Aedes albopictus) fa que el risc de transmissió
local de malalties com ara el dengue i el chikungunya sigui real. En un escenari d’escalfament global, el risc
de transmissió d’aquestes malalties podria augmentar per l’increment de l’activitat i competència vectorial de
les espècies presents a Europa.
Un 80 % de les actuals malalties infeccioses humanes i un 60 % de les actuals malalties emergents són
zoonosis56 i la seva distribució i incidència depenen de les condicions climatològiques. En concret, s’accepta
de manera general que els efectes seran observables quan els límits de temperatura de transmissibilitat
variïn entre 14-18 °C com a límit inferior i 35-40 °C com a superior. De la mateixa manera, també pot afectar
els patògens transmesos variant el període d’incubació extrínsec, i canviant l’estacionalitat de transmissió o
la distribució. Un augment de la temperatura a causa del canvi climàtic podria tenir efectes notables en els
vectors de les principals malalties, com ara el dengue i la malària. S’estima que el canvi climàtic augmentarà
la distribució de la malària, amb 60.000 morts addicionals en menors de 15 anys per al 2030. El risc de
transmissió de malària a Espanya es considera baix, ja que des que es va declarar lliure, el 1964, l’únic vector
present és l’Anopheles atroparvus, que és refractari a Plasmodium falciparum (espècie present a l’Àfrica),
mentre que l’An. labranchiae va desaparèixer de la Península als anys 70. Des d’aleshores, només un cas
esporàdic de transmissió autòctona de Plasmodium vivax ha estat registrat. En el cas de les Balears, el risc de
transmissió de la malària a causa del canvi climàtic és baix si ens basam en les espècies de vectors actuals.
A Europa, s’han detectat diversos brots de malalties vectorials de distribució típicament tropical, com ara el
virus chikungunya, el dengue i la febre del Nil occidental, i d’altres que es consideren d’alt risc com la febre
de la vall del Rift. Hi ha una sèrie de factors que contribueixen a l’emergència d’aquests malalties, com ara la
globalització i el canvi climàtic, factors socials i relacionats amb els sistemes públics de salut. Per exemple,
56

Malalties que es transmeten dels animals als humans.
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l’augment de la temperatura, un increment de la freqüència de viatgers i la presència d’espècies de vectors
invasors en una regió són alguns dels factors més evidents. De fet, la regió mediterrània és una de les zones
amb més risc de sofrir els efectes de l’escalfament global, amb un increment de dies i nits calorosos,
estius més prolongats i un increment de la freqüència d’onades de calor, que fan que s’estimi que les
malalties vectorials incrementaran la seva presència a la regió. A les Balears, per tant, hi ha un risc real
de brots de malalties introduïdes per viatgers per la composició de la fauna de vectors presents a l’actualitat
(per exemple, mosquit tigre).
D’altra banda, episodis de pluja més intensos i de curta durada poden augmentar el nombre de llocs de
cria i, per tant, l’abundància poblacional dels vectors adults. Hi ha, a més, espècies de mosquits que són
especialistes a aprofitar aquest tipus de fenòmens, com les del gènere Aedes, que depositen els ous durant
episodis de pluja intensa i són capaces de resistir posteriorment períodes de sequera fins que les condicions
tornen a ser les òptimes. En tot cas, un excés de pluja continuat i notable pot tenir l’efecte contrari si es
produeix una escorrentia i elimina els llocs de cria que es basen en bassiots i petites acumulacions d’aigua.
A les Balears, no s’esperen episodis prolongats de pluges intenses (veure punt 1), però episodis de pluges
intenses de curta durada poden provocar explosions poblacionals de vectors, com ara els mosquits, que
poden augmentar el risc de transmissió de malalties.
A més, si es produeix una disminució de les pluges, això podria implicar que la població humana requereixi
emmagatzemar més aigua i, per tant, cos que incrementaria l’abundància de llocs de cria d’algunes espècies,
com succeeix en l’actualitat amb l’Aedes aegypti i l’Aedes albopictus.
En el cas de les Illes Balears, la presència del mosquit tigre està sobretot associada a l’ús d’aigua en zones
públiques i jardins privats, i no a la necessitat d’emmagatzemar aigua per al consum, com en altres països.
De fet, la presència o establiment del mosquit Aedes albopictus és un dels principals indicadors per estimar
el possible efecte del canvi climàtic en els municipis espanyols. Altres indicadors complementaris són la detecció de casos autòctons de malalties no presents o amb escassa incidència al territori nacional, com ara el
paludisme, la febre del Nil occidental, el dengue, el chikungunya i la febre exantemàtica mediterrània, així com
casos de la malaltia de Lyme. Per exemple, la febre del Nil occidental, que pot afectar humans, aus i cavalls, es
coneix que circula a Europa i la conca mediterrània des del 1951, però no fou fins als anys 90 que experimentà
un augment en la seva distribució i virulència. L’epidèmia més important fora d’Europa es va registrar l’any
1999 a Nova York i, en pocs anys, el virus es va distribuir per tot el país. A Espanya s’han detectat casos clínics
de meningitis a humans per aquest virus, i estudis de seroprevalença al sud d’Espanya han mostrat que les
persones més exposades al virus són les de més edat, residents en zones rurals i amb professions de risc pel
que fa a la transmissió. De fet, un augment de les temperatures pel canvi climàtic pot incrementar la vulnerabilitat de les persones dedicades a la pagesia, entre altres motius, per la variació en els horaris de feina cap
a les hores més fresques de la matinada i la vesprada, quan els vectors són precisament més actius. La seva
circulació també ha estat demostrada amb estudis de seroprevalença en cavalls d’Andalusia, on el 7,1 % dels
animals analitzats mostraven anticossos. Un augment de l’abundància del principal vector, l’espècie Culex
pipiens, a causa d’episodis de pluges torrencials i/o l’augment d’acumulació d’aigua en l’àmbit domèstic, així
com una variació en el patró estacional de les espècies d’aus que actuen com a reservori, podria contribuir
a augmentar la incidència de la malaltia. Aquesta situació es va confirmar el 2018, quan el 9 d’agost es van
arribar a registrar 231 casos humans en països europeus amb un inici inusual de la temporada de transmissió
per les elevades temperatures i les abundants precipitacions durant la primavera de 2018. Fins i tot, en situacions de sequera, els punts de cria són més escassos, així com els depredadors de larves, i els mosquits es
concentren en aquests llocs de cria i poden actuar com a focus de transmissió d’elevada prevalença.
L’epidemiologia de les malalties vectorials és complexa, incloent-hi diferents factors que contribueixen de
manera sinèrgica a les seves variacions. Un exemple és el cas de les malalties transmeses per paparres,
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com el virus de l’encefalitis, en què l’augment de la incidència des dels anys 70 en regions com el nord
d’Europa s’ha atribuït normalment al canvi climàtic, tot i que altres factors com les activitats humanes i el risc
d’exposició al vector també semblen explicar de manera satisfactòria l’epidemiologia de la malaltia. En el cas
d’altres malalties transmeses per paparres com la de Lyme, el European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) considera que és una de les malalties, juntament amb la leishmaniosi, que es transmet per
insectes, que té el risc més alt d’estar relacionada amb el canvi climàtic i amb una elevada rellevància per a la
societat. En el cas de les Balears, es desconeix la prevalença de malalties transmeses per paparres, però, en
tot cas, el risc de transmissió és real en funció de les espècies de paparres presents a les Illes (per exemple,
Hyalomma). Per tant, el canvi climàtic pot influir en l’augment del risc de transmissió.
5.1.2.4. Malalties transmeses per aliments
En el cas de malalties com la salmonel·losi (de la qual són reservori les aus i els porcs), s’ha estimat que, per
cada grau que augmenta la temperatura a partir dels 5 °C, els casos d’aquesta malaltia augmenten entre
un 5 % i un 10 %. La salmonel·losi és una malaltia de primer ordre a Europa (100.000 casos anuals, segons
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, EFSA), per la qual cosa un augment de casos a causa del canvi
climàtic tindria un impacte en la normativa i els processos de producció. Pel que fa a la vibriosi, malaltia
produïda pel Vibrio parahaemolyticus i transmesa pel consum de mol·luscs, es pensa que una de les raons
de la seva presència a Galícia és l’increment de la temperatura de l’aigua, quan la seva zona original són les
costes de Mèxic. També s’ha estimat que altres Vibrio spp. no associats al còlera estan fortament relacionats
amb fenòmens climàtics. De tota manera, a Europa la malaltia més rellevant transmesa per aliments i amb una
marcada estacionalitat és la campilobacteriosi, que pot ser un indicatiu que la seva incidència podria variar
en un escenari de canvi climàtic.
5.1.2.5. Augment de les malalties respiratòries i les al·lèrgies
La contaminació atmosfèrica no està provocada directament pel canvi climàtic, però tant les fonts antròpiques
de gasos d’efecte hivernacle com les fonts de contaminació atmosfèrica poden tenir efectes sobre la salut que
es poden veure accentuats pel canvi climàtic. S’estima que la pol·lució domèstica i ambiental provoquen 4,3 i
3,7 milions de morts anuals, respectivament.
D’altra banda, el canvi climàtic també pot afectar la freqüència i la durada del pol·len i espores a l’atmosfera,
i augmentar la incidència per causa dels aeroal·lèrgens com la febre del fenc i l’asma. La variació de la
concentració de CO2 atmosfèric per causa del canvi climàtic pot tenir conseqüències directes en el creixement
dels vegetals, com pot ser un inici anticipat de la floració i la producció de pol·len o fins i tot la presència de més
al·lèrgens en els grans de pol·len quan aquests són produïts en concentracions més elevades de CO2. A més,
l’elevada concentració de CO2 a les zones urbanes, comparada amb la de les zones rurals, juntament amb les
partícules contaminants de la combustió dièsel, fa que els infants siguin més vulnerables als aeroal·lèrgens.
L’augment de les al·lèrgies també està lligat a una modificació en el règim hídric. Es coneix que existeix una
associació entre tempestes i asma, i, per tant, es considera que un augment dels fenòmens climàtics extrems
provocarà un augment de la incidència de malalties respiratòries.
En concret, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social considera com a indicador amb el qual es
poden mesurar els efectes del canvi climàtic la concentració atmosfèrica dels següents tipus pol·línics
potencialment al·lèrgens: les cupressàcies/taxàcies, el plàtan d’ombra, Plantago spp., l’olivera, les gramínies,
les amarantàcies i les urticàcies, així com la concentració d’espores de fongs al·lèrgens. Altres indicadors
importants de l’impacte podrien ser els ingressos hospitalaris urgents per asma per al·lèrgens, els ingressos
hospitalaris de tipus urgents per MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) i les variacions en la taxa de
mortalitat per causes respiratòries i cardiovasculars.
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En el cas de les Balears, s’espera que el canvi climàtic pugui fer augmentar els casos d’al·lèrgies per
pol·len, anticipant l’inici de la producció de pol·len en plantes molt comunes a les Illes Balears, com ara
l’olivera, l’ullastre, les gramínies, els xiprers, les savines, els ginebrons, les ortigues, els plataners i els pins, de
les quals s’estudia sistemàticament la incidència en el pol·len aeri.
5.1.2.6. Augment dels accidents lligats a la degradació de les infraestructures
Els desastres naturals destrueixen les infraestructures de sanejament, i contribueixen a focus de malalties
transmeses per l’aigua o per insectes. A més a més, es produeix un impacte en les infraestructures d’atenció
sanitària que tenen un efecte directe sobre la salut pública.
Quant als impactes indirectes sobre la salut, les malalties transmeses per vectors i l’augment de les
al·lèrgies apareixen com els efectes més probables del canvi climàtic sobre la salut en el cas de les Balears,
amb un risc real de transmissió local de malalties com ara el dengue i el chikungunya.

5.2. Impactes econòmics
S’espera que el canvi climàtic tengui un impacte substancial sobre l’economia de les regions i dugui, per tant,
a una disminució del benestar dels seus habitants. S’ha afirmat que, si es mantenen les tendències actuals,
els costs totals que se’n derivarien podrien ser equivalents, a finals de segle, a una pèrdua anual d’entre un
5 % i un 10 % del PIB global, que seria superior al 10 % per als països en vies de desenvolupament. I és que
els ecosistemes proporcionen molts de béns i serveis valuosos per a la societat. Amb la provisió de serveis
intermedis de suport a la vida (formació del sòl, cicle de nutrients, etc.) i de serveis finals d’aprovisionament
(aigua dolça, productes agrícoles, etc.), regulació (control del clima, control de malalties, etc.) i culturals
(estètics, recreatius, etc.), els ecosistemes són determinants per proporcionar tots aquells elements que
tenen un paper clau en el benestar humà, des de seguretat i satisfacció de necessitats humanes bàsiques
a salut i cohesió social. No obstant això, s’espera que l’escalfament global tengui un impacte sobre la seva
capacitat de proveir aquests serveis i afecti la rendibilitat i sostenibilitat de les activitats econòmiques que en
depenen i el benestar dels individus que els “utilitzen” o “consumeixen”.
Els impactes econòmics del canvi climàtic en una regió vendran determinats pels seus efectes sobre cada
sector, que també dependran de la seva localització i de l’horitzó temporal considerat. Tenint en compte els
trets i la ubicació de les Balears, i malgrat que encara no hi hagi molts d’estudis que ho constatin, s’espera que
els canvis en el medi atmosfèric i marí, així com els efectes que se’n derivaran sobre els ecosistemes, tenguin
importants repercussions en l’economia illenca. Així, es preveuen impactes sobre certes variables que poden
dur a pèrdues econòmiques en tots els sectors i impactes específics sobre alguns d’ells que afectaran encara
més la seva evolució econòmica i els faran més vulnerables al canvi climàtic.
Malgrat que l’anàlisi d’aquests impactes serveix per aportar una argumentació econòmica per a l’acció pel
clima, cal remarcar que no pot construir-se només sobre la base d’una perspectiva antropocèntrica que
cerqui preservar l’equilibri ecològic del planeta, perquè el planeta ens proveeix de serveis ecosistèmics amb
valor econòmic per a la societat. L’acció pel clima ha de sustentar-se, sobretot, en estratègies que cerquin
protegir els ecosistemes, perquè són essencials per a la vida i el desenvolupament. És fonamental que la
qüestió climàtica es tracti des d’un vessant holístic i, per tant, que les mesures cerquin implementar accions
orientades a transformar el metabolisme de la civilització actual, intensiu en l’ús de recursos i la generació de
residus, per incrementar-ne la sintonia amb els cicles biològics de la natura i els usos i recursos del territori.
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L’acció pel clima ha de tractar-se per la via del consum i no només per la via de l’emissió. I és que
el canvi climàtic no és més que un altre dels símptomes de la degradació contínua dels ecosistemes a què
duu la civilització industrial.

