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1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA. 
 
Per a la realització d'este informe sobre els Riscos i Vulnerabilitats del canvi climàtic 
del Canvi Climàtic a Mutxamel, el primer que hem de fer és deixar clar que entenem 
pel concepte “Canvi Climàtic” la variació de l'estat permanent de l’atmosfera que es 
manifesta en les alteracions dels seus elements (temperatura, precipitació, règim de 
vents, humitat, etc.) respecte als seus valors mitjans. Cal tindre en compte que es 
tracta d'un canvi generat per l'acció antròpica a causa de l'emissió de gasos d'efecte 
d'hivernacle, que estan produint una alteració del balanç energètic del planeta, fet 
que ha arribat a generar un procés progressiu de calfament tèrmic en els primers 
quilòmetres de l'atmosfera terrestre, i que es manifesta en el progressiu calfament en 
el nostre àmbit de la mar Mediterrània. 

El Canvi Climàtic és ja una realitat demostrable i en les pròximes dècades els seus 
efectes s'aniran notant amb més intensitat, però encara queden moltes preguntes a 
fer al voltant de les afeccions d'este en àmbits locals: Com pot afectar a Mutxamel? 
Quines zones o sectors es veuran més afectats? Quina capacitat de reacció té 
Mutxamel? 

Amb estos objectius de poder donar una resposta a estes qüestions, s'ha realitzat 
l'informe sobre els Riscos i Vulnerabilitats del Canvi Climàtic a Mutxamel, amb la 
metodologia següent: 

 Recopilació de la informació local, per a realitzar d'un xicotet diagnòstic dels 
sectors econòmics, el medi ambient i la societat del municipi de Mutxamel. 

 Realització d'un estudi climàtic del municipi, on s'han tingut en compte totes 
les variables climàtiques (temperatura, precipitació, vent, etc.) per a veure les 
condicions climàtiques municipals, i les tendències existents, amb una gran 
sèrie de dades des del 1940, fins a l'actualitat. 

 A través de l'aplicació d'escenaris d’AdapteCCa, que facilita la consulta de 
projeccions regionalitzades de Canvi Climàtic per a Espanya del que resta del 
S.XXI, realitzades per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), on 
seguixen tècniques de regionalització estadística, s'ha realitzat un xicotet 
estudi de tendències climàtiques, tenint en compte les variables climàtiques 
(temperatura, precipitació, vent, etc.), per a veure les projeccions segons els 
diferents escenaris d'emissions, fins a l'any 2100. 

 S'ha realitzat una caracterització dels sectors més importants del municipi, on 
s'han diagnosticat les principals afeccions que estos poden patir a causa del 
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Canvi Climàtic, per a determinar si els impactes generats poden tindre efectes 
negatius, o positius. 

 

 

 
Mapa 1: Localització Mutxamel. Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 
 

 
Per a situar-nos i localitzar de manera correcta el municipi de Mutxamel, cal dir que 
este es troba a la província d'Alacant, en el sector oriental de la comarca de 
l’Alacantí, a 63m.s.n.m., comptant amb un total de 4.767 ha, i confrontant amb els 
municipis d'Alacant, al nord i sud del terme municipal, amb el Campello i Sant Joan 
d'Alacant a l'est del terme, i amb Sant Vicent del Raspeig, a l'oest i nord del terme 
municipal.  
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2. TENDÈNCIES CLIMÀTIQUES PASSADES I PRESENTS. 
 
Per a la realització de l'informe de l'avaluació de riscos i les vulnerabilitats del Canvi 
Climàtic és necessari un bon estudi climàtic de les condicions passades i actuals del 
municipi, on es poden obtindre les conclusions i les tendències existents en el 
municipi de Mutxamel. Per a això s'han de tindre en compte totes les variables 
meteorològiques possibles, per a poder extraure totes les particularitats que mostre 
este i els possibles microclimes existents en la zona. 

Per a la realització de l'estudi climàtic s'ha optat per l'estació oficial d'AEMET (Ciutat 
Jardí) de la localitat veïna d'Alacant, que compta amb una ubicació similar a la del 
nucli urbà de Mutxamel, tant en altitud com en exposició i orientació, i oferix una 
sèrie de dades des de l'any 1940 fins a l'actualitat. Una sèrie de dades molt extensa 
que aporta un gran valor afegit, i que ens permet realitzar un estudi clar de les 
tendències existents de totes les variables: temperatura, vent, precipitació, etc. 

S'ha optat per esta  estació principalment per tindre una sèrie extensa de dades, per 
la proximitat i similitud en les condicions físiques amb el nucli urbà de Mutxamel i 
perquè en el terme municipal de Mutxamel no es compta amb una sèrie de dades tan 
extensa. 

El clima que trobem a Mutxamel, correspon a un clima Mediterrani Semiàrid, clima 
corresponent al sud-est peninsular, on les precipitacions són irregulars i escasses, pel 
fet que es troba a sotavent de la circulació general de l'oest, i també a sotavent dels 
grans temporals de gregal (NE). Això és degut a la disposició del relleu de la serralada 
prebètica, amb una disposició clara de SO a NE, que troba poques situacions 
sinòptiques favorables per a registrar precipitacions. 

En esta  mena de climes les temperatures solen ser suaus, amb hiverns amb 
temperatures moderades, tot i que es pot registrar alguna gelada feble en els sectors 
d'horta, fora del nucli urbà, en situacions d'afecció d'ones de fred; mentre que als 
estius les temperatures són també moderades, no excessivament caloroses, però 
potenciades per les humitats relatives altes, a causa de la proximitat de la mar 
Mediterrània. 

Les precipitacions, com s’ha dit abans, són escasses, amb un caràcter irregular al llarg 
de l'any, i es registra la típica sequera estival entre els mesos de juny a agost. Els dies 
de precipitació són molt reduïts, es  concentren en pocs dies i fins i tot hores, i 
mostren a voltes una gran torrencialitat. 
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GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Tmitj Màx ºC 16,78 17,70 19,67 21,52 24,59 28,25 31,01 31,43 29,00 24,89 20,39 17,40

Tmitj Mín ºC 6,29 6,78 8,48 10,59 13,63 17,30 20,06 20,59 18,08 14,13 9,98 7,18

T mintj ºC 11,55 12,26 14,07 16,06 19,09 22,76 25,53 26,02 23,56 19,52 15,21 12,31
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Gràfic 1. Temperatures mitjanes mensuals. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 
 
 

Com es pot apreciar en el gràfic 1 la temperatura mitjana registrada en l'estació de 
Ciutat Jardí (AEMET) és de 18,16°C, el mes més fred és gener, amb 11,55 °C; i el mes 
més calorós, agost, amb 26,02 °C. Durant els mesos de juliol i agost trobem les 
temperatures mitjanes de les màximes més elevades amb 31,01°C i 31,43 °C; mentre 
que les mínimes més fredes es produïxen en els mesos de gener i febrer, amb 6,29 
°C i 6,78 °C respectivament. 
Cal esmentar que estos valors poden variar al llarg del terme municipal de Mutxamel, 
trobant mitjanes més elevades en els valors mitjans de les màximes, sobretot en 
època estival en els punts més interiors i deprimits del terme, a causa de la menor 
afecció del règim de brises, i també la disminució en estos sectors de les 
temperatures mitjanes de les mínimes, a causa de l'acció de les inversions tèrmiques, 
i la menor afecció de la termoregulació que exercix la mar. 
També cal destacar que en els sectors de l'horta de Mutxamel no es compta amb 
l'efecte de l’“illa de calor” que és la capacitat de reflectivitat que té cada superfície, 
són les superfícies urbanitzades les que més calor acumulen i per tant menys 
reflectixen, i és produïx un augment de les temperatures en aquells sectors amb 
superfícies urbanitzades, on es poden produir diferències notables, que poden 
superar els 10 °C en les hores nocturnes, especialment en situacions de calmes 
anticiclòniques, que és quan es produïxen les majors inversions tèrmiques. 
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GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
Precipitació Med (mm) 25,21 22,42 24,81 34,41 27,72 15,14 4,05 11,65 46,51 51,77 37,52 29,40
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Gràfic 2. Precipitacions mitjanes mensuals. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 

 
Com es va esmentar anteriorment Mutxamel es troba en una posició a sotavent dels 
grans temporals de Gregal (NE) i de la circulació general de l'oest, per la qual cosa 
les situacions sinòptiques per a rebre precipitacions són molt poques, registrant una 
mitjana de 330,60mm anuals de precipitació. 