5.2.1. Impactes generals
Tant la contaminació atmosfèrica com l’escalfament global derivats de la crema de combustibles fòssils poden
provocar una sèrie d’impactes econòmics que podrien disminuir la rendibilitat de tots els sectors, tal com
mostra el quadre 5.3.

Quadre 5.3. Impactes econòmics generals derivats del canvi climàtic
Impactes econòmics

Causes associades a la crema de combustibles fòssils (contaminació atmosfèrica i canvi
climàtic)

Disminució de la
productivitat laboral57

• Increment dels dies laborals perduts per l’augment de la incidència de malalties, sobretot
entre els col·lectius més vulnerables, a causa de l’ascens de la temperatura, les onades
de calor i la contaminació atmosfèrica.
• Disminució de la capacitat física i mental dels treballadors per les altes temperatures.

Disminució
del rendiment
d’instal·lacions i
infraestructures

• Més pressió sobre els sistemes de generació i/o distribució d’electricitat a causa de
l’increment estacional de la demanda d’energia, que durà a una disminució del rendiment
de les centrals tèrmiques i, per tant, a més consum de combustibles i emissions.
• Sobrecàrrega de les instal·lacions de sanejament i proveïment d’aigua potable a causa de
l’increment de la seva demanda, cosa que en farà disminuir el rendiment.
• Tancament i/o reparació d’infraestructures i instal·lacions per més corrosió derivada
de l’increment de CO2 atmosfèric i per l’augment del risc d’incendis i inundacions
per la pujada del nivell de la mar, fet que també afectarà la logística de les activitats
econòmiques que s’hi duen a terme.

Increment de preus de
l’energia, l’aigua i certs
aliments

• Fenomen del pic del petroli, el carbó i el gas, que farà augmentar el preu de l’energia.58
• Increment de la demanda d’aigua i la seva competència entre els diferents sectors, que
farà augmentar-ne el preu.
• Increment de les importacions de cereals, verdures i productes bàsics per la caiguda de
la capacitat productiva dels agrosistemes, cosa que, tenint en compte els costs de la
insularitat, podria dur a un augment del seu preu.59

5.2.2. Impactes per sector575859
El fet que les Balears representin un territori insular, petit i localitzat al Mediterrània occidental, amb estius secs
i calorosos, fa que alguns sectors, més enllà de patir els impactes econòmics generals, experimentin, també,
tota una sèrie d’impactes específics que els fan especialment vulnerables al canvi climàtic. A continuació,
s’analitzaran aquests sectors i es posarà especial èmfasi en el sector turístic, donat que, pel fet d’erigir-se com
El 2016, les Nacions Unides alertaven que l’increment de temperatura derivat del canvi climàtic podia costar a l’economia mundial, el 2030, pèrdues
de productivitat valorades en 2 trilions de dòlars.
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I és que la producció energètica illenca es basa principalment en la crema de combustibles fòssils importats.

En un context en què el model de producció agrícola industrial és el model dominant, aquest augment de preu pot accentuar-se en cas d’una
disminució de l’oferta global d’aquests productes originada pel descens de la capacitat productiva dels ecosistemes a escala mundial i pels efectes
de fenòmens atmosfèrics extrems en altres indrets, responsables de pèrdues de cultius, destrosses d’instal•lacions i infraestructures i talls en les
comunicacions.
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a motor de l’economia balear, els importants riscs que afronta poden comprometre seriosament el benestar
dels illencs.
5.2.2.1. Turisme
Milions de turistes visiten les Illes cada any, especialment durant l’època d’estiu, atrets per les seves condicions
atmosfèriques i els seus recursos naturals. No obstant això, els efectes del canvi climàtic podrien modificar
aquesta situació en les properes dècades i comprometre seriosament l’evolució econòmica de la regió.
La sensibilitat dels turistes al clima i la seva llibertat relativa a l’hora d’escollir una destinació i decidir
l’època de l’any en què viatjaran fan preveure que els canvis en les condicions atmosfèriques, sobretot en
la temperatura, duguin a una redistribució espacial i estacional dels fluxos turístics i afectin l’atractiu de les
destinacions costaneres espanyoles. Així, si bé a les Balears el canvi climàtic pot dur a un increment dels dies
amb condicions climàtiques acceptables per als turistes, i desplaçar la temporada d’estiu a la primavera i la
tardor, els seus impactes sobre els ecosistemes illencs podrien incidir negativament en la demanda turística
i contrarestar aquest efecte. I és que la qualitat ambiental és clau en l’elecció de destinació per part dels
visitants.
Així, s’espera que l’erosió i la pèrdua d’ecosistemes costaners com les platges, per la pujada del nivell de la
mar i les consegüents inundacions, duguin a una disminució de l’atractiu turístic de les Illes. Són molts els
estudis que han mesurat econòmicament la disminució de benestar associada a la pèrdua d’amplada de platja
i han demostrat que el seu valor es capitalitza, almenys parcialment, en el mercat turístic.
També s’espera que l’erosió dels sistemes dunars afecti el benestar dels visitants de les zones humides,
perquè durà a un augment de la seva salinització i impactarà en la diversitat d’espècies. Els efectes del
canvi climàtic sobre la redistribució geogràfica global d’espècies per canvis d’activitats estacionals, pautes
migratòries, abundàncies i interaccions amb altres espècies poden contribuir encara més a la pèrdua de valor
recreatiu de les zones humides. Així, alguns estudis han estimat econòmicament les pèrdues de benestar que
els visitants de s’Albufera de Mallorca, sobretot turistes, experimentarien davant la reducció de la diversitat
i abundància d’espècies d’aus, i mostren un valor marginal mitjà més elevat per a les espècies endèmiques
(1,31 €) que per a les migratòries generalistes (1€) i, per tant, les preferències dels visitants per preservar
l’heterogeneïtat del parc a través de polítiques d’adaptació.60
Els impactes del canvi climàtic sobre la Posidonia oceanica també poden disminuir el valor recreatiu de
les Illes Balears. La baixa capacitat de resiliència de la posidònia davant l’augment de la temperatura posa
seriosament en perill la seva supervivència a la Mediterrània, cosa que afectarà de manera considerable la
seva provisió de serveis ecosistèmics, entre els quals en destaquen dos des d’un punt de vista recreatiu. Per
una banda, l’afavoriment de la qualitat i la transparència de l’aigua. Són molts els estudis que mostren que
els banyistes estan disposats a pagar per millores en la qualitat de l’aigua. Així, alguns estudis han constatat
la importància que els banyistes assignen a la transparència de les aigües litorals balears i demostrat que, el
2006, els turistes amb una segona residència a Calvià estaven disposats a pagar, cada dos mesos, 35,42€
per tenir una pèrdua de transparència del 20 % i només 26,05€ per tenir una pèrdua de transparència del
40 %. Si bé aquests estudis no s’emmarquen en un context de canvi climàtic i se centren en l’eutrofització
derivada de l’activitat de les plantes de tractament d’aigües residuals de la zona, aporten informació rellevant
sobre les pèrdues econòmiques que podrien ocasionar-se si no s’adreça el canvi climàtic i, per tant, els seus
efectes sobre l’eutrofització de les aigües i la posidònia. Per l’altra, la Posidonia oceanica serveix d’hàbitat
La importància que aquestes mesures es dissenyin apostant pel principi de precaució i considerant el benestar de les generacions futures és també
quelcom que s’ha constatat a les Balears.
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per a espècies de gran interès per a la pesca recreativa, entre les quals destaquen la donzella, la vaca i
l’esparrall, que recluten o tenen com a hàbitat preferencial d’alevinatge les praderies de posidònia. Donat que
el moviment econòmic lligat a aquesta activitat a Mallorca és de 57 milions d’euros, cinc vegades superior a
l’associat a la pesca comercial61, és d’esperar que la disminució de les praderies de posidònia dugui a pèrdues
importants de benestar en aquest sector i, per tant, minvi el potencial de la pesca recreativa com a activitat
per desestacionalitzar la temporada turística.
La qualitat de l’experiència turística també pot veure’s afectada per un augment de la freqüència d’episodis
de grumers —vinculada a l’eutrofització, la sobreexplotació pesquera i l’augment de temperatures—, que són
responsables de la major part de les picades que pateixen els banyistes. La satisfacció dels visitants també
podria reduir-se amb l’increment del risc d’incendis forestals provocats per canvis en la vegetació i el paisatge
a causa dels danys ambientals que se’n derivarien.
Els incendis també podrien posar en risc la vida i la salut dels visitants i afectar el seu gaudi, ja que la salut és
un determinant de l’experiència recreativa. Els impactes del canvi climàtic sobre la salut podrien, doncs, fer
perillar la sostenibilitat de l’activitat turística de la regió. Així, l’increment de contaminants atmosfèrics a causa
de la crema de combustibles fòssils, que també podria generar problemes de visibilitat, podria incentivar els
visitants a canviar els seus plans de viatge pels seus efectes sobre la salut. Si bé no se centren en el turisme
i el canvi climàtic, alguns estudis mostren que els italians estan disposats a pagar per reduir el risc de patir
malalties cardiovasculars i respiratòries associades a la contaminació de l’aire i les onades de calor. D’altra
banda, l’increment del risc de malalties transmeses per vectors també podria reduir l’atractiu turístic de les
Illes, on existeix un risc real de transmissió del dengue i el chikungunya pel moscard tigre, que és, avui, una de
les espècies invasores del territori de més impacte en la salut pública.
És important destacar, també, que les malalties transmeses per vectors podrien afectar animals de gran
atractiu turístic com els cavalls menorquins. El cas de la llengua blava a Menorca, detectada el 2003 i associada
amb l’expansió de Culicoides imicola, del nord d’Àfrica, a causa de l’augment de temperatura62, fa pensar que
aquest fenomen podria estimular l’expansió d’altres malalties transmeses pel mateix insecte, com la pesta
equina africana. D’altra banda, la proliferació del bacteri fitopatogen Xylella fastidiosa podria dur a una pèrdua
important de valor paisatgístic63, així com a la pèrdua de la declaració de Reserva de la Biosfera de Menorca,
si finalment acabàs afectant oliveres centenàries.

El canvi climàtic afectarà seriosament l’activitat turística i posarà en perill l’economia balear,
que fonamenta la seva estructura productiva en el turisme. S’espera que la variació de les condicions
atmosfèriques, sobretot de la temperatura, alteri l’atractiu turístic de les Balears. Si bé això podria
augmentar els dies amb condicions atmosfèriques acceptables per als turistes, tot desplaçant la temporada
d’estiu a la primavera i la tardor, els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes illencs podrien incidir
negativament en la demanda turística i contrarestar aquest efecte.
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Els pescadors recreatius representen el 5-10 % del total de la població de Mallorca.
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La llengua blava és considerada un dels exemples més plausibles del canvi climàtic.

L’anàlisi de la situació a les Balears se centra en els ametllers a Mallorca, els ullastres a Menorca i les oliveres a Eivissa, però, de moment, ningú no
n’ha avaluat ni la taxa de mortalitat ni el possible impacte sobre el paisatge.
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5.2.2.2. Agricultura
Temperatures més elevades poden dur a importants pèrdues d’ingressos agrícoles pel rendiment més baix
dels cultius, sobretot els de reguiu. Així, l’increment de l’estrès hídric que se’n derivarà provocarà, a més
de més necessitat de reg, una disminució de la capacitat productiva dels agrosistemes que farà necessari
reconvertir i modificar moltes zones d’activitat agrària. Per un altre costat, les temperatures més elevades
i les onades de calor duran a canvis en els cicles fenològics i l’estacionalitat dels cultius. Les collites també
poden veure’s afectades per canvis en la fisiologia de les plantes, a causa dels cops de calor i la disminució de
l’acumulació d’hores de fred. Així mateix, els canvis en la composició dels sòls i en la dinàmica de la matèria
orgànica que contenen a causa de l’escalfament global poden fer que perdin, lentament, matèria orgànica per
mineralització. El rendiment dels cultius també podria disminuir per la contaminació atmosfèrica derivada de
la crema de combustibles fòssils64.
Canvis en la composició de productes derivats com el vi i l’oli per altes temperatures i dèficit hídric també
podrien provocar pèrdues econòmiques en el sector i obligar-lo a invertir diners i esforços per estudiar altres
varietats més resistents.
Finalment, l’increment de la distribució de malalties transmeses per vectors també podria dur a pèrdues
econòmiques. Així, i si bé el canvi climàtic no implicarà variacions significatives respecte de la presència de
la Xylella fastidiosa, tampoc no n’afavorirà la desaparició. Aquesta malaltia és responsable de pèrdues en la
producció agrícola i podria obligar a un canvi de cultius en alguns sectors rellevants com el de l’ametlla. També, més enllà dels costs de destrucció de plantes infectades que s’hauran d’assumir, i del fet que s’establiran
regulacions específiques que no deixaran importar determinades plantes, com la Polygala, si la Xylella fastidiosa acabàs afectant les oliveres centenàries de la Serra, les pèrdues per al sector de l’oli serien considerables.
El canvi climàtic també podria incrementar el nombre de generacions anuals de plagues com, per exemple, el
barrinador del blat de moro o l’escarabat de la patata, i generar costs rellevants per al seu control.

El canvi climàtic provocarà pèrdues d’ingressos agrícoles per un rendiment més baix dels cultius, canvis
en la composició del vi i l’oli, l’augment de malalties transmeses per vectors i l’increment de generacions
anuals de plagues.

5.2.2.3. Ramaderia
Temperatures més elevades poden dur a importants pèrdues econòmiques en el sector ramader a causa,
per una banda, de l’increment en els costs d’explotació. I és que l’escalfament global obligarà a refrigerar les
instal·lacions ramaderes on es trobin i incrementarà les necessitats d’aigua de qualitat, més difícils de satisfer
en un context de menys disponibilitat i preu més alt. Així mateix, les instal·lacions hauran de ventilar-se més i,
fins i tot, patir modificacions d’estructura, amb el consegüent augment de la despesa energètica per produir
el mateix quilogram de carn o litre de llet. Per altra banda, temperatures més altes afectaran les pastures i la
disponibilitat de farratge, cosa que resultarà en una disminució de la producció de llet i formatge, de manera
que, si fa més calor i es redueixen les pluges primaverals, la viabilitat econòmica de les granges que no
disposin dels seus propis recursos hídrics pot veure’s compromesa. El canvi climàtic pot agreujar la tendència
actual de reduir el nombre de granges i intensificar l’explotació de les que romanen operatives.

El 2013, la Comissió Europea apuntava que els danys a les collites formaven part, també, dels costs directes derivats de la contaminació de l’aire,
que xifraven en uns 23 bilions d’euros a l’any.
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La rendibilitat econòmica del sector ramader també pot disminuir per l’augment de la taxa de reproducció dels
paràsits i patògens presents a les poblacions naturals d’animals, ja que l’escalfament global n’accelerarà la
transmissió i n’incrementarà l’abundància. Així mateix, també pot provocar canvis substancials en la distribució
de malalties animals a partir de la introducció de nous patògens propis de climes més càlids en poblacions poc
resistents des del punt de vista immunològic.

El canvi climàtic disminuirà la rendibilitat econòmica del sector ramader per augment dels costs
d’explotació de les instal·lacions, menys producció de llet i formatge i més presència de paràsits i patògens.
5.2.2.4. Pesca
L’augment de la temperatura i l’acidificació de la mar afectaran el reclutament, la distribució i la reproducció
d’espècies d’interès per a la pesca comercial. Algunes podrien veure’s desplaçades, i d’altres, sobretot les
tropicals i subtropicals, com la llampuga, beneficiades. Per a algunes usualment presents a la posidònia, com
l’orada, l’efecte negatiu de l’augment de la temperatura pot accentuar-se per la pèrdua d’hàbitat. Si bé s’ha
estimat el valor econòmic del rol que algunes praderies marines desenvolupen per a les pesqueries locals65, el
de la posidònia encara no està ben quantificat. Algunes estimes conservatives a les pesqueries mediterrànies,
que avui són objecte d’estudi, parlen de 58-91 milions d’euros.
Tot i que la posidònia té un paper clau per a peixos de poc interès comercial, com els tords, els esparralls, les
vaques i les salpes, i espècies protegides, com els singnàtids-cavallets i els peixos pipa, també afecta espècies
d’interès per al sector pesquer artesanal, que és el que més explota espècies potencialment dependents de
la planta, com l’escórpora, la sípia i el calamar, així que el canvi climàtic podria repercutir econòmicament en
el sector. No obstant això, encara calen més estudis que avaluïn la magnitud d’aquests impactes (incloenthi relacions complexes via xarxes tròfiques, efecte en zones de guarderia de juvenils, etc.) per tal que
puguin comparar-se amb d’altres que ja pateix la pesca artesanal a causa de les dificultats associades a la
comercialització del producte i els hàbits de consum.
Per a algunes espècies, el canvi climàtic disminuirà la rendibilitat de la pesca comercial per la seva
desaparició i/o el seu menor creixement.
5.2.2.5. Construcció
La contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic derivats de la crema de combustibles fòssils poden dur a
pèrdues econòmiques en el sector de la construcció a causa de l’increment dels costs directes i indirectes
associats a la disminució de la vida útil de les infraestructures per augment de la concentració de CO2
atmosfèric o canvis en la humitat. També s’espera en aquest sector una pèrdua important de la productivitat
laboral a l’estiu.
L’augment de la concentració de CO2 a l’aire i els canvis resultants en les condicions atmosfèriques
suposaran reptes importants per al sector de la construcció que requeriran nous plans de construcció
i l’ús de nous materials.
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El cas de la Cymodocea nodosa n’és un exemple.
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5.2.2.6. Habitatge
La degradació dels ecosistemes illencs derivada del canvi climàtic pot dur a una pèrdua del valor estètic de
moltes zones i a disminuir el valor de mercat de les propietats residencials que s’hi ubiquin. S’ha demostrat
que la qualitat estètica de l’entorn on se situen els immobles és un component important del seu preu de
mercat. Així, si bé encara no existeixen estudis en aquest sentit a les Balears, l’erosió de les platges i sistemes
dunars per la pujada del nivell de la mar podria dur a una pèrdua de valor dels immobles costaners66. A més
d’afectar el benestar dels residents, això també podria tenir conseqüències importants per al lloguer turístic.
El canvi climàtic pot dur a la disminució del valor de mercat dels habitatges.
5.2.2.7. Sector públic
Els impactes del canvi climàtic sobre el sector públic vendran determinats, per un costat, per un augment de la
despesa pública destinada a sufragar, majoritàriament, l’increment de la despesa energètica que se’n derivarà,
els potencials costs de reparació i/o substitució d’infraestructures i instal·lacions, una despesa sanitària molt
més elevada i l’increment de costs associats a combatre plagues la desaparició de les quals serà més difícil
en un context de clima més càlid. Per l’altre, s’espera que les pèrdues econòmiques experimentades en
els diferents sectors a causa dels impactes generals i específics llastrin l’economia illenca i provoquin una
reducció en el consum i l’activitat econòmica en general, cosa que pot dur a una disminució de la recaptació
d’imposts i, per tant, dels ingressos públics.
S’espera que el canvi climàtic dugui a un augment del dèficit públic i, per tant, comprometi l’habilitat de
l’Administració per servir els ciutadans, i faci l’economia balear menys “resilient” i que això afecti, encara
més, el benestar dels illencs.
El quadre 5.4 recull els principals impactes esperats sobre la despesa pública derivats del canvi climàtic.
67

Quadre 5.4. Principals impactes sobre la despesa pública derivats del canvi climàtic
Impactes sobre la
despesa pública

Causes associades a la crema de combustibles fòssils (contaminació atmosfèrica i
canvi climàtic)

Increment de la despesa
energètica

• Augment de les necessitats de climatització d’edificis i instal·lacions a l’estiu.
• Increment potencial de l’activitat de les dessaladores per afrontar l’augment de la
demanda d’aigua potable.67
• Augment del preu de l’energia pel fenomen del pic del petroli, el carbó i el gas.

Increment de la despesa
lligada als sistemes de
recollida i distribució
d’aigua

• Augments dels costs d’operació, manteniment i reparació dels sistemes de tractament
d’aigües i de les xarxes de distribució.
• Costs de construcció de noves dessaladores i/o de reciclatge si es vol garantir el
subministrament d’aigua per aquesta via.
• Augment dels costs de manteniment i reparació dels sistemes de recollida d’aigua pluvial.
continua
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L’augment del risc d’incendis forestals també podria disminuir el valor de mercat de les propietats ubicades en zones afectades.

L’impacte energètic de les dessaladores serà cada cop més gran per la dificultat per reduir el consum d’energia associat a les tecnologies actuals
que utilitzen. Així, si es considera que el cost actual de dessalinització de l’aigua de la mar està en una forquilla de 0,5-1,2 €/m3, depenent del tipus i
la capacitat de la planta dessaladora, els costs anuals de dessalinització a les Illes podrien ser superiors als costs actuals, que oscil·len entre els 10 i
els 30 milions d’euros.
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Increment de la
despesa lligada a
infraestructures

• Increment dels costs de manteniment i reparació d’infraestructures.68
• Increment dels costs d’adaptació dels ports i altres obres marítimes.
• Increment dels costs de reparació i/o substitució d’infraestructures i de despeses de
protecció civil per danys i accidents.

Increment de la despesa
sanitària

• Increment del cost sanitari per l’augment de la incidència de malalties cardiovasculars
i respiratòries per contaminació atmosfèrica, temperatures més elevades i episodis de
calor extrema, que afectaran, sobretot, les persones més vulnerables.69
• Increment del cost sanitari per aparició de malalties transmeses per vectors pròpies de
climes més càlids, com el dengue i el chikungunya, juntament amb l’augment dels costs
administratius associats amb el control dels vectors70.

Increment de la despesa
lligada a combatre
plagues

• Més dotació de recursos per subvencionar productes fitosanitaris encaminats a
combatre plagues i a eliminar plantes infectades71.

68697071

5.3. Impactes del canvi climàtic des de la perspectiva jurídica, social i política
Tant els canvis físics com els impactes lligats al canvi climàtic descrits fins ara mostren clarament l’abast
d’aquest fenomen, que repercutirà de manera manifesta i greu sobre la societat i la ciutadania de les Illes
Balears, així com sobre les seves institucions.
El medi natural no es pot concebre únicament com a font de recursos, deslligat completament de l’ésser humà
que hi viu. Al contrari, fins i tot des d’una perspectiva jurídica és cada cop més manifesta la interdependència
entre natura i societat, entre la terra i les persones que hi viuen. Ja l’any 1972 es va aprovar a Estocolm la
Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà, imprescindible per entendre
l’aparició, poc temps després, de la idea de sostenibilitat, que va ser impulsada per l’informe de la Comissió
Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament: El nostre futur comú, l’any 1987.

5.3.1. Impactes des de la perspectiva jurídica i legal
5.3.1.1. Impactes sobre els drets humans
Progressivament, aquesta presa de consciència arriba, també, a l’àmbit dels drets humans, en tant que un
medi ambient sa i equilibrat és indispensable per al gaudi efectiu d’aquests drets. Així ho posa de manifest
ja l’any 1994 la relatora especial de les Nacions Unides sobre els drets humans i el medi ambient, que va
presentar a l’ONU una proposta de principis sobre drets humans i medi ambient. Des de llavors, la inextricable
relació entre els drets humans i el medi ambient ha portat fins i tot al reconeixement judicial del dret a un
medi ambient sa, ja sigui als tribunals interns d’alguns estats com, fins i tot, en tribunals internacionals de
drets humans, com ara el Tribunal Europeu de Drets Humans72 o la Cort Interamericana de Drets Humans73.
Donat que el cost mundial derivat de la corrosió d’infraestructures equival al 3-4 % del PIB dels països industrialitzats, 1,45 bilions d’euros, una petita
acceleració del procés podria traduir-se en elevats costs a nivell global.
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S’ha demostrat que cada dòlar, euro o rúpia invertit en mitigació rendeix d’1,4 a 2,5 vegades més aquesta quantitat en beneficis per a la salut, fet
que mostra que invertir en polítiques de mitigació del canvi climàtic és rendible socialment

69

La despesa vinculada al control del mosquit Aedes aegypti, responsable de l’epidèmia recent del Zika al Brasil, oscil·là entre els 7.000 i els 18.000
milions de dòlars per a l’Amèrica Llatina i el Carib durant el període 2015-2017, unes xifres que equivalen a 1.000 dòlars per cada increment del 5 %
de la taxa d’infecció.
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A més a més, si la Xylella fastidiosa arribàs a infectar oliveres centenàries, Menorca podria perdre la declaració de Reserva de la Biosfera, fet que
podria afectar l’activitat turística i deprimir l’economia i, en conseqüència, la recaptació d’ingressos públics.
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Veure, entre d’altres, Taskin c. Turquie, 46117/99, [2004] ECHR 621.