A estes precipitacions mitjanes se li han de tindre molt poca importància per la 
irregularitat d'estes, per la qual cosa els valors mitjans obtinguts poden donar una 
informació poc objectiva. Ja que es poden registrar precipitacions menors als 150mm 
en situacions de sequera, mentre que altres anys es poden superar els 500mm, quan 
es produïxen un major nombre de situacions sinòptiques favorables per a registrar 
precipitacions en este àmbit mediterrani, especialment aquelles circulacions 
atmosfèriques amb vents procedents de la mar Mediterrània. 

Com es pot apreciar en el gràfic dos les precipitacions mitjanes registrades en 
l'estació de Ciutat Jardí (AEMET) és de 330,60mm, el mes més humit és octubre amb 
51,77mm, mentre que el més sec és juliol amb 4,05. L'estació més humida són els 
mesos de tardor, trobant un altre pic de precipitació en la primavera, mentre que els 
mesos més secs es troben en l'estació estiuenca, una de les característiques típiques 
de totes les varietats climàtiques del Mediterrani. 

El municipi de Mutxamel es troba en una de les regions de major torrencialitat de les 
precipitacions d’Europa, i per tant estes poden generar grans crescudes en els llits 
dels rius, i generen problemes d'inundació, escorrentia, erosió i pèrdues de sòl. En 
este sector del sud-est peninsular es poden registrar precipitacions majors de 200mm 
en menys de 24 hores. Normalment estes precipitacions d'alta intensitat horària solen 
produir-se per diferents situacions sinòptiques, on destaquen els embossaments 
d'aire fred en altitud (gotes fredes o DANA), que al costat de la circulació de vents en 
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superfície de component marítima, poden generar situacions potencialment 
perilloses de pluges torrencials. Finalment cal esmentar que una DANA no garantix 
que es produïsquen pluges torrencials, perquè pot ser que no es registren 
precipitacions, ja que és necessari l'encaix de diferents factors perquè estes es 
produïsquen. 
 

 
 

 VEL. VENT 
(KM/H) 

DIR. VENT VEL.VENT 
MAX. (KM/H) 

GENER 8,62 ONO 104,04 
FEBRER 9,32 ONO 93,96 
MARÇ 9,88 NNO 92,88 
ABRIL 10,18 E 119,88 
MAIG 9,66 E 78,84 
JUNY 9,65 E 65,88 

JULIOL 9,38 E 81,00 
AGOST 9,22 E 73,08 

SETEMBRE 8,68 E 74,88 
OCTUBRE 8,01 E 81,00 

NOVEMBRE 7,83 ONO 111,96 
DESEMBRE 8,09 ONO 102,96 

Taula 1. Valors de les mitjanes mensuals de vent i ratxa màxima. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 

 
Com es pot apreciar en la taula 1, dels valors de les mitjanes mensuals de vent i la 
ratxa màxima, hi ha una clara estacionalitat d'estos, predominant les components del 
tercer quadrant (O-N) en l'estació hivernal i final de la tardor, i vents de component E 
en   la primavera, estiu i inicis de la tardor. 

El mes amb la velocitat mitjana més elevada és abril amb 10,18 km/h, mentre que el 
mes amb la velocitat mitjana més reduïda és novembre amb 7,83km/h. Normalment 
els mesos amb majors velocitats mitjanes són els hivernals, pel fet que durant estos 
mesos la circulació general de l'oest, i per tant les borrasques atlàntiques 
descendixen de latitud, tenen un recorregut més meridional i afecten amb més 
assiduïtat la Península Ibèrica, per la qual cosa augmenta la intensitat mitjana del 
vent, a més de ser els mesos on es registren les majors ratxes de vent, principalment 
de components del tercer quadrant (ON). La major ratxa de vent registrada en esta  
estació correspon als 119,88km/h registrats el mes d'abril. 

Finalment cal destacar que la variable del vent és la variable més difícil de registrar, 
podent tindre registres molt dispars a escassos metres, a causa de possibles 
interaccions que exercixen relleus pròxims, tant naturals com artificials, que poden 
provocar grans alteracions en el registre de les dades i generar corredors de vent, on 
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es produïx  l’“efecte embut”  que fa que es puga patir una acceleració del vent, o 
pantalles que obstaculitzen el  mesurament. A tot això se li ha de sumar que són pocs 
els observatoris que estan instal·lats complint les recomanacions de l'Organització 
Mundial de la Meteorologia, que establix que els anemòmetres han d'instal·lar-se a 
10m del sòl i oberts als 4 vents, però no es troben en eixes condicions la gran majoria 
d'observatoris, inclús de la xarxa oficial. 

2.1.  Evolució de les temperatures màximes i mínimes. 
 
Amb l'objectiu de veure les tendències que està tenint el clima en este àmbit del sud-
est peninsular, s'ha optat per extraure les mitjanes per dècades, entre 1940 fins a 
l'actualitat, de totes les variables estudiades. 

40 50 60 70 80 90 00 10
T Mitj Màx (ºC) 23,48 24,07 24,27 22,86 23,16 23,30 23,54 23,69

T Mitj Mín (ºC) 12,22 12,50 12,36 11,86 12,61 13,09 13,66 13,64

T Mitj (ºC) 17,85 18,29 18,32 17,36 17,89 18,20 18,60 18,67
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Gràfic 3. Evolució temperatures mitjanes per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 

 

Com es pot apreciar en la gràfica 3 les temperatures mitjanes estan patint un ascens 
pròxim a 1°C, respecte a la dècada dels 40, este ascens es va produir a partir de la 
dècada dels 80, tot i que a la dècada anterior trobem un cicle fred. Esta  pujada de les 
temperatures s'està veient més afectada en les temperatures mitjanes mínimes, on 
l'augment és pròxim a 1,5 °C, mentre que en les temperatures mitjanes màximes 
l'augment és mínim, sols de 0,2 °C. 
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TEMPERATURA    
MITJANA 

MÀXIMES PER 
DÈCADES (ºC) 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
00 

 
10 

GENER 15,81 16,27 16,89 16,73 17,05 16,96 17,01 17,48 

FEBRER 17,33 17,55 17,87 18,10 17,43 17,96 17,56 17,52 

MARÇ 19,25 20,56 20,50 18,62 19,61 19,21 20,09 19,48 

ABRIL 21,42 21,78 22,96 20,64 20,77 21,39 21,56 21,69 

MAIG 24,76 25,55 26,40 23,33 23,24 24,16 24,57 24,56 

JUNY 28,75 29,29 28,95 27,15 27,12 27,58 28,73 28,42 

JULIOL 31,19 32,42 32,44 30,18 30,09 30,11 30,52 31,11 

AGOST 31,69 32,82 32,71 30,59 30,38 31,02 31,05 31,17 

SETEMBRE 28,86 30,13 30,23 28,40 28,66 28,50 28,40 28,81 

OCTUBRE 25,12 24,65 25,54 23,54 25,16 24,42 25,24 25,48 

NOVEMBRE 20,69 20,43 20,06 20,08 20,56 20,61 20,25 20,46 

DESEMBRE 16,92 17,45 16,69 17,01 17,85 17,71 17,50 18,09 

MITJANA ANUAL 23,48 24,07 24,27 22,86 23,16 23,30 23,54 23,69 
Taula 2. Temperatura mitjana màximes per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 

 
Com es pot apreciar en la taula 2 l'augment de la temperatura mitjana és considerable 
en els mesos hivernals, on les pujades més importants les trobem en els mesos de 
desembre i gener, mentre que en els mesos de primavera i tardor les temperatures a 
penes han patit canvis, mantenint-se en valors similars, no obstant això en els mesos 
estivals sí que s’observen xicotets descensos, que pot ser una conseqüència de 
l'augment del règim de brises en l'estació estiuenca. 

 
 

 .  
Gràfic 4. Evolució temperatures mitjanes màximes per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 
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En el gràfic 4 s'aprecia l'evolució de les temperatures mitjanes de les màximes, on 
després del cicle fred dels anys 70, està en un creixement constant, però registrant 
valors més freds que en dècades anteriors, a causa, com es va esmentar 
anteriorment, de l'augment del règim de brises en l'estació estiuenca. 
 