73

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos.
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En aquests darrers anys, les evidències científiques sobre el canvi climàtic no han fet sinó emfasitzar la
consciència de la vulnerabilitat de l’ésser humà davant les variacions del medi natural fins al punt que s’està
plantejant avui en dia l’existència d’un dret humà a un clima estable, adequat. Així ho han reconegut
decisions pioneres com la de la jutgessa Aiken, als Estats Units, el 2016, en el cas Juliana vs. EUA, que afirma:
“En l’exercici raonable de la meva capacitat de judici, no tinc cap dubte que el dret a un sistema climàtic
capaç de sostenir la vida humana és un dret fonamental, indispensable per a una societat lliure i ordenada.
[…] Un clima estable és, literalment, el fonament de la societat, sense el qual no hi hauria ni civilització ni
progrés”.74
O la del Tribunal Suprem d’Irlanda, que el novembre de 2017 declarava, en una sentència relativa a l’ampliació
d’un aeroport i en la qual s’analitzava també la problemàtica del canvi climàtic:
“El dret a un medi ambient que faci possible la dignitat humana i el benestar de la ciutadania és una
condició essencial per al respecte de tots els drets humans. I és un dret existencial indispensable”.75
Concretament, els drets de les persones que viuen a les Balears que es veuran especialment afectats pel canvi
climàtic són els següents: el dret a la vida, a la salut, a la vida privada i familiar, a la propietat, a l’alimentació,
a l’aigua i a l’habitatge. Cal tenir en compte que aquests drets estan reconeguts en diversos instruments de
dret internacional (Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics de 1966, Conveni dels Drets dels Infants de 1989, Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de
Discriminació Contra la Dona de 1979, Conveni Europeu de Drets Humans de 1950 o la Carta Social Europea
de 1961), dels quals Espanya forma part i que, per tant, obliguen els òrgans de l’Estat espanyol, incloses les
institucions autonòmiques, insulars i municipals, a respectar-los. És més, la mateixa Constitució espanyola
estableix, en el seu article 10.2, que “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la
Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els
tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya”.
En els següents apartats analitzarem amb més detall cadascun d’aquests drets.
• Dret a la vida
Ja sigui com a conseqüència de fenòmens extrems, de l’augment de la freqüència i intensitat de les onades de
calor, de l’increment de la presència de vectors de malalties, etc., és de preveure un augment de la mortalitat
lligada al canvi climàtic, que afectaria principalment els sectors de la població més vulnerables, ja sigui per
edat (nadons, infants, persones grans) o per la seva condició física particular (dones embarassades, malalts
crònics, etc.). Recordam que, l’any 2003, 70.000 persones van morir a Europa com a conseqüència de l’onada
de calor extrema que hi va haver. Estudis recents indiquen que el canvi climàtic va ser responsable en un 70 %
de l’augment de la mortalitat a París aquell estiu. Es tracta d’un dels drets fonamentals reconeguts en nombrosos instruments internacionals i regionals i que està també reconegut i protegit per la Constitució (art. 15).
• Dret a la salut
Els mateixos fenòmens que poden atemptar contra el dret a la vida poden afectar negativament la salut
sense arribar a produir la mort de la persona. Aquest dret també està reconegut en l’art. 43 de la Constitució
espanyola.
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• Dret a la vida privada i familiar
El dret a la vida privada i familiar està recollit a l’article 8 del CEDH i inclou el dret de tota persona a viure la
seva vida privada, les seves relacions properes, o a gaudir de la seva llar sense ingerències externes que la
perjudiquin. Aquesta noció s’ha estès, a partir de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH),
a la dimensió ambiental, especialment quan la degradació del medi ambient repercuteix directament sobre
la salut o el benestar de les persones afectades. Així, el TEDH ha condemnat en reiterades ocasions diversos
estats europeus per no impedir la vulneració d’aquest dret produïda per un excés d’emissions contaminants,
de renou i d’altres circumstàncies similars. És palès que el canvi climàtic pot afectar negativament el gaudi
d’aquest dret.
• Dret a la propietat
Recollit en el Protocol Addicional Primer del Conveni Europeu de Drets Humans, ratificat per Espanya, el dret a
la propietat defensa la capacitat de tota persona de gaudir de les seves possessions. Tant l’escalfament global
com els efectes que se’n derivaran tendran un impacte sobre aquest dret. Pensem, per exemple, en els béns
mobles o immobles que es puguin degradar, ja sigui a conseqüència, per exemple, de l’augment del nivell de
la mar, de les altes temperatures o del grau d’intensitat de les tempestes amb fort onatge a la costa.
• Dret a l’alimentació
La reducció de la capacitat productiva del camp, ja sigui per l’augment de temperatures, la disminució del
volum d’aigua disponible o l’aparició o extensió de plagues, així com el previsible augment de preus lligat a
l’increment de la importació de béns de l’exterior, pot tenir un impacte molt negatiu sobre el dret a l’alimentació
de les persones que viuen a les Illes Balears.
• Dret a l’aigua
L’impacte que tendrà el canvi climàtic sobre els recursos hídrics (més evaporació, més explotació dels recursos hídrics per l’augment de temperatures, variabilitat en les precipitacions) afectarà de manera evident
l’accés al dret a l’aigua, consagrat de manera progressiva en l’art. 14 de la CEDAW, en l’art. 24 del CDI,
en l’Observació General núm. 15 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 2002 i adoptat de
manera universal amb la Resolució 64/292 de 2010 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, que
proclama el dret humà a l’aigua i el sanejament. No s’ha d’oblidar que els deu anys que van des del 2005
fins al 2015 van ser declarats la dècada de l’aigua per part de l’ONU, i el període que va des de l’any 2018
fins a l’any 2028 ha estat declarat la dècada de l’aigua i el desenvolupament sostenible. A més, l’accés a
aigua potable i al sanejament conforma l’objectiu número 6 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
aprovats l’any 2015. Tot això implica que les polítiques relatives a la gestió de l’aigua han de ser prioritàries
per als estats membres de les Nacions Unides.
• Dret a l’habitatge
El dret a l’habitatge es veu afectat de manera similar al dret a la propietat esmentat més amunt. En situacions
extremes, l’augment del nivell de la mar, els incendis, els fenòmens climàtics extrems i l’erosió que se’n
derivi, especialment a les zones costaneres, pot afectar de manera no menyspreable els habitatges existents
en determinades zones vulnerables, i provocar, al mateix temps, un augment de la pressió urbanística sobre
aquelles zones de les Illes amb menys vulnerabilitat. Es tracta d’un dret consagrat també en l’art. 47 de la
Constitució espanyola.
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L’escalfament global i el canvi climàtic que se’n deriva impactaran sobre nombrosos drets humans
fonamentals, com ara el dret a la vida o la salut. Aquest drets estan protegits tant a escala estatal com
internacional i l’Estat i els poders públics estan obligats a actuar per prevenir-ne la vulneració.

5.3.1.2. Altres conseqüències legals
És important tenir en compte que la vulneració de tots aquests drets pot, a més de causar un gran patiment a la
població de les Illes Balears, donar lloc a accions legals i, fins i tot, judicials de reclamació de responsabilitats,
tant contra empreses com contra les administracions públiques, per acció o omissió davant el perill que
representa el canvi climàtic. Aquest fenomen ja s’està observant en nombrosos països, en els quals persones
individuals i organitzacions de la societat civil denuncien davant els tribunals les institucions responsables de
protegir els seus drets i les empreses que consideren responsables d’aquests danys.76
D’altra banda, és previsible que tots els impactes esmentats al llarg de l’informe afectin igualment contractes
existents, ja siguin de compravenda, de lloguer, de treball, de serveis, de productes financers o d’assegurances,
entre d’altres. El sector de les assegurances, per exemple, és un dels que més interès estan mostrant perquè
es desenvolupi un pla eficaç de lluita contra el canvi climàtic que permeti limitar la varietat dels impactes que
es poden produir i que estan estretament lligats a l’activitat asseguradora.

5.3.2. Impactes sobre la societat i el sistema democràtic
5.3.2.1. Conseqüències sobre la societat balear
Es preveuen, a banda dels esmentats impactes sobre els drets humans de la ciutadania i relacionats amb ells,
diversos factors que cal tenir en compte i que poden donar origen a un deteriorament del clima social a les
Illes. Entre els més rellevants, podem esmentar:
I. Les pèrdues de béns (mobles i immobles) derivades del canvi climàtic i fenòmens connexos.
II. L’eventual necessitat de reallotjar part de la població en el cas que aquests fenòmens siguin especialment
greus.
III. La degradació de l’activitat econòmica i la reducció de la renda disponible de part de la població.
IV. La dificultat d’accés a determinats béns i serveis o d’ús de certes infraestructures.
V. L’empitjorament de la salut mitjana de la població.
VI. L’arribada de persones vingudes d’altres territoris com a conseqüència dels impactes patits en el seu
lloc d’origen a causa del canvi climàtic o de fenòmens que se’n derivin (conflictes armats, inestabilitat,
pobresa...). Aquest fenomen, altament complex i de natura múltiple, es coneix amb el nom de refugiats
climàtics.
És d’esperar que tots aquests factors generin un cert nivell de malestar entre la ciutadania que pot arribar a
tenir conseqüències dramàtiques per al benestar i la convivència de la població balear.
Els exemples són nombrosos: Native Village of Kivalina vs. ExxonMobil Corp., Greenpeace Southeast Asia vs. Carbon Majors, Urgenda Foundation
vs. The Netherlands, Foster vs. Washington Department of Ecology, Ashgar Leghari vs. Federation Pakistan, Union of Swiss Senior Women for Climate
Protection vs. Swiss Federal Parliament, i Plan B Earth vs. The Secretary of State for Business, Energy, and Industrial Strategy, entre d’altres.
76
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5.3.2.2. Riscs per al sistema democràtic: les quatre crisis
Per tots els motius esmentats, en cas que les institucions no donin una resposta adequada al desafiament
del canvi climàtic, que permeti reduir al màxim l’augment de temperatura (mitigació), així com reduir la
vulnerabilitat i augmentar la resiliència de les Illes (adaptació), es pot produir una desafecció creixent cap al
sistema polític i les institucions democràtiques de conseqüències imprevisibles.
L’augment de l’extrema dreta i del populisme en un context com l’actual, en el qual es mesclen l’augment
de les desigualtats (crisi econòmica, que s’ha aprofitat per afavorir la concentració de riquesa en poques
mans, i que es veurà agreujada perquè els impactes del canvi climàtic són més forts sobre les persones més
vulnerables); el rebuig i, fins i tot, la deshumanització de les persones que venen de fora (crisi dels refugiats),
i la desafecció respecte de la classe política derivada dels nombrosos casos de corrupció i de la percepció de
la seva incapacitat per fer front als problemes de la ciutadania (crisi política) són un bon indicador dels riscs
per al sistema democràtic que es podrien derivar d’un agreujament d’aquestes tres crisis si se’ls suma la crisi
ecològica i climàtica que es pot produir en el cas que no es prenguin les mesures adients per fer-hi front.
Els impactes potencialment desastrosos de l’escalfament global i el canvi climàtic augmentaran les
tensions actualment existents en els nostres sistemes democràtics. La percepció que les autoritats no
han fet el suficient pot ésser un element addicional de pèrdua de legitimitat. A més, la previsió d’impactes
a escala planetària provocarà moviments migratoris molt més importants que els actuals que és previsible
que també afectin la nostra Comunitat Autònoma.

6. Quadre resum dels principals canvis i impactes
Tenint en compte el que s’ha descrit en l’apartat anterior, consideram que els impactes més rellevants del
canvi climàtic per a les Illes Balears a mitjà termini, tant per la seva gravetat com per la probabilitat que es
produeixin, són els següents:
Quadre 5.5. Canvis principals i els seus impactes
1. Principals canvis
Pujada del nivell de la mar
Pujada de la temperatura mitjana de totes les estacions
Augment del nombre, la durada i la intensitat de les onades de calor
Reducció de la pluja i augment de l’evapotranspiració
2. Principals impactes físics i sobre els ecosistemes terrestres, agricultura i ecosistemes marins
A) Impactes físics
Reducció de la superfície de platges
Erosió i pèrdua dels sistemes dunars
Salinització de zones humides costaneres i aqüífers
B) Ecosistemes terrestres
Canvis en la distribució de les principals formacions forestals
Augment del risc d’incendis forestals
Extinció d’espècies endèmiques de plantes i animals
Aparició i proliferació d’espècies invasores
continua
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C) Sistemes agrícoles
Pèrdua de capacitat productiva i, per tant, del valor del sòl
Canvis en la fisiologia de les plantes
Més incidència de plagues
D) Ecosistemes marins
Pèrdua de praderies de posidònia i dels seus serveis ecosistèmics (protecció de la costa, esmorteïment de les onades,
transparència de l’aigua), així com de la seva funció d’embornal de carboni
Migració d’organismes
Més presència d’espècies invasores
Augment de l’acidificació de la mar
Desoxigenació de les aigües
3. Principals impactes sobre els recursos hídrics
Disminució de la disponibilitat d’aigua
Augment de la salinització d’aqüífers
Augment de la demanda estacional de recursos hídrics
Augment dels costs d’operació i manteniment dels sistemes de tractament i distribució d’aigües
4. Principals impactes sobre les infraestructures
Augment del risc d’incendis en nuclis petits de població en àrees rurals
Necessitat de redimensionar infraestructures lligades a l’abastament d’aigua potable enfront de la sequera
Necessitat de redimensionar infraestructures portuàries (molls, dics i espigons)
Augment de la corrosió de les estructures de formigó per carbonatació
5. Principals impactes sobre el sistema energètic
Augments dels pics de demanda energètica a l’estiu
Augment dels costs de generació si es manté el mix energètic actual

Quadre 5.5. Canvis principals i els seus impactes
6. Principals impactes sobre la salut humana
Augment de la morbimortalitat derivada de les onades de calor
Augment de les malalties respiratòries i de les al·lèrgies
Impactes derivats de l’increment de la probabilitat d’incendis
7. Principals impactes sobre l’economia
Impactes generals:
Disminució de la productivitat laboral
Disminució del rendiment d’instal·lacions i infraestructures
Increment en els preus de l’aigua, l’energia i els aliments
Impactes específics:
A) Sector turístic: redistribució espacial i estacional dels fluxos turístics per l’augment de temperatures i la pèrdua
d’atractiu turístic per la degradació dels ecosistemes (menys amplada de platja, pèrdua de la transparència de les
aigües, danys forestals derivats dels incendis...)
B) Sector agrícola: pèrdua d’ingressos agrícoles per rendiment més baix dels cultius, increment dels costs per
necessitats superiors de reg, pèrdues econòmiques per malalties transmeses per vectors i plagues, menys rendibilitat
de les granges pel descens de la producció de llet i formatge...
C) Sector públic: més despesa pública per l’augment de la despesa energètica i sanitària, així com la despesa lligada
a la recollida i distribució d’aigua, a infraestructures i a combatre plagues
continua
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8. Principals impactes jurídics
Impactes sobre els següents drets humans:
Dret a la vida
Dret a la vida privada i familiar
Dret a la salut
Dret a l’alimentació
Dret a l’aigua
Dret a la propietat
9. Principals impactes sobre la societat i el sistema democràtic
Deteriorament del clima social derivat dels impactes sobre l’economia, els drets humans i l’augment dels fluxos
migratoris per l’empitjorament de les condicions de vida en altres indrets derivades en part o del tot del canvi climàtic
Deteriorament de la percepció de les institucions i desafecció cap al sistema democràtic en la mesura que no haurà
donat resposta a aquest desafiament
Quatre crisis: crisi ecològica, crisi econòmica, crisi migratòria i crisi política

7. Principals mesures de mitigació recomanades
Què vol dir mitigació
Les mesures de mitigació són aquelles encaminades a reduir la concentració de gasos d’efecte hivernacle
amb l’objectiu de reduir l’augment global de temperatures i minimitzar les conseqüències que se’n deriven
(les quals s’han analitzat a la primera part d’aquest capítol). Per contra, les mesures d’adaptació són aquelles
dirigides a fer front a les conseqüències esperades, no a evitar-les. La diferència entre les dues és molt
important a l’hora d’establir una política climàtica adequada.
Una mitigació imprescindible per poder realitzar l’adaptació necessària
Actuar sobre les causes del canvi climàtic en un intent de prevenir els danys que se’n deriven i que s’accentuaran
encara més en el futur és, des del punt de vista del patiment humà, del cost econòmic o de la capacitat
de recuperació dels sistemes, millor que només intentar adaptar-s’hi. A més, sense mesures de mitigació
significatives, el més probable és que el canvi climàtic s’accentuï tant i els seus impactes siguin tan greus, que
esdevengui simplement impossible o massa car adaptar-s’hi.
Per això, desenvolupar unes polítiques de mitigació suficients és imprescindible per garantir que es
podran adoptar les mesures d’adaptació necessàries per donar resposta als canvis i impactes que es
derivaran del canvi climàtic.
Cal començar al més aviat possible
Les mesures de mitigació han de començar al més aviat possible. Com més tardem a posar-nos-hi, més alta
serà la concentració de gasos d’efecte hivernacle, que provoquen l’escalfament global i, per això:
●

• Més difícil serà limitar l’augment de temperatures a un nivell mínimament controlable.
• Més costs econòmics i socials tendrà aquesta reducció d’emissions, ja que s’haurà de fer amb menys
temps.
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• Hi haurà menys opcions possibles de reduir aquestes emissions i menys capacitat de planificar i decidir
com volem fer-ho.
Per tots aquests motius, com més tardem a desenvolupar les polítiques de mitigació necessàries,
més possibilitats de fracàs hi ha, amb el risc real que l’escalfament del planeta produït per l’ésser humà
desencadeni processos naturals que intensifiquin el canvi climàtic fins a nivells desastrosos.
La mitigació és una oportunitat
L’establiment de mesures de mitigació adequades pot suposar una oportunitat excepcional per
diversificar i enfortir l’economia de les Illes Balears. Per una banda, la diversificació vendrà amb la creació
d’oportunitats i llocs de treball en sectors tecnològics, qualificats, difícilment deslocalitzables i d’alt valor
afegit. Per l’altra, l’enfortiment es produirà en sectors econòmics locals com l’agropesquer, l’artesanal i el de
la gestió dels recursos naturals. Existeixen previsions importants de fons a escala europea77 per finançar
plans de mitigació en l’àmbit insular que les Illes Balears haurien de saber aprofitar.
Nivell de mitigació necessari: 40 % el 2030
Pel que fa al nivell de mitigació necessari, el Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (en anglès,
IPCC) estableix unes reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) als països desenvolupats
d’entre el 25 % i el 40 % per a l’any 2020 i d’entre el 80 % i el 95 % per a l’any 2050, respecte de les emissions
del 1990, per tenir un 66 % de possibilitats de no superar els 2 °C d’augment de la temperatura global.
A més, la Unió Europea ha previst una reducció de com a mínim el 40 % de les emissions de GEI el 2030.
Consideram que aquest és el mínim irrenunciable que caldria assolir, tenint en compte, a més, que l’Acord de
París estableix que l’objectiu és limitar l’augment de temperatura a ben per sota dels 2 °C, cosa que implica que
al voltant del 2050 caldrà arribar a un nivell net d’emissions igual a zero. Aquests objectius són, a més, coherents amb el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears. D’altra banda, és molt probable que la UE estableixi objectius més ambiciosos d’aquí al 2020 per garantir una possibilitat més alta d’assolir
l’objectiu fixat a París. És important, doncs, tenir en compte la possibilitat de revisar aquests objectius per fer-los
més ambiciosos si l’evolució del coneixement científic o de les polítiques de la UE així ho aconsellen. En aquest
sentit, l’informe especial recent del Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) sobre l’augment de la
temperatura mitjana global en 1,5 °C posa de manifest que hi ha diferències substancials en molts aspectes
entre limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 °C o limitar-la a 2 °C. En aquest sentit, per aconseguir
limitar-la a 1,5 °C, l’IPCC posa de manifest la necessitat de reduir en un 45 % les emissions de CO2 d’aquí al 2030
respecte de les emissions del 2010 i d’assolir un volum net d’emissions igual a 0 al voltant de l’any 2050.
En tot cas, el que és fonamental és no només fixar objectius ambiciosos, sinó, sobretot, desenvolupar
les mesures i les polítiques que permetin assolir-los.
Mesures de mitigació prioritàries a les Balears
És necessari establir al més aviat possible un Pla de Mitigació 2030 per tal d’aconseguir aquests objectius.
A les Balears, les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen principalment de la producció d’energia
elèctrica i del transport (42 % i 37 %, respectivament, el 2016). Atès que aquests sectors representen gairebé
el 80 % de les emissions directes generades a les Illes Balears, esdevenen els dos sectors en què caldria
77
Per exemple, a través de la iniciativa Clean Energy for EU Islands, que cerca facilitar la transició energètica de les illes de la Unió Europea d’aquí al
2030, a través de la selecció d’una sèrie d’illes pilot que gaudiran d’un suport especial per part del secretariat de la iniciativa. Val a dir que la UIB i el
LINCC UIB són membres d’aquest secretariat.
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centrar principalment les mesures de mitigació establertes en el Pla. Reduir la pressió humana derivada
del turisme que experimenten les Illes, que s’afegeix a la de la població resident i li dona un caràcter
marcadament estacional, es presenta com un element important de cara a reduir les emissions en
aquests sectors.
Per garantir l’èxit d’aquest Pla de Mitigació, seria necessari un pla específic d’R+D+I sobre mitigació del
canvi climàtic a les Illes Balears, així com el desenvolupament d’una xarxa pública de control efectiu de les
emissions.
Hi ha moltes mesures de mitigació possibles i necessàries.78 Pel seu impacte i rellevància, consideram que les
mesures que caldria prioritzar per àrea són les següents:
1. Energia
a) Reducció de la demanda energètica en els sectors d’ús final de l’energia, especialment els sectors
del comerç i els serveis i el residencial, a través, principalment, de l’augment de l’eficiència energètica
dels edificis. L’augment d’eficiència que s’hauria d’assolir d’aquí al 2030 hauria de ser, com a mínim,
del 27 %, que és el nivell establert el 2014 per la UE en el Marc sobre Clima i Energia 2030, i que es va
decidir el juny de 2018 augmentar fins al 32,5 %.
b) Apostar per la generació energètica renovable, amb una adequada planificació territorial i una
avaluació del seu impacte ambiental. El percentatge de producció d’energia renovable d’aquí al 2030
hauria de situar-se, com a mínim, al voltant del 35 %, en línia amb l’objectiu establert pel Projecte de llei
de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern el mes d’agost
de 2018, i que està en línia amb l’objectiu global de la UE per al 2030 del 32 %,
2. Mobilitat sostenible
c) Implantació d’una xarxa de transport públic (tren, bus, tramvia...) suficient, a preus assequibles, no
basada en combustibles fòssils i adaptada a cada illa, que permeti a la majoria d’usuaris renunciar al
transport en vehicle privat.
d) Aposta decidida pels desplaçaments a peu i en bicicleta a l’interior dels nuclis urbans (i entre nuclis
urbans propers), establint mecanismes de pacificació de l’ús de l’espai públic en detriment de la
mobilitat amb vehicle privat. Addicionalment, fomentar la mobilitat compartida i els desplaçaments
amb petits vehicles elèctrics.
e) Tenint en compte que el consum d’energia del transport aeri és de gairebé el 30 % del total del transport
a les Balears, és prioritari plantejar a l’Estat la necessitat de reduir substancialment les emissions
lligades als vols, prioritzant el seu caràcter de servei públic per sobre del seu ús purament recreatiu.
Caldria preveure igualment mecanismes de compensació d’emissions. Tot això, en menor mesura,
també és aplicable al transport marítim.
f) Tenint en compte que el consum d’energia del transport aeri és de gairebé el 30 % del total del transport
a les Balears, és prioritari plantejar a l’Estat la necessitat de reduir substancialment les emissions
lligades als vols, prioritzant el seu caràcter de servei públic per sobre del seu ús purament recreatiu.
Caldria preveure igualment mecanismes de compensació d’emissions. Tot això, en menor mesura,
també és aplicable al transport marítim.
78

Un llistat detallat de mesures destacades de mitigació figura a l’annex II d’aquest estudi.
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3. Infraestructures i urbanisme
g) Lligat amb la mobilitat, promoure models d’urbanisme que facin menys necessari o fins i tot innecessari
el transport privat, i reduir així la pressió sobre la xarxa viària actual, i que no impliquin un nivell superior
d’emissions i de consum del territori.
h) Incloure paràmetres obligatoris de sostenibilitat a la construcció en termes de:
• Consum energètic
• Necessitats de climatització
• Consum d’aigua
4. Ecosistemes terrestres i marins i espais naturals
El 2017, els ecosistemes terrestres van capturar una quantitat de CO2 equivalent a l’11 % de les emissions anuals de
gasos d’efecte hivernacle de tot l’Estat. No hi ha dades sobre les Illes Balears, però s’estima que només els boscs de
les Illes poden emmagatzemar fins a almenys un 5 % de les nostres emissions anuals. D’altra banda, les praderies
submarines de Posidonia oceanica, que estan excloses dels inventaris nacionals d’emissions, s’estima que poden
capturar un 10 % de les emissions anuals de les Illes. De fet, es calcula que en els seus sediments podria trobar-s’hi
retinguda una quantitat de carboni equivalent a uns 100 anys d’emissions. Per això, el paper dels espais naturals
marins i terrestres com a embornals i magatzems naturals de carboni és importantíssim, i justifica la protecció
i l’augment de la xarxa d’espais naturals de les Illes Balears, així com de les praderies de Posidonia oceanica.