TEMPERATURA    
MITJANA 

MÍNIMA PER 
DÈCADES (ºC) 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
00 

 
10 

GENER 5,77 5,90 6,23 6,64 6,01 6,43 6,43 6,93 

FEBRER 6,11 6,11 6,64 7,00 6,80 7,20 7,18 7,00 

MARÇ 8,03 8,40 8,31 7,29 8,39 8,65 9,57 8,96 

ABRIL 10,53 10,00 10,42 9,31 10,22 10,59 11,60 11,91 

MAIG 12,96 13,28 13,50 12,40 12,99 14,14 14,97 14,59 

JUNY 16,47 16,68 16,44 16,10 17,08 17,82 19,16 18,49 

JULIOL 18,99 19,69 19,45 18,85 19,67 20,36 21,49 21,79 

AGOST 19,73 20,10 19,74 19,45 20,39 21,29 21,73 22,15 

SETEMBRE 17,67 18,20 17,42 16,71 17,99 18,46 19,00 19,15 

OCTUBRE 13,90 13,98 13,77 12,77 14,04 14,22 15,31 15,07 

NOVEMBRE 9,81 10,06 9,59 9,01 10,55 10,32 10,08 10,45 

DESEMBRE 6,71 7,54 6,84 6,82 7,23 7,67 7,39 7,23 
MITJANES 
ANUALS 

12,22 12,50 12,36 11,86 12,61 13,09 13,66 13,64 

Taula 3. Temperatura mitjana mínimes per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 
 

 
Quant a les temperatures mitjanes mínimes, com s'aprecia en la taula 3 l'augment 
s'està registrant en tots els mesos de l'any, sent més destacat en els mesos estiuencs 
i tardorencs, on les pujades registrades superen els 2 °C, podent ser la causa d'esta  
gran pujada, l'augment de la temperatura mitjana registrat també en les últimes 
dècades en la mar Mediterrània, per la qual cosa en les nits exercix de termoregulador 
i impedeix el descens de les temperatures. 
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Gràfic 5. Evolució temperatures mitjanes mínimes per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 

 
Com es pot apreciar en el gràfic 5 l'augment de les temperatures mitjanes de les 
mínimes està sent el més destacat, amb una pujada de quasi 2 °C des del període fred 
de la dècada dels 70, fins a l'actualitat, encara que cal esmentar que en els últims anys 
eixa pujada s'està veient estancada, mantenint-se els valors. 
 

 
Gràfic 6. Evolució nits tropicals. Font: AEMET. Elaborat pel Laboratori de Climatologia de la Universitat 

d'Alacant. 
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En la gràfica 6 es pot apreciar amb claredat com eixe augment considerable de les 
temperatures mitjanes de les mínimes s'està veient quantificat en l'augment de les 
nits tropicals (mínimes >20 °C) que s'estan produint en les últimes dècades, on s'ha 
passat d'una mitjana de 10-20 nits en els anys 70, fins a una mitjana entorn de les 70-
80 nits a l'any, en l'actualitat 

2.2. Evolució de les precipitacions. 
 

PRECIPITACIONS   
MITJANES PER 
DÈCADES (mm) 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
00 

 
10 

GENER 48,21 21,03 19,02 18,79 21,7 22,86 23,93 24,93 

FEBRER 29,85 16,34 31,13 14,34 37,92 26,36 15,49 10,07 

MARÇ 18,18 17,45 20,61 35,06 21,52 23,51 21,87 35,59 

ABRIL 38,8 46,22 31,89 33,75 38,3 18,13 33,12 34,89 

MAIG 31,57 29,48 18,31 38,02 43,21 21,68 28,88 10,03 

JUNY 6,27 17,57 30,94 25,27 17,13 10,2 5,25 8,85 

JULIOL 6,09 3,64 2,35 7,82 2,95 7,72 0,73 1,54 

AGOST 18,24 11,16 5,92 13,27 3,81 7,41 8,05 25,16 

SETEMBRE 41,66 52,75 30,57 42,86 48,28 49,07 66,27 40,6 

OCTUBRE 37,41 75,51 71,6 56,34 69,61 29,73 41,08 32,9 

NOVEMBRE 37,25 38,37 24,32 48,21 53,51 24,1 30,93 43,44 

DESEMBRE 35,02 20,07 39,22 38,97 25,57 23,71 26,99 25,66 
MITJANES 
ANUALS 

348,55 349,59 325,88 372,70 383,51 264,48 302,59 293,66 

Taula 4. Precipitació mitjana per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 
 

Quant a les precipitacions, com es pot veure en la taula 4, en l'anàlisi per dècades, es 
pot veure el caràcter irregular d'estes, alternant períodes més humits amb uns altres 
més secs, característica típica d'este àmbit mediterrani, però també s'aprecia un 
descens gradual d'estes, encara que sense poder extraure conclusions clares d'estes. 

Estudis relacionats de l'afecció del Canvi Climàtic en l'àmbit Mediterrani establixen 
que les precipitacions no estan patint canvis significatius quant a quantitats mitjanes 
recollides, però sí que estan veient-se reduïts els dies de precipitació, per la qual cosa 
estan descendint les precipitacions moderades per pluges de major intensitat. 
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Gràfic 7. Evolució precipitacions mitjanes per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 

 
Com es pot apreciar en el gràfic 7, les precipitacions en l'estació de Ciutat Jardí 
(AEMET) estan patint un descens de les quantitats mitjanes recollides anualment, 
passant de mitjanes entorn dels 350mm a mitjanes més pròximes als 300mm que es 
registren en l'actualitat. 

2.3. Evolució del vent. 
 

VELOCITAT 
MITJANA VENT 
PER DÈCADES 

(km/h) 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
00 

 
10 

GENER 11,10 11,04 9,54 8,59 8,31 7,54 6,14 6,91 

FEBRER 10,31 12,25 10,44 10,03 9,08 8,39 6,68 7,65 

MARÇ 10,65 12,10 11,61 10,61 9,57 9,09 7,42 8,06 

ABRIL 11,70 12,42 11,65 10,34 9,52 9,94 7,88 8,20 

MAIG 11,60 11,24 10,89 9,73 8,97 9,45 7,54 8,00 

JUNY 11,11 11,73 10,81 9,42 8,63 9,92 7,58 8,08 

JULIOL 10,86 11,87 10,81 9,62 8,07 8,53 7,35 7,99 

AGOST 10,67 12,12 10,49 9,25 8,03 8,76 7,18 7,38 

SETEMBRE 9,74 10,80 10,20 8,35 7,51 8,78 6,84 7,17 

OCTUBRE 8,90 9,95 9,26 8,75 7,58 7,64 5,86 6,14 

NOVEMBRE 8,68 9,05 9,06 7,98 8,00 7,41 5,72 6,76 

DESEMBRE 9,91 10,58 9,69 7,86 7,82 7,10 5,73 5,82 
MITJANES 
ANUALS 

10,44 11,26 10,37 9,21 8,42 8,55 6,83 7,35 

Taula 5. Velocitat mitjana del vent per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 



  

 
 

 

16 
 

Quant al vent, com s'aprecia en la taula 5, està produint-se un descens significatiu en 
la velocitat mitjana, passant dels 10,44km/h en la dècada dels 40, pels 7,35km/h de 
l'última dècada. Això pot vindre produït per l'augment del règim de brises i el descens 
dels vents del 3r i 4t quadrant, que són els que solen produir majors intensitats. 

 
 

Gràfic 8. Evolució velocitat mitjana del vent per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 
 

Com s'aprecia en el gràfic 8 el descens en la velocitat mitjana del vent és significatiu, 
amb un descens que supera els 3km/h des de la dècada dels 50 fins a l'actualitat. 
 

VELOCITAT VENT 
RATXA MÀXIMA 

PER DÈCADES 
(km/h) 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
00 

 
10 

GENER 104,04 - 72,00 81,00 95,04 72,00 93,96 74,88 

FEBRER 90,00 - 64,08 93,96 84,96 84,96 70,92 74,88 

MARÇ 82,08 - 77,04 81,00 91,08 66,96 92,88 69,12 

ABRIL 119,88 - 65,88 90,00 69,12 68,04 65,16 68,04 

MAIG 65,88 - 65,88 78,84 64,08 75,96 63,00 65,16 

JUNY 64,08 - 52,92 65,88 65,88 65,16 59,04 52,92 

JULIOL 61,92 - 48,96 77,04 68,04 81,00 52,92 51,12 

AGOST 73,08 - 52,92 61,92 57,96 57,96 65,88 51,12 

SETEMBRE 69,12 - 60,12 74,88 60,12 64,08 63,00 63,00 

OCTUBRE 63,00 - 72,00 81,00 74,16 65,16 72,00 59,04 

NOVEMBRE 69,12 - 84,96 90,00 111,96 66,96 69,12 65,16 

DESEMBRE 102,96 - 78,84 68,04 74,88 72,00 68,04 69,12 
MITJANES 
ANUALS 

80,43 - 66,3 78,63 76,44 70,02 69,66 63,63 

Taula 6. Velocitat ratxa màxima del vent per dècades. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 
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Este descens de les velocitats mitjanes del vent, s'està veient també reflectit en la 
intensitat de les ratxes màximes, on la mitjana de les ratxes màximes ha passat dels 
80,43km per hora de la dècada dels 40, fins als 63,63 km/h de l'actualitat, tal com 
podem veure en la taula 6. 

Este descens acusat de la velocitat de les ratxes màximes de vent, està relacionat 
directament amb el descens de la velocitat mitjana del vent i per tant a l'augment del 
règim de brises, amb major predomini dels vents de component marítima, que solen 
tindre una intensitat menor que els vents de component terral. 

2.4. Esdeveniments extrems. 
 
Una de les principals afeccions del Canvi Climàtic és l'augment dels fenòmens 
meteorològics i climàtics extrems, on l'augment de les pluges torrencials, l'augment 
dels valors extrems de les temperatures, onades de calor, onades de fred, sequeres, 
etc. afectarà directament tant a la societat, com als sectors econòmics i al medi 
ambient. 
 

CARACTERÍSTICA / 
VALOR 

DATA DADA 

Temperatura màxima 
més alta registrada. 

04/07/1994 41,4 °C 

Temperatura màxima 
més baixa registrada 

16/01/1957 4,2 °C 

Temperatura mínima 
més baixa registrada 

12/02/1956 -4,6 °C 

Temperatura mínima 
més alta registrada 

02/08/2017 27,2 °C 

Major diferència de 
temperatures en un 

mateix dia 
06/01/1987 22,2 °C 

Precipitació màxima 
registrada en 24 hores 

30/09/1997 270,2 mm 

Velocitat mitjana més 
alta registrada. 

28/10/1959 60,84 km/h 

Ratxa de Vent més alta 
registrada. 

12/04/1941 119,88 km/h 

Taula 7. Registres meteorològics extrems. Font: AEMET. Elaboració pròpia. 
 
En la taula 7 podem veure els valors extrems registrats en l'estació de Ciutat Jardí 
(AEMET), destacant els 270,2mm registrats el 30/09/1997, o la mínima registrada el 
12/02/1956 amb -4,6 °C, data on es va registrar unes de les majors ones de fred, que 
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va afectar gran part del país i que té els rècord de temperatures mínimes de molts 
municipis. 
 

 
 

Gràfic 9. Evolució temperatura Mar Mediterrània des de 1982-2016. Font: CEAM. Elaborat per CEAM. 
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Mapa 2. Increment de la temperatura de la Mar Mediterrània des de 1982-2016. Font: CEAM. Elaborat 

per CEAM. 
 
 
Finalment en el gràfic 9 i en el mapa 2 es mostra l'evolució de les temperatures 
registrades en la mar Mediterrània, segons les dades extretes dels estudis realitzats 
pel Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), on s'aprecia amb claredat 
l'ascens de les temperatures mitjanes que està registrant la mar Mediterrània, que 
està íntimament relacionat amb el Canvi Climàtic, que pot generar unes condicions 
menys favorables en el clima, sent este un clima més irregular, del ja irregular clima 
Mediterrani, a més de generar un augment de les temperatures mitjanes, per l'acció 
termoreguladora de la mar en la façana marítima. 

Les dades obtingudes en els estudis mostren una pujada tèrmica de les aigües de la 
mar mediterrània entre l'any 1980 fins al 2020 és el doble de la registrada per la 
temperatura de l'aire en este mateix interval, el que genera un augment de l'energia 
de la conca marina pròxima al litoral Mediterrani, que es manifesta en alteracions de 
les temperatures i les precipitacions.  
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3. TENDÈNCIES CLIMÀTIQUES FUTURES. 
 
Per a la realització de l'anàlisi de les tendències climàtiques futures en el municipi de 
Mutxamel s'ha optat per l'aplicació d'escenaris d’AdaptaCCa, que facilita la consulta 
de projeccions regionalitzades de Canvi Climàtic per a Espanya del que resta de S. 
XXI,  realitzades per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), on seguixen 
tècniques de regionalització estadística. 

Estos resultats analitzats provenen de les projeccions que es generen mitjançant 
tècniques de regionalització estadística a partir de les projeccions globals realitzades 
en el V informe d'Avaluació de l'IPCC, i dels projectes de regionalització dinàmica i 
estadística, realitzats per AEMET. 

Les noves projeccions globals estan basades en les noves projeccions de generació 
d'escenaris, segons emissions (RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5), sent millorades les 
resolucions aconseguint els 10km en la reixeta. 

Els períodes considerats per al clima observat corresponen entre el 1971 fins a l'any 
2000, realitzant les simulacions per als anys des del 2011 fins al 2100, segons els 
escenaris d'emissions establits (RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5).  

Esta  aplicació d'AEMET permet realitzar consultes de les projeccions climàtiques dels 
valors de les temperatures, tant de les mínimes com de les màximes, precipitacions 
diàries, mitjanes mensuals, evolució de les nits càlides, sequeres, etc. de tot el S. XXI. 

Per a finalitzar volem destacar que estes projeccions són orientatives i marquen unes 
tendències, i la utilització d'estes hem de prendre-les com a tal, no sent tan vàlides i 
fiables amb prediccions a curt o mitjan termini. Estes modelitzacions estan influïdes 
per multitud de paràmetres i qualsevol mínim canvi pot generar canvis importants en 
els resultats obtinguts. 

A continuació es posaran els gràfics extrets de la ciutat d'Alacant, on determina 
l'evolució que pot tindre, segons els escenaris d'emissions establits (RCP4.5, RCP6.0 
i RCP8.5), les variables climàtiques següents: 
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Gràfic10. Evolució de la temperatura màxima a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET . 

 
Com podem veure en el gràfic 10, l'evolució de les temperatures mitjanes de les 
màximes anirà en ascens, i poden registrar-se ascensos de fins a 5 °C, amb els 
escenaris d'emissions de gasos menys favorables. 

 
Gràfic11. Evolució dels dies càlids a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 

 
En el gràfic 11, veiem també l'ascens del nombre de dies càlids, que pot augmentar 
en un 50% l'any 2100 amb els pronòstics més desfavorables.  
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Gràfic12. Canvi duració de les onades de calor a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 

 
En el gràfic 12, s'aprecia l'augment de la duració de les onades de calor, que 
augmenten estes fins a 40 dies amb els pronòstics d'emissions més desfavorables. 

 
Gràfic13. Evolució de la temperatura màxima a l'hivern a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per 

AEMET. 
 

En el gràfic 13, veiem l'augment de les temperatures mitjanes màximes en l'estació 
hivernal, que podrà augmentar en 4 °C amb les previsions menys favorables l'any 
2100. 
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Gràfic 14. Evolució de la temperatura màxima a la primavera a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per 

AEMET. 
En el gràfic 14, es mostra l'evolució de les temperatures mitjanes màximes en 
l'estació primaveral, que podrà augmentar en 4,5 °C amb les prediccions menys 
favorables l'any 2100. 

 
Gràfic15. Evolució de la temperatura màxima a l'estiu a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per 

AEMET. 
En el gràfic 15, es mostra l'evolució de les temperatures mitjanes de les màximes en 
l'estació estiuenca, que podrà patir un ascens de fins als 6 °C amb les prediccions 
menys favorables l'any 2100. 
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Gràfic16. Evolució de la temperatura màxima a la tardor a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per 

AEMET. 

En el gràfic 16, es mostra l'evolució de la temperatura màxima en l'estació de 
tardor, que podrà registrar augments de fins a 6 °C amb les prediccions menys 
favorables l'any 2100. 

 

 
Gràfic17. Evolució de la temperatura mínima a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 

 
En el gràfic 17, es mostra l'evolució de les temperatures mínimes, que podrà registrar 
un augment de fins a 5 °C, amb les prediccions menys favorables l'any 2100. 
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Gràfic18. Evolució de les nits càlides a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 

 

 
En el gràfic 18, es mostra l'evolució de les nits càlides, que podrà augmentar quasi 
un 60% amb les pitjors prediccions, l'any 2100. 
 

 
Gràfic19. Canvi en el nombre de dies de gelada a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 

 
En el gràfic 19, es mostra el canvi del nombre de dies de gelada, veient-se reduït en 
torn al 3-5% amb les pitjors prediccions, l'any 2100. Cal destacar que l'augment dels 
extrems climàtics i meteorològics serà una de les principals afeccions del Canvi 
Climàtic, i malgrat que la tendència és a l'ascens de les temperatures mitjanes, estes 
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poden arribar a registrar rècords de temperatures fredes a causa dels majors 
reajustaments energètics que es produiran pel Canvi Climàtic, que podrà generar 
situacions de fred potencial en alguns períodes en les estacions hivernals. 