8. Principals mesures d’adaptació recomanades
Què vol dir adaptació
La temperatura mitjana global del planeta ha augmentat entorn a 1 °C des de la Revolució Industrial, i les
emissions actuals de gasos d’efecte hivernacle contribuiran a augmentar més la temperatura durant els
propers anys. Això implica que el canvi climàtic és un fenomen que ja està en marxa i no es pot evitar al
100 %. Per aquest motiu és important que les nostres societats es preparin per fer front a aquells canvis
i fenòmens que semblen pràcticament inevitables. Les mesures de mitigació, en aquest sentit, han d’anar
dirigides a limitar aquest escalfament global a un nivell que permeti aplicar mesures d’adaptació que siguin
efectives. I és que una mitigació insuficient faria inútils o massa cares la majoria de mesures d’adaptació.
L’adaptació és una oportunitat
Igual que amb les polítiques de mitigació, emprendre les mesures d’adaptació necessàries pot ésser una oportunitat per millorar i fer més resilients tant les nostres societats com la nostra economia, per desenvolupar pràctiques i sabers que permetin aprofundir, o almenys mantenir, el nostre nivell de benestar.
Mesures d’adaptació prioritàries a les Balears
Les mesures d’adaptació han de respondre als riscs als quals poden estar sotmeses les Illes Balears. D’altra banda, a diferència de les mesures de mitigació, que s’han d’aplicar al més aviat possible, molts dels riscs es materialitzaran d’aquí a algunes dècades. Per això, més enllà dels riscs identificats en la primera part d’aquest estudi,
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consideram que seria important definir de manera adequada un Pla d’Adaptació amb mesures detallades i
concretes per al 2030, basat en estudis especialitzats sobre els temes més sensibles que s’han identificat en
el present estudi (entre d’altres, l’augment de temperatures, l’augment del nivell de la mar, les amenaces per a la
biodiversitat i la salut humana, els riscs per als recursos hídrics i per a les infraestructures, etc.).
En aquest sentit, proposam la creació d’un observatori sobre els impactes del canvi climàtic a les Balears,
que treballi en les línies prioritàries identificades i pugui identificar-ne de noves que puguin sorgir. A més, de
manera similar al que es proposa per a la mitigació, seria necessari el desenvolupament d’un Pla d’R+D+I per
afavorir el desenvolupament de mesures d’adaptació a la realitat de les Illes Balears.
D’entre totes les mesures que caldria considerar79, trobam que, per àrea, les prioritàries són les següents:
1. Ecosistemes terrestres i marins i espais naturals
a) Reforçar els sistemes de prevenció i actuació ràpida en cas d’incendis forestals i regular les extraccions
de biomassa dels sistemes forestals per prevenir el risc d’incendi, però també amb l’objectiu d’assegurar
la seva funció com a embornals i magatzems de carboni.
b) Identificar les espècies que puguin ser amenaçades pel canvi climàtic i fer actuacions de conservació.
c) Abordar una estratègia de bioseguretat per a les Illes Balears, adaptar la legislació a aquesta estratègia i
generar un sistema d’alerta per detectar i actuar davant l’arribada d’espècies al·lòctones potencialment
invasores.
d) Generar sistemes de gestió de les platges que facin compatible l’ús turístic i la seva conservació.
Implantar les mesures de protecció previstes per a les praderies de Posidonia oceanica.
2. Agricultura, ramaderia i pesca
e) Elaborar plans d’adaptació de l’agricultura balear al canvi climàtic, tenint en compte amenaces clau
com la reducció i contaminació dels recursos hídrics, la mineralització del sòl i el cultiu d’espècies
vulnerables al canvi climàtic.
3. Infraestructures i urbanisme
f) Anàlisi de vulnerabilitats i adaptació de les infraestructures actuals i futures als augments de
temperatura, en el cas d’infraestructures terrestres; a l’augment del nivell de la mar, en el cas
d’infraestructures marítimes.
g) Reformular l’urbanisme, creant zones d’ombra i corredors verds que limitin l’efecte d’illa urbana,
sobretot en grans ciutats.
4. Aigua
h) Gestió integrada de la demanda d’aigua a fi d’adaptar-la a la disponibilitat del recurs, a través de
l’estalvi, l’ús de fonts locals alternatives o, sobretot, de la reutilització de les aigües regenerades en tots
els àmbits on sigui possible, especialment en els sectors agrícola, de l’hostaleria i l’oci.

79

Un llistat detallat de mesures destacades d’adaptació figura a l’annex d’aquest estudi.
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i) Revisió i adaptació dels sistemes de recollida i canalització d’aigua per optimitzar el volum d’aigua
recuperada i reduir-ne les pèrdues.
j) Protecció dels aqüífers davant la sobreexplotació i la salinització previsible derivada de l’augment del
nivell de la mar (en el cas dels aqüífers més costaners) i la sobreexplotació.
k) Elaborar un pla per identificar focus de contaminació per nitrats dels aqüífers i desenvolupar actuacions
per recuperar els aqüífers contaminats.
5. Salut
Pel que fa a la població de les Balears:
l) Millorar els sistemes de predicció i preparació de la població per als riscs lligats al canvi climàtic,
entre els quals cal destacar les onades de calor i les malalties vectorials, entre d’altres. Establiment i
reforç de programes de prevenció i acompanyament per als col·lectius més afectats.
Pel que fa als serveis sanitaris:
m) Formació del personal sanitari i adaptació del servei de salut per identificar i atendre els riscs
associats al canvi climàtic (augment de certes malalties, vectors de transmissió venguts d’altres
latituds, etc.).

9. Conclusió
En aquest capítol s’ha presentat l’evolució del clima de les Balears durant les darreres dècades, així com
les variacions de les variables atmosfèriques i marines de més rellevància previstes sota distints escenaris
de canvi climàtic. Així mateix, també s’han analitzat els impactes físics sobre els ecosistemes, els recursos
hídrics, les infraestructures i l’energia, l’agricultura i la pesca, i també els impactes sobre l’ésser humà pel que
fa a la salut, l’economia i l’àmbit jurídic i social. Impactes que, si bé ja es comencen a notar, s’agreujaran
més enllà del 2030; és a dir, a mitjà i llarg termini (2050-2100). Es considera imprescindible que el 2030
les Illes comptin amb plans de mitigació i adaptació al canvi climàtic articulats sobre la base dels riscs
discutits en aquest capítol.
L’anàlisi duta a terme en aquestes pàgines constata que l’augment de la temperatura, la pujada del nivell
de la mar i l’augment del dèficit hídric són les principals amenaces del canvi climàtic a les Illes. L’elevada
vulnerabilitat al canvi climàtic dels ecosistemes illencs i dels sistemes humans que en depenen requereix
accions climàtiques urgents si es vol garantir el benestar de les generacions presents i futures. En aquest
sentit, destaquen els elevats riscs a què s’enfronta l’economia balear, fonamentada principalment en el
sector turístic, que és especialment vulnerable a aquest fenomen, fet que pot comprometre seriosament la
qualitat de vida dels illencs si no s’aposta per diversificar l’economia en un intent de fer-la més “resilient”. En
concret, els impactes que s’han identificat per a l’any 2030 afectarien de manera significativa el territori i la
biodiversitat natural de les Illes, com ara els boscos, els sistemes dunars i les praderies de posidònia, que són
essencials per als sistemes litorals de la mediterrània i que són la base de l’actual model turístic de sol i platja.
Encara més, des del reconeixement que els ecosistemes no només proveeixen els humans de serveis amb
valor econòmic i social, sinó que, sobretot, són essencials per a la vida i el desenvolupament, la necessària
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diversificació de l’economia ha de passar per apostar per models econòmics respectuosos amb el
nostre territori, patrimoni i idiosincràsia. Cal diversificar, doncs, no només perquè el model turístic actual
és especialment vulnerable al canvi climàtic, sinó, sobretot, perquè la seva creixent demanda energètica i
material fa que tengui una elevada petjada ecològica que contribueix de manera directa al canvi climàtic, és
generadora de residus i impacta en el territori si la capacitat de càrrega no està dimensionada, circumstàncies
que acaben perjudicant també el benestar de la ciutadania illenca. Així, diversificar l’economia a partir de
l’aposta per models econòmics més respectuosos amb els recursos naturals i les persones ha de respondre
a l’adopció d’una perspectiva holística en els processos encaminats a articular estratègies de mitigació i
adaptació enfront del ja present i futur escenari de canvi climàtic a les Illes.
Les estratègies identificades en el present document es fonamenten principalment en la reducció de les
emissions de la producció energètica i del transport, un urbanisme i construcció sostenibles i la protecció
de sistemes naturals que actuen com a embornals de carboni. L’aplicació d’aquestes mesures requereix, per
tant, d’un canvi de l’actual model de producció i consum a les Illes, que, lògicament, ha d’estar sostingut per
polítiques socioeconòmiques adequades als objectius plantejats per al 2030.

10. Annexos
10.1. Annex I. Llistat extens de canvis i impactes identificats i esperats
En aquest llistat incloem tots els canvis i impactes lligats al canvi climàtic que són significatius per a les Illes
Balears, tenint en compte la seva rellevància, determinada en funció de la seva intensitat i probabilitat. En
aquest sentit, hem destacat en color aquells canvis que semblen més rellevants i hem deixat en color
blanc aquells canvis i impactes per als quals, si bé sembla que poden tenir rellevància per a les Balears, no
s’espera una intensitat o probabilitat tan elevada o no es disposa de dades suficients. Finalment, val a dir que
no figuren en aquest requadre aquells impactes del canvi climàtic que, tot i ésser molt rellevants en altres
indrets del planeta, sembla, segons indiquen els estudis, que no tendran gaire incidència a les Illes Balears,
com, per exemple, una intensificació dels vents o de les pluges torrencials.

Quadre 5.6. Canvis observats en el medi atmosfèric i marí i impactes físics sobre els ecosistemes
i sobre l’ésser humà que se’n deriven
CANVIS OBSERVATS EN EL MEDI ATMOSFÈRIC I MARÍ
Pujada del nivell de la mar
Pujada de la temperatura mitjana de totes les estacions
Augment del nombre, la durada i la intensitat de les onades de calor
Reducció de la pluja i augment de l’evapotranspiració
IMPACTES SOBRE ELS ECOSISTEMES
Impactes físics
Reducció de la superfície de platges
Erosió i pèrdua dels sistemes dunars
Salinització de zones humides costaneres i aqüífers
continua
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Ecosistemes terrestres
Canvis en la distribució de les principals formacions forestals
Augment del risc d’incendis forestals
Extinció d’espècies endèmiques de plantes i animals
Aparició i proliferació d’espècies invasores
Augment de paràsits i vectors de malalties venguts d’altres latituds
Trencament de mutualismes planta/animal per canvis en la fenologia d’algunes plantes
Sistemes agrícoles
Pèrdua de capacitat productiva i, per tant, del valor del sòl
Canvis en la fisiologia de les plantes
Més incidència de plagues
Canvis en la fenologia de les plantes
Reducció d’acumulació d’hores de fred
Alteracions fisiològiques associades a cops de calor
Aparició de plagues emergents
Canvis en la composició de productes derivats
Ecosistemes marins
Pèrdua de praderies de posidònia i dels seus serveis ecosistèmics (protecció de la costa, esmorteïment de les
onades, transparència de l’aigua), així com de la seva funció d’embornal de carboni
Migració d’organismes
Més presència d’espècies invasores
Augment de l’acidificació de la mar
Desoxigenació de les aigües
Pèrdua d’hàbitat i substrat per a altres espècies. Efectes per a la biodiversitat
Disminució de la producció d’arena
Pèrdua de protecció de la costa, esmorteïment de les onades i transparència de les aigües
Disrupció d’interaccions tròfiques
Impactes sobre la salut de les espècies marines, com, per exemple, la nacra
IMPACTES SOBRE ELS RECURSOS HÍDRICS
Disminució de la disponibilitat d’aigua
Augment de la demanda estacional dels recursos hídrics
Augment de la penetració de les aigües salines en aqüífers, que poden reduir la qualitat del subministrament
Dimensionament d’infraestructures lligades a l’abastament d’aigua potable enfront de la sequera
Augment dels costs d’operació i manteniment dels sistemes de tractament i distribució d’aigües
a) Impactes sobre els sistemes de recollida i distribució d’aigua (pujada del nivell de la mar)
a.1) Reducció de la disponibilitat i qualitat del subministrament d’aigua a causa de l’entrada d’aigua salada als
aqüífers subterranis i a les xarxes de distribució
a.2) Augment dels costs de manteniment de xarxes de distribució a causa de la intrusió d’aigua salada
a.3) Augment dels costs de manteniment, operació i reparació de les infraestructures i xarxes. Com és el cas de
les plantes de dessalinització exposades a possibles inundacions
a.4) Augment dels costs d’operació de les xarxes de drenatge, ja que l’augment del nivell de la mar reduiria
l’efectivitat dels sistemes de drenatge per gravetat, cosa que obligaria a instal·lar sistemes de bombeig per al
transport i descàrrega de les aigües de pluja
continua
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b) Impactes sobre els sistemes de recollida i distribució d’aigua (reducció global de les precipitacions)
b.1) Reducció de la disponibilitat i qualitat del subministrament d’aigua, a causa de la reducció del cabal de
reposició, i l’augment de les concentracions de contaminació en els dipòsits d’aigua
b.2) Reducció dels nivells dels aqüífers subterranis, a causa de la recàrrega limitada
b.3) Augment dels costs d’operació, manteniment i reparació dels sistemes de tractament d’aigües a causa del
tractament d’aigües de pitjor qualitat
b.4) Augment dels costs d’operació, manteniment i reparació de les xarxes de distribució a mesura que disminueix
la humitat del sòl i augmenta la intrusió salina
b.5) Augment dels costs de manteniment i reparació a causa de la reducció de la humitat del sòl i el baix flux
d’aigua per les canonades, fets que conduiran a la degradació de les xarxes de drenatge
IMPACTES SOBRE LES INFRAESTRUCTURES
Augment del risc d’incendi principalment en nuclis petits de població en àrees rurals per l’augment de l’estrès hídric
Augment de la corrosió en estructures de formigó per carbonatació per l’augment del CO2 atmosfèric
a) Més estrès hídric
a.1) Dimensionament d’infraestructures lligades a l’abastament d’aigua potable inadequat enfront de la sequera
b) Augment de la temperatura mitjana
b.1) Augment del deteriorament de les infraestructures (juntes d’expansió, vinclament vies de tren, fissuracions en
estructures de formigó) per deformacions tèrmiques
b.2) Augment de la velocitat de corrosió en les estructures d’acer, de formigó o connectors en estructures de fusta
c) Pujada del nivell de la mar
c.1) Necessitat d’adaptació dels ports i altres obres marítimes
c.2) Augment del nivell freàtic i de salinització de l’aigua al subsòl
c.3) Problemes de durabilitat a les fonamentacions de les edificacions properes a la mar
c.4) Problemes lligats a petits moviments en les fonamentacions per canvi de nivell freàtic
c.5) Pèrdua de funcionalitat del clavegueram a les zones costeres
IMPACTES SOBRE L’ENERGIA
Augment dels pics de demanda energètica estival (relacionats amb la demanda de refrigeració de les nits estivals)
Augment dels costs de generació amb el mix energètic actual (més potència instal·lada per respondre a les puntes,
amb una demanda mitjana que romandrà constant)
Augment de la demanda energètica vinculada a la dessalinització
IMPACTES SOBRE LA SALUT HUMANA
Augment de la morbimortalitat derivada de les onades de calor
Augment de les malalties respiratòries i de les al·lèrgies
Impactes derivats de l’increment de la probabilitat d’incendis
Impactes per onades de fred
Impactes per pluges torrencials
Impactes sobre l’alimentació
Malalties transmeses per l’aigua
Malalties vectorials
Malalties transmeses per aliments
Degradació d’infraestructures
continua
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IMPACTES SOBRE L’ECONOMIA
Impactes generals
Disminució de la productivitat laboral
Disminució del rendiment d’instal·lacions i infraestructures
Increment en els preus de l’aigua, l’energia, els cereals i els aliments
Impactes per sector
Turisme
Redistribució espacial i estacional dels fluxos turístics
Pèrdua d’atractiu turístic per la reducció de l’amplada de les platges, la qualitat i la transparència de les aigües
costaneres pels impactes sobre la posidònia i pels danys forestals derivats dels incendis
Pèrdua d’atractiu turístic de zones humides per pèrdua d’espècies endèmiques
Pèrdues de valor de la pesca recreativa per menys captures pels impactes sobre la posidònia
Disminució de la qualitat de l’experiència turística per episodis de grumers
Disminució de la qualitat de l’experiència turística per riscs per a la salut i la menor visibilitat derivats de la
contaminació atmosfèrica generada per la crema de combustibles fòssils
Pèrdua d’atractiu turístic per riscs per a la salut derivats de malalties transmeses per vectors
Pèrdues d’atractiu turístic de Menorca per la malaltia dels cavalls africans
Pèrdua de valor paisatgístic derivat de la Xylella fastidiosa
Agricultura
Pèrdua d’ingressos agrícoles pel rendiment més baix dels cultius
Augment de costs per l’augment de la necessitat de reg
Pèrdues econòmiques per malalties transmeses per vectors i per plagues
Pèrdues econòmiques per canvis en la composició del vi i l’oli
Ramaderia
Menys rendibilitat econòmica de granges per la reducció de la producció de llet i formatge
Augment dels costs d’explotació d’instal·lacions per més necessitat de refrigeració i ventilació d’instal·lacions
Menys rendibilitat econòmica per l’augment de la taxa de reproducció de paràsits i patògens i per la introducció de
nous patògens
Pesca
Menys rendibilitat de l’activitat pesquera comercial per desaparició d’espècies o menys creixement
Construcció
Augment dels costs directes i indirectes lligats a la disminució de la vida útil de les infraestructures
Habitatge
Disminució del valor de mercat dels immobles costaners
Sector públic
Increment de la despesa pública per l’augment de la despesa energètica i sanitària i la lligada als sistemes de
recollida i distribució d’aigua, a infraestructures i a combatre plagues
Disminució dels ingressos públics
continua
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IMPACTES JURÍDICS
Impacte sobre el dret a la vida
Impacte sobre el dret a la salut
Impacte sobre el dret a la vida privada i familiar
Impacte sobre el dret a la propietat
Impacte sobre el dret a l’alimentació
Impacte sobre el dret a l’aigua
Impacte sobre el dret a l’habitatge
Accions legals de reclamació de responsabilitats a les administracions públiques per manca d’acció suficient i a les
empreses per activitats emissores de GEI
Impactes sobre contractes existents i sobre el sector de les assegurances
IMPACTES SOBRE LA SOCIETAT I EL SISTEMA DEMOCRÀTIC
Deteriorament del clima social derivat dels impactes sobre l’economia, els drets humans i l’augment dels fluxos
migratoris per l’empitjorament de les condicions de vida en altres indrets derivades en part o del tot del canvi climàtic
Deteriorament de la percepció de les institucions i desafecció cap al sistema democràtic en la mesura que no haurà
donat resposta a aquest desafiament