 
 

Gràfic 20. Evolució de la temperatura mínima a l'hivern a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per 
AEMET. 

 

En el gràfic 20, es veu l'evolució de les temperatures mitjanes mínimes en l'estació 
hivernal, que poden augmentar quasi 4 °C, amb les previsions menys favorables l'any 
2100. 

 
 

Gràfic 21. Evolució de la temperatura mínima a la primavera a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per 
AEMET. 
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En el gràfic 21, es veu l'evolució de les temperatures mitjanes mínimes en l'estació 
primaveral, que podrà augmentar quasi 5 °C, amb les previsions més desfavorables 
l'any 2100. 

 
 

Gràfic22. Evolució de la temperatura mínima a l'estiu a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 
 

En el gràfic 22, s'aprecia l'evolució de les temperatures mitjanes mínimes en l'estiu, 
on poden arribar a augmentar 6 °C, amb les previsions més desfavorables l'any 2100. 

 
 

Gràfic 23. Evolució de la temperatura mínima a la tardor a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per 
AEMET. 
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En el gràfic 23, es veu l'evolució de les temperatures mitjanes mínimes en l'estació 
de tardor, que podrà augmentar quasi 6 °C, amb les previsions més desfavorables 
l'any 2100. 

 
 

Gràfic 24. Evolució de la precipitació a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 
 

El gràfic 24 mostra l'evolució de la precipitació, que podrà descendir quasi un 20% 
els valors mitjans obtinguts l'any 2100, amb les pressions més desfavorables. 

 
 

Gràfic 25. Canvi en la duració dels períodes secs a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 
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En el gràfic 25, s'aprecia l'augment dels períodes secs (sequeres), que podrà 
augmentar en 10 dies, amb les previsions més desfavorables l'any 2100. 

 
Gràfic 26. Canvi en el nombre de dies de pluja a Alacant. Font: IPCC. Elaborat per AEMET. 

 

Finalment, en el gràfic 26, es mostra l'evolució del nombre de dies de precipitació, 
que pot veure’s reduït entorn dels 10-15 dies, amb les previsions menys favorables 
l'any 2100. 
 
Per tant amb els resultats obtinguts, es pot apreciar unes tendències clares, que són:  
 

 Augment dels valors mitjans de les temperatures, i també de valors mitjans de 
les màximes i de les mínimes. 

 Reducció dels dies amb gelades. 
 Augment de les nits tropicals (>20 °C) i equatorials (>25 °C). 
 Augment de l'afecció de les onades de calor, tant en intensitat com duració. 
 Augment de les ones de fred, més intenses. 
 Disminució de la precipitació. 
 Augment de les sequeres, en la seua intensitat i duració. 
 Disminució dels dies de precipitació. 
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4. IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC. 
 
El Canvi Climàtic és ja una evidència que s'ha anat confirmant amb el pas de les 
dècades, mitjançant l'afecció directa i les dades meteorològiques, climàtiques i 
atmosfèriques obtingudes. Este canvi en el clima és una altra fase més en la llarga 
evolució que té el clima terrestre en la seua història, però este ve associat a la 
interacció de l'ésser humà, que provoca l'accelerament d'este. La ingent quantitat 
d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle han alterat el clima planetari, alterant el 
balanç energètic i amb això, un augment progressiu i constant de la temperatura 
mitjana planetària, tenint afeccions regionals diferents. 

L'àmbit Mediterrani en què es troba Mutxamel és una de les regions més afectades, 
com ja s'ha anat manifestant amb el transcurs de les últimes dècades i les dades 
obtingudes. Ja s'han produït una sèrie de processos atmosfèrics relacionats amb els 
elements climàtics principals (temperatura, vent, precipitació) que demostren els 
efectes del calfament en esta  regió Mediterrània. 

Les majors afeccions que té el Canvi Climàtic, i que es poden potenciar amb el pas 
dels anys en el municipi de Mutxamel són: 

 Canvis en les precipitacions: al principi les precipitacions presentaran una 
reducció dels seus registres totals, encara que poden existir xicotets canvis en 
sectors locals, a més poden presentar canvis d'estacionalitat, sent menys 
abundants en estacions com la primavera, i fins i tot la tardor, i veient-se 
augmentades en l'hivern, a més es produirà una pèrdua del nombre de dies 
de precipitació, i la reducció de les pluges moderades, augmentant la intensitat 
d'estes, augmentant el risc de generar problemes d'inundabilitat, escolament 
i  erosió per l'alta intensitat horària de les precipitacions. 

 Canvis en les temperatures: augment de les temperatures mitjanes, 
especialment les de les temperatures mínimes, per la qual cosa l'augment de 
les “nits tropicals” (mínima >20 °C), i fins i tot de les “nits equatorials” (mínima 
>25 °C), serà constant, malgrat que estos registres han augmentat 
considerablement en les últimes dècades a causa de l'acció conjunta de 
l'augment de les temperatures associades al Canvi Climàtic, i l'afecció de l’“illa 
de calor”. Este augment considerable de les temperatures pot generar pèrdua 
del confort tèrmic en l'època estival. 

 Augment de la intensitat i freqüència dels fenòmens meteorològics i climàtics 
extrems: augment de les pluges torrencials, de les tempestes elèctriques i de 
calamarsa, augment de les sequeres, augment de les ones de fred, augment 
de les onades de calor, etc. 
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Este procés de calfament climàtic està tenint un efecte directe en la manifestació 
d'estos fenòmens meteorològics i climàtics extrems, pel fet que està alterant la 
circulació atmosfèrica, especialment la de l'hemisferi nord. Tot això és degut al 
calfament produït en les latituds polars i subpolars, que està generant una pèrdua en 
la velocitat del corrent en jet, la qual cosa genera un major nombre de reajustaments 
energètics a través de la meandrització d'este, creant un increment dels episodis 
adversos, mitjançant els despreniments (tàlvegs, DANA) o de condicions d'estabilitat, 
onades de calor, sequeres, mitjançant les crestes tropicals o anticiclòniques. 

4.1. Impactes en el Medi Ambient. 
 
Els impactes que es poden generar en el medi ambient en el municipi de Mutxamel 
són nombrosos i estos són els principals: 

 Augment de l'estrés hídric de la vegetació: l'augment de les temperatures 
mitjanes, juntament amb la disminució de la precipitació i l'augment de la 
intensitat d'esta, generarà unes condicions pitjors per a la qualitat de vida de 
la vegetació, on la pitjor captació dels recursos hídrics, amb la major 
temperatura, generarà un afebliment i estrés hídric, que podrà causar la mort 
de la vegetació i empitjorar la qualitat ambiental dels sectors forestals del 
municipi. 

 Augment de la intensitat de les precipitacions: este augment de la intensitat, a 
més de generar problemes per a la captació dels recursos hídrics, generarà un 
major escolament i per tant pèrdua de sòl. 

 Augment de les malalties i plagues en el sector forestal: moltes de les 
comunitats forestals del municipi de Mutxamel, estan vivint el límit de la seua 
possibilitat, sent estes més vulnerables a l'afecció de plagues i malalties, amb 
el que s'agreujarà el seu estat de salut. En l'actualitat les principals plagues 
que afecten el sector forestal a la Comunitat Valenciana, segons dades de la 
Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica són: Thaumentopea pitycompa (processionària del pi), 
Tomicus Piniperda Escolitidos, Tomicus sp (Morrut roig), etc. 

 L'augment de les superfícies urbanes, especialment de les urbanitzacions 
confrontants amb el nucli urbà, juntament amb l'augment de les superfícies 
forestals, a causa de l'abandó de les terres de cultiu, estan generant un major 
risc per a la ignició i propagació dels incendis forestals, a causa de l'augment 
de les interfícies urbanoforestals, sent estos un dels sectors més problemàtics. 

 Els ambients en el terme municipal de Mutxamel ja són de per si sectors amb 
poca humitat, amb precipitacions escasses, amb vegetació resistent a la 
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sequera, i escassos desenvolupaments arboris. Amb el pas de les dècades 
estes condicions climàtiques aniran a pitjor i augmentaran per tot el terme els 
ambients xèrics. 

 
 
 

 
Mapa 3: Superfície forestal Mutxamel. Font: PATFOR. Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 

 

Com es pot apreciar en el mapa 3 de les superfícies forestals de Mutxamel segons el 
PATFOR, estes només ocupen un sector nord-occidental del terme, per la zona del 
Tossal Redó, encara que cal destacar que també es troben superfícies forestals 
repartides pel terme municipal, especialment en aquells sectors on s'ha abandonat 
l'activitat tradicional de l'agricultura, i en els nombrosos llits i barrancs que travessen 
el terme, destacant el Riu Montnegre. 

Les masses forestals més predominants en el municipi de Mutxamel són les 
formades principalment per desenvolupaments arbustius, especialment el matoll 
xerotermòfil, de grandària mitjana baixa, amb formacions arbustives obertes, on 
destaca la presència de (Stipa tenacissima), ginebre o càdec (Juniperus oxycedrus), 
romer (Rosmannus officinalis),   d’esparregueres (Asparragus sp.), cards (Echinops 
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sp, Onopordium sp., Centaurea calcitrapa), bruc (Erica multiflora), espart (Stipa 
tenacissima), ginebre (Juniperus oxycedrus), romer (Rosmannus officinalis), etc. 
Mentre que els desenvolupaments arboris predominants, encara que escassos, són 
principalment de Pinus Halepensis. 

A més hem de tindre present que el municipi de Mutxamel compta amb 461,32 ha de 
superfície d'espais protegits (9,68%) respecte al terme, sent la ZEPA del Riu 
Montnegre, la principal amb 461,32 ha, a més cal destacar la presència de la Mcr del 
Bec de l´Àguila. 

 

 
Mapa 4: Ecosistemes forestals Mutxamel. Font: PATFOR. Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 

 
Com es pot apreciar en el mapa 4 dels diferents ecosistemes forestals del terme 
municipal de Mutxamel, veiem com els principals desenvolupaments són els matolls 
o herbassars xerotermòfils mediterranis, seguit del matoll o herbassar de muntanya 
i d'ambients frescos, i dels desenvolupaments arboris de Pinus halepensis. 

Com s'ha esmentat anteriorment, l'agricultura jugava un pes destacat en el terme 
municipal de Mutxamel, malgrat la pèrdua de superfícies agrícoles que s'estan 
transformant en sòls forestals, l'agricultura continua tenint un pes destacat, comptant 
amb 492 ha de superfícies agrícoles, la gran majoria superfícies de regadiu amb 
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444ha, on destaca el cultiu d'hortalisses amb 243 ha, on predomina la tomata amb 
145 ha, fruiters amb 87 ha, on predomina l'ametler amb 67 ha i els cítrics amb 66ha, 
on destaca el taronger amb 28 ha. També, de formes més reduïda, es troben cereals, 
flors i plantes ornamentals, tubercles, olivar, vinya i vivers. 

Per tot això cal destacar que a causa de l'abandó de les terres de cultiu, el creixement 
de la superfície forestal, i les pitjors condicions climàtiques, a causa del Canvi 
Climàtic, posarà en risc al sector mediambiental i forestal, el que podrà generar una 
sèrie d'impactes que poden repercutir-hi directament, com: empitjorament de l'estat 
de salut de la vegetació, augment del risc d'incendi forestal, erosió i pèrdua de sòls, 
risc de desertificació, augment de l'escolament i inundació, etc. 

 
Mapa 5: Erosió actual Mutxamel. Font: COPUT. Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 

 
La principal causa que genera l'erosió és la perduda de sòl, esta  erosió pot vindre 
produïda per diferents factors, tant antròpics com naturals. Les pluges torrencials, les 
sequeres, etc. incidixen directament en el poder d'erosió. 

En el mapa 5 es pot veure l'erosió actual que hi ha en el terme municipal de Mutxamel, 
ocupant gran part del terme, especialment pel seu sector central i meridional, trobant-
se el nucli urbà del municipi, amb taxes d'erosió molt baixes entre 0-7 Tm/ha/any, cal 
destacar que el sector de les urbanitzacions del Molí Nou, Pla del Rocar, El Portell i 
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Valle del sol, es troba amb erosions baixes entre 7-15 Tm/ha/any. No obstant això, en 
el sector septentrional i oriental del terme és per on es troben les taxes d'erosió més 
elevades, com pel Tossal Redó, voltants del Riu Montnegre, i especialment les 
urbanitzacions de Bonalba i Cotoveta, amb taxes d'erosió molt elevades de 40-100 
Tm/ha/any.  

 
Mapa 6: Erosió potencial Mutxamel. Font: COPUT. Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 
 

En el mapa 6 s'analitza l'erosió potencial que té el terme municipal de Mutxamel, sent 
baixa en pràcticament tot el terme municipal, afectant el nucli urbà i els 
desenvolupaments urbanístics contigus, amb taxes entre els 7-15 Tm/ha/any, el 
sector més septentrional ocupat per les urbanitzacions del Molí Nou, Pla del Rocar, El 
Portell i Valle del Sol, tenen una taxa moderada entre 15/40 Tm/ha/any, mentre que 
on s'ha de posar l'accent en les taxes molt elevades que es troben en el sector 
oriental, a les urbanitzacions de Bonalba i Cotoveta, amb una erosió potencial molt 
alta de 100 >Tm/ha/any. 

Amb estes taxes tan elevades d'erosió a les urbanitzacions del terme municipal de 
Mutxamel, s'han de prendre mesures per a mitigar els seus efectes, podent tindre 
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conseqüències en les infraestructures, en la societat que habita eixos espais i en la 
gran pèrdua de sòl que s’hi poden produir. 

 

 
Mapa 7: Risc de desertificació Mutxamel. Font: PATFOR. Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 

 
En el mapa 7 es pot apreciar el risc de desertificació que té el terme municipal de 
Mutxamel, les zones més susceptibles a patir  la desertificació són aquelles àrides, 
semiàrides i subhumides seques, aquelles en les quals la precipitació anual i 
l'evapotranspiració potencial està compresa entre 0,05 i 0,65.  

Com podem apreciar el terme municipal de Mutxamel té una gran superfície que pot 
estar afectada per la desertificació. A més, se li ha de sumar que les futures condicions 
climàtiques (augment de la temperatura, reducció de les precipitacions i augment de 
la intensitat d'estes, augment del risc d'incendi forestal, pèrdues de sòl, etc.) 
potenciaran més si cap este risc, fent un clima mediterrani més semiàrid que l'actual. 

En el terme de Mutxamel, els sectors amb majors probabilitats de desertificació es 
troben en el sector septentrional del municipi, especialment en el sector més forestal, 
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al Tossal Redó, a les urbanitzacions del Molí Nou, Pla del Rocar, El Portell i Vall del 
sol, i finalment pel sector de les urbanitzacions de Bonalba i Cotoveta. Estos sectors 
són els més susceptibles d'anar perdent la poca vegetació ja existent i el que deixaria 
el sòl nu, augmentant l'erosió i per tant la pèrdua de sòl.  

 

 

 
Mapa 8: Perillositat inundació Mutxamel. Font: PATRICOVA. Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 

 

En el mapa 8 es pot apreciar la perillositat d'inundació i d'escolament del terme 
municipal de Mutxamel, segons el PATRICOVA. Com s'ha esmentat anteriorment són 
nombrosos els llits i barrancs que travessen el terme municipal, on destaca el Riu 
Montnegre, i el Barranc del Juncaret. 

Com es pot apreciar és en estos dos llits on major perillositat hi ha, amb una 
perillositat 1. Freqüència alta (25 anys) i un calat superior als 0.8m, s’ha de tindre 
especial atenció al Barranc de Juncaret ja que este  passa confrontant a sectors 
urbans com Tàngel, o les urbanitzacions de Ravel, Casa Fus, etc., encara que cal 
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destacar que este es troba canalitzat, en les obres realitzades anys arrere del Pla 
antiriuades d'Alacant. 

A més, cal assenyalar la perillositat per escolament existent que hi ha en el municipi, 
afectant importants sectors del terme, però posant l'accent principalment a Tàngel i 
a l'Horta de Mutxamel. 

 
Mapa 9: Perillositat inundació Mutxamel. Font: Estudi d'Inundabilitat de Mutxamel. Elaboració pròpia. 

 
Finalment, en el mapa 9 s'aprecia la perillositat d'inundació en el terme municipal de 
Mutxamel, amb les dades extretes de l'estudi d'inundabilitat realitzat del municipi, on 
es determina que el nucli urbà municipal està en risc d'inundació a causa de la 
possible crescuda del Riu Montnegre, i tot el sector per on transita el Barranc del 
Juncaret, afectant a Tàngel i a les urbanitzacions de Ravel, Casa Fus, etc. 