10.2. Annex II. Llistat extens de mesures de mitigació recomanades
Què vol dir mitigació
Les mesures de mitigació són aquelles encaminades a reduir la concentració de gasos d’efecte hivernacle
amb l’objectiu de reduir l’augment global de temperatures i minimitzar les conseqüències que se’n deriven
(les quals s’han analitzat en la primera part d’aquest capítol). Per contra, les mesures d’adaptació són aquelles
dirigides a fer front a les conseqüències esperades, no a evitar-les. La diferència entre les dues és molt
important a l’hora d’establir una política climàtica adequada.
Una mitigació imprescindible per poder realitzar l’adaptació necessària
Actuar sobre les causes del canvi climàtic en un intent de prevenir els danys que se’n deriven i que s’accentuaran
encara més en el futur és, des del punt de vista del patiment humà, del cost econòmic o de la capacitat
de recuperació dels sistemes, millor que només intentar adaptar-s’hi. A més, sense mesures de mitigació
significatives, el més probable és que el canvi climàtic s’accentuï tant i els seus impactes siguin tan greus, que
esdevengui simplement impossible o massa car adaptar-s’hi.
Per això, desenvolupar unes polítiques de mitigació suficients és imprescindible per garantir que es
podran adoptar les mesures d’adaptació necessàries per donar resposta als canvis i impactes que es
derivaran del canvi climàtic.
Cal començar al més aviat possible
Les mesures de mitigació han de començar al més aviat possible. Com més tardem a posar-nos-hi, més alta
serà la concentració de gasos d’efecte hivernacle que provoquen l’escalfament global i, per això:
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• Més difícil serà limitar l’augment de temperatures a un nivell mínimament controlable.
• Més costs econòmics i socials tendrà aquesta reducció d’emissions, ja que s’haurà de fer amb menys
temps.
• Hi haurà menys opcions possibles de reduir aquestes emissions i menys capacitat de planificar i decidir
com volem fer-ho.
Per tots aquests motius, com més tardem a desenvolupar les polítiques de mitigació necessàries,
més possibilitats de fracàs hi ha, amb el risc real que l’escalfament del planeta produït per l’ésser humà
desencadeni processos naturals que intensifiquin el canvi climàtic fins a nivells desastrosos.
La mitigació és una oportunitat
D’altra banda, l’establiment de mesures de mitigació adequades pot suposar una oportunitat
excepcional per diversificar i enfortir l’economia de les Illes Balears. La diversificació vendrà amb la
creació d’oportunitats i llocs de treball en sectors tecnològics, qualificats, difícilment deslocalitzables i d’alt
valor afegit. L’enfortiment es produirà en sectors econòmics locals, com l’agropesquer, l’artesanal i el de la
gestió dels recursos naturals. Existeixen previsions importants de fons a escala europea per finançar plans
de mitigació en l’àmbit insular que les Illes Balears haurien de saber aprofitar.80
Nivell de mitigació necessari: 40 % el 2030
Pel que fa al nivell de mitigació necessari, el Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (en anglès,
IPCC) estableix unes reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle als països desenvolupats d’entre el
25 % i el 40 % per a l’any 2020 i d’entre el 80 % i el 95 % per a l’any 2050, respecte de les emissions del 1990,
per tal de tenir un 66 % de possibilitats de no superar els 2 °C d’augment de la temperatura global.
A més, la Unió Europea ha previst una reducció de com a mínim el 40 % de les emissions el 2030. Consideram
que aquest és el mínim irrenunciable que caldria assolir, tenint en compte, a més, que l’Acord de París
estableix que l’objectiu és limitar l’augment de temperatura a ben per sota dels 2 °C, cosa que implica que
al voltant del 2050 caldrà arribar a un nivell net d’emissions igual a zero. Aquests objectius són, a més,
coherents amb la proposta de Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears. D’altra banda,
és molt probable que la UE estableixi objectius més ambiciosos d’aquí al 2020 per garantir una possibilitat
més alta d’assolir l’objectiu fixat a París. És important, doncs, tenir en compte la possibilitat de revisar aquests
objectius per fer-los més ambiciosos si l’evolució del coneixement científic o de les polítiques de la UE així
ho aconsellen. En aquest sentit, l’informe especial recent del Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic
(IPCC) sobre l’augment de la temperatura mitjana global en 1,5 °C posa de manifest que hi ha diferències
substancials en molts aspectes entre limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 °C o limitar-la
a 2 °C. En aquest sentit, per aconseguir limitar-la a 1,5 °C l’IPCC posa de manifest la necessitat de reduir
en un 45 % les emissions de CO2 d’aquí al 2030 respecte de les emissions del 2010 i d’assolir un volum net
d’emissions igual a 0 al voltant de l’any 2050.
En tot cas, el que és fonamental és no només fixar objectius ambiciosos, sinó, sobretot, desenvolupar
les mesures i les polítiques que permetin assolir-los.

Per exemple, a través de la iniciativa Clean Energy for EU Islands, que cerca facilitar la transició energètica de les illes de la Unió Europea d’aquí al
2030, a través de la selecció d’una sèrie d’illes pilot que gaudiran d’un suport especial per part del secretariat de la iniciativa. Val a dir que la UIB i el
LINCC UIB són membres d’aquest secretariat.

80
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Mesures de mitigació prioritàries a les Balears
És necessari establir al més aviat possible un Pla de Mitigació 2030 per tal d’aconseguir aquests objectius.
A les Balears, les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen principalment de la producció d’energia
elèctrica i del transport (42 % i 37 %, respectivament, el 2016). Atès que aquests sectors representen gairebé
el 80 % de les emissions directes generades a les Illes Balears, esdevenen els dos sectors en què caldria
centrar principalment les mesures de mitigació establertes en el Pla. Reduir la pressió humana derivada
del turisme que experimenten les Illes, que s’afegeix a la de la població resident i li dona un caràcter
marcadament estacional, es presenta com un element important de cara a reduir les emissions en
aquests sectors.
Per garantir l’èxit d’aquest Pla de Mitigació, seria necessari un pla específic d’R+D+I sobre mitigació del
canvi climàtic a les Illes Balears, així com el desenvolupament d’una xarxa pública de control efectiu de les
emissions.
Finalment, els sistemes de generació d’energia estan al límit d’eficiència termodinàmica, amb la qual cosa, cal
incidir en la demanda i el tipus de generació.
Hi ha moltes mesures de mitigació possibles i els estudis sobre la matèria s’estan actualitzant constantment.
En aquest sentit, a continuació es detallen algunes mesures que consideram prioritàries (i que ja hem detallat
en el capítol corresponent), juntament amb altres mesures que consideram rellevants pel que fa a la mitigació
del canvi climàtic.
1. Energia
Mesures principals:
a) Reducció de la demanda energètica en els sectors d’ús final de l’energia, especialment els sectors
del comerç i els serveis i el residencial, a través, principalment, de l’augment de l’eficiència energètica
dels edificis. L’augment d’eficiència que s’hauria d’assolir d’aquí al 2030 hauria de ser, com a mínim, del
27 %, que és el nivell assumit a la UE.
b) Aposta per la generació energètica renovable amb una adequada planificació territorial i una avaluació
del seu impacte ambiental. El percentatge de producció d’energia renovable d’aquí al 2030 hauria de
situar-se, com a mínim, al voltant del 35 %.
Altres mesures rellevants:
• Incidir en els canvis dels patrons de consum.
• Renunciar a les prospeccions de combustibles fòssils (petroli, gas...).
• Impuls de la generació elèctrica descentralitzada.
• Definir zones amb un potencial més elevat d’accés a les infraestructures elèctriques per a la instal·lació
de fonts de generació renovable.
• Generació distribuïda amb fonts renovables mitjançant tècniques de smart grids elèctriques.
• Impuls a les xarxes de districte tèrmiques (district heating) a les zones costaneres amb alta penetració
d’establiments vocacionals.
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2. Mobilitat sostenible
Mesures principals:
c) Implantació d’una xarxa de transport públic (tren, bus, tramvia...) suficient, a preus assequibles, no
basada en combustibles fòssils i adaptada a cada illa, que permeti a la majoria d’usuaris renunciar al
transport en vehicle privat.
d) Aposta decidida pels desplaçaments a peu i en bicicleta a l’interior dels nuclis urbans (i entre nuclis
urbans propers), establint mecanismes de pacificació de l’ús de l’espai públic en detriment de la mobilitat
amb vehicle privat. Addicionalment, fomentar la mobilitat compartida i els desplaçaments amb petits
vehicles de mobilitat elèctrics.
e) Tenint en compte que el consum d’energia del transport aeri és de gairebé el 30 % del total del transport
a les Balears, és prioritari plantejar a l’Estat la necessitat de reduir substancialment les emissions lligades
als vols, prioritzant el seu caràcter de servei públic per sobre del seu ús purament recreatiu. Caldria
preveure igualment mecanismes de compensació d’emissions. Tot això, en menor mesura, també és
aplicable al transport marítim.
f) Tenint en compte que el consum d’energia del transport aeri és de gairebé el 30 % del total del transport a
les Balears, és prioritari plantejar a l’Estat la necessitat de reduir substancialment les emissions lligades
als vols, prioritzant el seu caràcter de servei públic per sobre del seu ús purament recreatiu. Caldria
preveure igualment mecanismes de compensació d’emissions. Tot això, en menor mesura, també és
aplicable al transport marítim.
Altres mesures rellevants:
• Promoure la possibilitat d’establir règims especials per als territoris insulars que permetin regular els
fluxos de visitants.
3. Infraestructures i urbanisme
Mesures principals:
g) Lligat amb la mobilitat, promoure models d’urbanisme que facin menys necessari o fins i tot innecessari
el transport privat, i reduir així la pressió sobre la xarxa viària actual, i que no impliquin un nivell superior
d’emissions i de consum del territori.
h) Incloure paràmetres obligatoris de sostenibilitat a la construcció en termes de:
-

Consum energètic
Necessitats de climatització
Consum d’aigua

Altres mesures rellevants:
• Allargar la vida útil de les edificacions, a fi de no alliberar l’energia embeguda en ells, a través de plans
de rehabilitació d’edificis i similars.
• Crear més zones verdes als nuclis urbans i apostar per un major desplegament de l’arbrat i aprofitament
de cobertes verdes, i temperar així les temperatures (efecte illa de calor) i servir d’embornals de CO2,
amb un ús sostenible dels recursos hídrics.
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4. Ecosistemes terrestres i marins i espais naturals
El 2017, els ecosistemes terrestres van capturar una quantitat de CO2 equivalent a l’11 % de les emissions
anuals de gasos d’efecte hivernacle de tot l’Estat. No hi ha dades sobre les Illes Balears, però s’estima que
només els boscs de les Illes poden emmagatzemar fins a almenys un 5 % de les nostres emissions anuals.
D’altra banda, les praderies submarines de Posidonia oceanica, que estan excloses dels inventaris nacionals
d’emissions, s’estima que poden capturar un 10 % de les emissions anuals de les Illes. De fet, es calcula
que en els seus sediments podria trobar-s’hi retinguda una quantitat de carboni equivalent a uns 100 anys
d’emissions. Per això, el paper dels espais naturals marins i terrestres com a embornals i magatzems naturals
de carboni és importantíssim, i justifica la protecció i l’augment de la xarxa d’espais naturals de les Illes
Balears, així com de les praderies de Posidonia oceanica.
i) El paper dels espais naturals marins i terrestres com a embornals i magatzems naturals de carboni és
importantíssim, i justifica la protecció i augment de la xarxa d’espais naturals de les Illes Balears,
així com de les praderies de Posidonia oceanica.
Altres mesures rellevants:
• Calcular el capítol 4 (ús de la terra, canvis en l’ús de la terra i sistemes forestals) de la taula d’emissions
de gasos de les Balears, donat que mai s’ha calculat.
• Regular les extraccions de biomassa forestal per reduir les emissions associades.
• Pel que fa a l’agricultura, implantar una gestió de terres agrícoles i gestió de pasturatges encaminada a
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, fomentar l’ús del sòl i els cultius com a segrestadors
de carboni i conservar la reserva de carboni de cultius i de sòl mitjançant l’adequada gestió dels residus.
5. Residus
El vertader potencial de mitigació del canvi climàtic dels residus no es troba tant en la reducció d’emissions
de la incineració o de l’abocament, com en el potencial de reduir tota la petjada de carboni associada a un
producte, que deriva de les emissions vinculades a sectors com l’extracció de matèries primeres, la producció
industrial, la producció d’aliments i el transport, entre d’altres.
En aquest sentit, cal apostar, per ordre de prioritats, per:
• Reduir la generació de residus, principalment pel que fa als residus alimentaris, els envasos i els
productes tèxtils.
• Promoure l’allargament de la vida útil de les coses, facilitant la reparació i l’intercanvi (eliminar
l’obsolescència programada).
• Promoure l’economia circular, de manera que els residus esdevenguin matèries aprofitables en el procés
productiu, i reduir així dràsticament la necessitat d’emprar més recursos naturals.
• Augmentar de manera substancial el reciclatge.
• Apostar decididament pel compost per reduir les emissions lligades al seu abocament i per retornar
carboni als sòls.
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6. Sistemes d’aigua
• Impulsar mesures d’eficiència en la col·lecta, distribució i consum d’aigua per reduir la necessitat d’ús
de les dessaladores i el consum energètic que suposen.
7. Salut
La interrelació entre salut i canvi climàtic és triple. En primer lloc, tal com hem vist, el canvi climàtic té
impactes negatius sobre la salut. En segon lloc, la reducció de gasos d’efecte hivernacle no només serveix
per mitigar el canvi climàtic, sinó que té, a més, un efecte directe molt positiu sobre la qualitat de l’aire i, per
tant, la salut humana. En darrer lloc, l’adopció de comportaments saludables està lligada també a la reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Principalment, es considera que cal:
• Promoure el consum de producte local amb una petjada de carboni reduïda i reduir el consum d’aliments
que tenguin una petjada de carboni elevada (pel lloc on han estat produïts, pel nivell de processament,
per l’ús intensiu de recursos en la seva producció, etc.).
• Impulsar formes de desplaçament saludables (a peu o amb vehicles no motoritzats, com ara la bicicleta).
8. Educació
Promoure accions educatives orientades a facilitar l’adopció de comportaments ambientalment sostenibles i
dirigides a la població en general i a aquells grups que es consideren especialment implicats.
Especialment:
• Incorporar als nivells de l’educació formal continguts en relació amb els recursos que directament i
indirectament contribueixen al canvi climàtic: consum d’electricitat, consum d’aigua, tipus de mobilitat,
tipus d’alimentació, etc.
• Detectar els grups professionals que haurien de ser d’atenció educativa prioritària en relació amb el
canvi climàtic i dissenyar programes d’intervenció educativa per a cada un d’ells.
• Establir un grup de treball amb la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus i
la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears per tractar els temes educatius en relació amb
el canvi climàtic.
9. Economia
• Cal treballar per establir un sistema d’economia circular i reduir de manera significativa la producció i el
consum de béns materials.
• Aplicar el principi de dret comunitari de “Qui contamina paga”, i introduir una taxa al carboni i incentius
als comportaments baixos en emissions.
• Acompanyar i donar suport a les empreses que volen transformar-se o desenvolupar una activitat baixa
en carboni.
• Fomentar la desinversió en energies fòssils i en activitats altament generadores de GEH.
• Promoure l’economia local i el km 0 en tots els sectors, especialment a través de la regulació del sector
hoteler i de restauració i de la compra pública sostenible.
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10. Legislació
• Impulsar un diàleg amb l’Estat per tal d’afrontar modificacions legislatives en temes de gran rellevància
pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les Illes Balears però sobre els quals la Comunitat
Autònoma no té competències o les té de manera parcial, com ara l’energia, els ports i aeroports, els
residus i la normativa de construcció.

10.3. Annex III. Llistat extens de mesures d’adaptació recomanades
Què vol dir adaptació
La temperatura mitjana global del planeta ha augmentat entorn a 1 °C des de la Revolució Industrial, i les
emissions actuals de gasos d’efecte hivernacle contribuiran a augmentar més la temperatura durant els
propers anys. Això implica que el canvi climàtic és un fenomen que ja està en marxa i no es pot evitar al 100 %.
Per aquest motiu és important que les nostres societats es preparin per fer front a aquells canvis i fenòmens
que semblen pràcticament inevitables. Les mesures de mitigació, en aquest sentit, han d’anar dirigides a
limitar aquest escalfament global a un nivell que permeti aplicar mesures d’adaptació que siguin efectives. I
és que una mitigació insuficient faria inútils o massa cares la majoria de mesures d’adaptació.
L’adaptació és una oportunitat
Igual que amb les polítiques de mitigació, emprendre les mesures d’adaptació necessàries pot ésser una
oportunitat per millorar i fer més resilients tant les nostres societats com la nostra economia, per desenvolupar
pràctiques i sabers que permetin aprofundir, o almenys mantenir, el nostre nivell de benestar.
Mesures d’adaptació prioritàries a les Balears
Les mesures d’adaptació han de respondre als riscs als quals poden estar sotmeses les Illes Balears. D’altra banda, a diferència de les mesures de mitigació, que s’han d’aplicar al més aviat possible, molts dels riscs es materialitzaran d’aquí a algunes dècades. Per això, més enllà dels riscs identificats en la primera part d’aquest estudi,
consideram que seria important definir de manera adequada un Pla d’Adaptació amb mesures detallades i
concretes per al 2030, basat en estudis especialitzats sobre els temes més sensibles que s’han identificat en
el present estudi (entre d’altres, l’augment de temperatures, l’augment del nivell de la mar, les amenaces per a la
biodiversitat i la salut humana, els riscs per als recursos hídrics i per a les infraestructures, etc.).
En aquest sentit, proposam la creació d’un observatori sobre els impactes del canvi climàtic a les Balears,
que treballi en les línies prioritàries identificades i pugui identificar-ne de noves que puguin sorgir. A més, de
manera similar al que es proposa per a la mitigació, seria necessari el desenvolupament d’un Pla d’R+D+I per
afavorir el desenvolupament de mesures d’adaptació a la realitat de les Illes Balears.
D’entre totes les mesures que caldria considerar81, si bé algunes són considerades prioritàries, hi ha també
moltes altres mesures que esdevenen rellevants, com es detalla a continuació:
1. Ecosistemes terrestres i marins i espais naturals
a) Reforçar els sistemes de prevenció i actuació ràpida en cas d’incendis forestals i regular les extraccions
de biomassa dels sistemes forestals per prevenir el risc d’incendi, però també amb l’objectiu d’assegurar
la seva funció com a embornals i magatzems de carboni.

81

Un llistat detallat de mesures destacades d’adaptació figura a l’annex d’aquest estudi.
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b) Identificar les espècies que puguin ser amenaçades pel canvi climàtic i fer actuacions de conservació.
c) Abordar una estratègia de bioseguretat per a les Illes Balears, adaptar la legislació a aquesta estratègia
i generar un sistema d’alerta per detectar i actuar davant l’arribada d’espècies al·lòctones potencialment
invasores.
d) Generar sistemes de gestió de les platges que facin compatible l’ús turístic i la seva conservació.
Implantar les mesures de protecció previstes per a les praderies de Posidonia oceanica.
2. Agricultura, ramaderia i pesca
e) Elaborar plans d’adaptació de l’agricultura balear al canvi climàtic, tenint en compte aspectes clau
com la reducció i contaminació dels recursos hídrics, la mineralització del sòl i els cultius amb espècies
vegetals vulnerables al canvi climàtic.
Altres mesures rellevants:
• Incrementar l’eficiència en l’ús de l’aigua tant en secà com en regadiu.
• Elaboració d’un pla pesquer en funció de les espècies comercials vulnerables al canvi climàtic.
3. Infraestructures i urbanisme
f) Anàlisi de vulnerabilitats i adaptació de les infraestructures actuals i futures als augments de temperatura, en el cas d’infraestructures terrestres; a l’augment del nivell de la mar, en el cas d’infraestructures marítimes.
g) Reformular l’urbanisme, creant zones d’ombra i corredors verds que limitin l’efecte d’illa urbana, sobretot
en grans ciutats.
Altres mesures rellevants:
• Incorporació de variables climàtiques en el disseny d’infraestructures.
• Establir una planificació urbanística que tengui en compte aspectes bioclimàtics.
• Fomentar l’eficiència energètica dels edificis per reduir necessitats de climatització.
4. Aigua
h) Gestió integrada de la demanda d’aigua a fi d’adaptar-la a la disponibilitat del recurs, a través de
l’estalvi, l’ús de fonts locals alternatives o, sobretot, de la reutilització de les aigües regenerades en tots
els àmbits on sigui possible, especialment en els sectors agrícola, de l’hostaleria i l’oci.
i) Revisió i adaptació dels sistemes de recollida i canalització d’aigua per optimitzar el volum d’aigua
recuperada i reduir-ne les pèrdues.
j) Protecció dels aqüífers davant la sobreexplotació i la salinització previsible derivada de l’augment del
nivell de la mar (en el cas dels aqüífers més costaners) i la sobreexplotació.
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k) Elaborar un pla per identificar focus de contaminació per nitrats dels aqüífers i desenvolupar actuacions
per recuperar els aqüífers contaminats.
Altres mesures rellevants:
• Impuls de la recuperació d’aigua per als particulars als seus habitatges.
• Impulsar sistemes que assegurin un consum eficient d’aigua.
• Educació i conscienciació.
• Revisió i adaptació dels sistemes de depuració.
5. Salut
Pel que fa a la població de les Balears:
l) Millorar els sistemes de predicció i preparació de la població per als riscs lligats al canvi climàtic,
entre els quals cal destacar les onades de calor i les malalties vectorials, entre d’altres. Establiment i
reforç de programes de prevenció i acompanyament per als col·lectius més afectats.
Pel que fa als serveis sanitaris:
m) Formació del personal sanitari i adaptació del servei de salut per identificar i atendre els riscs associats
al canvi climàtic (augment de certes malalties, vectors de transmissió venguts d’altres latituds, etc.).
6. Energia
• Anàlisi de les infraestructures elèctriques: de vulnerabilitat i d’aprofitament de potencialitats.
7. Educació
Promoure accions educatives orientades a facilitar l’adopció de comportaments ambientalment sostenibles i
dirigides a la població en general i a aquells grups que es consideren especialment implicats.
Especialment:
• Incorporar als nivells de l’educació formal continguts en relació amb els recursos que directament o
indirectament contribueixen al canvi climàtic: consum d’electricitat, consum d’aigua, tipus de mobilitat,
tipus d’alimentació, etc.
• Detectar els grups professionals que haurien de ser d’atenció educativa prioritària en relació amb el
canvi climàtic i dissenyar programes d’intervenció educativa per a cada un d’ells.
• Establir un grup de treball amb la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus i
la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears per tractar els temes educatius en relació amb
el canvi climàtic.
8. Economia
• Reduir la dependència de productes i serveis de l’exterior.
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