4.2. Impactes en els sectors econòmics. 
 
Les afeccions, ja esmentades, que produirà el Canvi Climàtic, generaran  una sèrie 
d'impactes, que poden tindre una repercussió directa en el rendiment i productivitat 
dels diferents sectors econòmics que actuen en el municipi de Mutxamel. 
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Abans d'entrar a valorar els possibles impactes que poden repercutir, es realitzarà un 
xicotet diagnòstic dels diferents sectors econòmics de Mutxamel. 

 
Mapa 10: Planejament urbanístic Mutxamel. Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 

 
Com es pot veure en el mapa 10 del planejament urbanístic del municipi de 
Mutxamel, este ha patit en les últimes dècades un gran desenvolupament urbà, 
ocupant aquells sectors que els tenia catalogats com a sòls urbanitzables, ocupant 
pràcticament la totalitat de les seues superfícies regulades per a poder edificar, a més 
de trobar nombrosos disseminats, repartits per tota l'Horta de Mutxamel, on en 
l'actualitat té la catalogació de SNU-P, però antigament les cases de ferramentes 
tradicionals de l'horta, es van convertir en residències, que en moltes ocasions són 
habitatges principals.  

Amb esta  dada, ens podem fer una idea que el sector de la construcció és un dels 
principals sectors del terme municipal. 
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Mapa11: Usos del sòl Mutxamel. Font: CORINE 2018. Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Elaboració pròpia. 

 
En el mapa 11 es poden apreciar els usos del sòl del terme municipal de Mutxamel, 
on destaca el gran teixit urbà continu, tant del nucli urbà, com de les nombroses 
urbanitzacions, a més d'una gran superfície de camps de cultiu, on encara trobem en 
activitat un nombre important d'ha, però veient-se reduït amb el pas dels anys, a més 
s'ha de tindre en compte que el municipi de Mutxamel compta amb 2 polígons 
industrials: el de Riodel i el dels Plans. Per la qual cosa el sector industrial és una altra 
de les peces claus del sector econòmic municipal. 
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Gràfic27: Empreses inscrites en la seguretat social per sector d'activitat a Mutxamel. Font: 

Portal Estadístic de la Comunitat Valenciana. Elaboració pròpia. 

 
Com es pot apreciar en el gràfic 27, el major nombre d'empreses inscrites en la 
seguretat social, corresponen al sector serveis (72%), seguides de la construcció 
(16%), indústria (7%) i per últim l'agricultura (5%). Segons dades del Portal Estadístic 
de la Comunitat Valenciana. 

 

Imatge 1. Dades socioeconòmiques de Mutxamel. Font: IVE 
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El nombre total de persones afiliades a la seguretat social l'any 2020 és de 9.338, amb 
un total de 1.750 persones registrades en el paro, on el 75,8% és del sector serveis, el 
11,5% de la construcció, el 7,5% de la industrial, el 1,8% de l'agricultura, i finalment 
el 3,4% restant no tenia ocupació anterior. 

Una vegada que s'han vist els sectors econòmics principals en el municipi de 
Mutxamel,  analitzarem els possibles impactes que es poden generar per l'afecció del 
Canvi Climàtic en els diferents sectors econòmics del municipi. 

SECTOR SERVEIS 
 
El sector serveis a Mutxamel abasta gran part de l'activitat econòmica del municipi, 
este sector serveis engloba nombrosos subsectors, com pot ser el turisme, 
l’hostaleria, el servei de recollida de residus, l’energia, el transport, etc. A continuació, 
es detallaran les principals afeccions que pot tindre el canvi climàtic en este sector. 
 
Turisme 

 L'augment de les temperatures mitjanes, pot generar una pèrdua del confort 
tèrmic en els mesos estivals, per contra, pot millorar en confort tèrmic en els 
mesos hivernals, i es pot produir un canvi de tendència en l'afluència turística 
del municipi, i especialment al complex turístic de Bonalba, i la pràctica del 
golf. 

 L'augment dels fenòmens meteorològics extrems pot repercutir en les 
infraestructures turístiques, i pot generar danys materials, sobretot a aquells 
que ocupen els espais de risc. 

 La disminució dels recursos hídrics i l'augment de la demanda, pot generar 
problemes en el subministrament d'estos, sent necessaris l'optimització i 
eficiència d'estos. 

 Possibles alteracions en els espais de valor ecològic, que a més de generar la 
pèrdua o deterioració dels ecosistemes, pot afectar l'interés turístic d'este. 

Residus 

 L'augment de les pluges torrencials i de l'escolament generat, pot generar 
arrossegaments dels residus i per tant generar una major acumulació d'estos, 
i provocar una problemàtica en el seu tractament i recollida. 

 L'augment dels fenòmens meteorològics extrems pot incidir directament en la 
gestió i activitat de les plantes de tractaments de residus,  i podrà generar 
danys en les infraestructures de la planta, i fins i tot augmentar el risc dels 
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treballadors, a causa de l'augment de les temperatures mitjanes, aconseguint 
pics en època estival i en situacions d'onada de calor, que poden ser crítics per 
a la integritat física dels treballadors. 

 L'augment de les temperatures mitjanes té una afecció directa amb 
l'acceleració de la descomposició de la matèria orgànica, i l'emissió de metà, 
per la qual cosa es fa fonamentar el canvi de recollida, a través del contenidor 
marró, aplicant un tractament de recollida específic per a cada fracció de 
residu. 

Energia 

 L'augment de les temperatures mitjanes pot resultar perjudicial per al 
rendiment de les centrals energètiques, que poden provocar una baixada en 
la producció energètica de les plantes fotovoltaiques, per la qual cosa en els 
mesos estivals es poden veure reduïts els consums produïts, mentre que la 
resta de l'any, a causa d'eixe augment es poden aconseguir millors 
produccions a causa de trobar-se en el rang de temperatura adequat per a la 
màxima producció. 

 L'augment dels extrems meteorològics pot generar grans desperfectes en les 
infraestructures energètiques, l'augment de les pluges torrencials, tempestes 
elèctriques i de calamarsa, grans vents… poden tindre una incidència 
indirecta, augmentant els costos de manteniment de les instal·lacions. 

Transport 

 L'augment dels extrems meteorològics (pluges torrencials, tempestes 
elèctriques i de calamarsa, grans vents, etc.) pot tindre una afecció directa en 
el sector i afectar de ple al sector, modificant dràsticament les rutes de trànsit 
i augmentant els costos del manteniment de les infraestructures viàries a 
causa de la major deterioració d'estes. 

 Les noves condicions climàtiques estan generant i generaran grans canvis en 
les normatives i exigències socials, per la qual cosa s'ha de replantejar tot el 
sistema de transport públic i mobilitat privada, buscant un canvi de model i la 
utilització de vehicles ECO, i del transport públic, a més del major ús dels 
desplaçaments tous (a peu, o bicicleta). 

 L'augment de les temperatures mitjanes, i especialment en l'estació estiuenca, 
amb l'afecció de les onades de calor, s'aconseguiran pics de temperatures 
molt elevats, que poden generar efectes adversos per a la seguretat i integritat 
dels conductors. Ja que amb les elevades temperatures es veuen afectades les 
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condicions psíquiques i físiques dels conductors, causant un empitjorament 
de les capacitats al volant i amb això augmentant el risc d'accident. 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 

El sector de la construcció és el segon sector d'importància en el municipi de 
Mutxamel, on en les últimes dècades el desenvolupament urbanístic ha sigut la 
punta de llança del municipi, el que ha generat nombroses urbanitzacions, en la 
seua gran majoria d'habitatges unifamiliars i adossats, repartits per tot el terme 
municipal. 

El Canvi Climàtic produirà una sèrie d'afeccions que afectaren de ple al sector de 
la construcció i a l'urbanisme del municipi, sent estes les principals afeccions: 

 L'augment dels desenvolupaments urbans i la creixent població, juntament 
amb les afeccions del Canvi Climàtic, generaran un augment dels consums 
energètics i per tant de la seua demanda, per la qual cosa pot causar 
possibles problemes de subministraments en moments puntuals, en pics 
alt de consum, especialment en època estival, on la refrigeració de les 
edificacions pot aconseguir pics elevats. 

 Igual que amb l'energia, l’augment de la població i dels desenvolupaments 
urbans i les infraestructures turístiques (camp de golf), juntament amb les 
afeccions del canvi climàtic, produirà una major demanda dels recursos 
hídrics, que unit a la menor captació d'estos pot provocar-ne en èpoques 
de sequeres una reducció considerable, per la qual cosa s’ha de realitzar 
una planificació sostenible d'este recurs i optar a la cerca de proveïment 
per altres fonts, com pot ser la dessalació. 

 El creixement descontrolat dels desenvolupaments urbans, produïts a 
partir de la dècada dels 50, ha generat que estos es realitzen ocupant 
sectors de risc per riscos naturals, i cal realitzar una òptima planificació 
territorial, per a establir mesures correctores dels sectors de risc ocupats i 
la prohibició de nous desenvolupaments urbanístics en eixes zones de risc. 

A més, cal destacar que la gran impermeabilització del sòl que s'ha produït 
en el terme municipal de Mutxamel, potencia encara més el risc per a la 
societat, pel que fa a escorrenties i inundabilitat, a causa de la menor 
captació i filtració de les aigües i la major acceleració d'estes en les 
superfícies urbanes. 

 L'augment dels extrems meteorològics (pluges torrencials, tempestes 
elèctriques i de calamarsa, grans vents, etc.) poden repercutir directament 
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en la conservació de les infraestructures, augmentant la deterioració 
d'estes i per tant el cost de manteniment i de restauració. 

 Este augment de les temperatures mitjanes, especialment en època estival, 
amb situacions d'onada de calor, pot ser molt perjudicial per als 
treballadors del sector de la construcció, augmentant el risc de colp de 
calor, i per tant de la seua integritat física. A més, a causa d'esta  pèrdua 
del confort tèrmic pot fer que es reduïsca la productivitat dels treballadors, 
reduint l'activitat en època estival. 

 A causa de les afeccions del Canvi Climàtic i del canvi de les normatives i 
de la conscienciació social i política, el sector de la construcció ha de 
realitzar una transformació de la seua activitat, apostant per la integració 
de nous materials i l'aplicació de les construccions bioclimàtiques amb 
l'objectiu d'aconseguir edificacions més resistents i eficients 
energèticament davant del Canvi Climàtic. 

SECTOR DE LA INDÚSTRIA 

El sector de la indústria és el tercer sector en importància en el municipi de 
Mutxamel, i es troba situat principalment, en els dos polígons industrials del 
municipi: polígon industrial Riodel i el polígon industrial Els Plans. Les afeccions 
del Canvi Climàtic poden tindre una repercussió directa en la seua productivitat i 
estes són les principals conseqüències: 

 L'augment dels consums energètics, i la major demanda d'estos a causa de 
les afeccions del Canvi Climàtic, serà un dels principals obstacles en els 
sectors industrials, tenint l'objectiu d'aconseguir un augment de la seua 
producció, sense generar afeccions ni alteracions al medi ambient, reduint 
l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, s’ha d'apostar per energies netes 
renovables, per aconseguir un equilibri entre el progrés i la contaminació 
mediambiental, apostant en la mesura dels possible per l'autoconsum. 

 L'augment dels consums hídrics, davant de la disminució de la captació 
d'estos, serà una altra de les afeccions que tindrà el sector, per la qual cosa 
han de realitzar-se estudis i planificació dels recursos hídrics en les activitats 
industrials, apostar per la reutilització d'aigües i captar-les mitjançant altres 
mitjans. 

 L'augment dels extrems meteorològics (pluges torrencials, tempestes 
elèctriques i de calamarsa, grans vents, etc.), perjudicarà directament en les 
infraestructures industrials, i generarà un major desgast i deteriorament, 
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tant de les naus com de la maquinària exterior, i augmentarà els costos de 
manteniment i restauració. 

A més també poden repercutir directament en l'exportació  de les matèries 
primeres generades, afectant les xarxes de comunicacions per inundacions, 
o lliscaments i despreniments. 

 L'augment de les temperatures mitjanes, especialment en època estival i en 
situacions d'onada de calor, pot repercutir directament en la pèrdua del 
confort tèrmic de les instal·lacions industrials, i afectar el rendiment dels 
treballadors i la seua integritat física, per la qual cosa caldrà adoptar 
mesures d'actuació (aïllar, ventilar, refrigerar) de forma més eficient en les 
infraestructures industrials. 

SECTOR AGRÍCOLA 

Finalment, el sector agrícola, malgrat que ha sigut l'activitat tradicional del municipal, 
es troba en un últim escaló en l'actualitat, encara que compta amb un pes important, 
i amb empreses agroalimentàries de renom a nivell internacional. El Canvi Climàtic, 
pot generar importants afeccions en el sector, i estes són les principals causes: 

 L'augment de les temperatures mitjanes pot produir repercussions 
importants en la modificació i ubicació dels cultius tradicionals municipals. 
Es poden produir també canvis en els cicles vegetatius dels cultius, i 
accelerar-se el desenvolupament fenològic. Cal destacar que en el municipi 
de Mutxamel destaca el cultiu de tomata sota plàstic, que pot generar un 
canvi la producció d'esta  per les elevades temperatures que es poden 
registrar dins dels hivernacles, especialment en època estival. 

 Este augment de les temperatures pot provocar una variació en la 
productivitat i rendiment dels cultius tradicionals, i pot ser necessari el canvi 
en les varietats de cultius del municipi. 

 Les pitjors condicions climàtiques poden generar una proliferació de les 
malalties i plagues en el sector agrícola. En l'actualitat les plagues més 
destacades en la Comunitat València són: Epitrix spp. (puça de la creïlla), 
Candidatus Liberibacter spp.(bacteris associats a la malaltia del 
huanglongbing o greening dels cítrics), Rhynchophorus ferrugineus 
(Morrut roig) que afecta la família de les palmeres, etc. 
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4.3. Impactes en la societat. 
 
És de vital importància estudiar l'evolució urbana i social que ha patit Mutxamel, 
sobretot a partir de finals de S. XX i inicis del S.XXI, per a poder entendre els canvis 
en els usos del sòl i l'augment considerable de la població que ha patit en poques 
dècades. Ha passat de ser un xicotet municipi de caràcter agrícola a un municipi amb 
més de 25.000 habitants,  un dels municipis importants de l'àrea metropolitana 
d'Alacant. 

Esta  és una de les principals explicacions del creixement de Mutxamel, ja que el seu 
creixement urbà està  primer associat a ser una ciutat dormitori de la gran urbs, on la 
gent s'instal·la en el municipi a causa de la proximitat de la capital i millors preus dels  
habitatges, i en un segon creixement en el qual augmenten considerablement les 
urbanitzacions d'adossats i xalets, enfocades especialment a la població estrangera, 
que ve a la recerca de les seues agradables condicions climàtiques, la seua proximitat 
a la mar i un preu de l'habitatge més competitiu. 

 
ANYS POBLACIÓ (NOMBRE D'HABITANTS) 
1900 3.606 

1910 3.837 

1920 3.266 

1930 3.330 

1940 3.344 

1950 3.489 

1960 4.010 

1970 5.350 

1981 8.045 

1991 10.346 

2001 15.275 

2011 23.522 

2020 25.645 
Taula 8. Evolució de la població a Mutxamel. Font: INE. Elaboració pròpia. 

 
Com podem veure en la taula 8 el municipi de Mutxamel té un creixement constant 
des de l'any 1900 (3.606 habitants), fins a l'any 1960 (4.010 habitants) és a partir de 
llavors quan comença a augmentar substancialment la població, tenint creixements 
importants sobretot en la primera dècada del S.XXI, quan va augmentar la població 
en més de 8.000 habitants, fins a arribar en l'actualitat als 25.645 habitants. 
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Gràfic 28: Evolució de la població a Mutxamel. Font: INE. Elaboració pròpia. 

 
Com es pot apreciar en el gràfic 28 és a partir de 1960, quan a Mutxamel es produïx 
eixe gran creixement demogràfic i urbà, augmentant constantment i seguint en 
ascens en l'actualitat. 

 

Imatge 2. Piràmide de població de Mutxamel. Font: IVE 
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Com es pot apreciar en la imatge 2, la piràmide de població del municipi de Mutxamel 
és regressiva, el gruix de la població correspon a l'edat entre els 40 i 50 anys, època 
en què  es va produir el “baby boom”, una gran explosió demogràfica al país amb 
grans augments de la natalitat.  

Malgrat això en el municipi de Mutxamel trobem taxes d'envelliment molt per davall 
de la mitjana, amb un 80% contra els 125,7% de la provincial, i els 121,8% de la 
Comunitat Valenciana. Això es traduïx en la gran quantitat de població que ha arribat 
al poble, també de mitjana edat, en les últimes dècades, adquirint un habitatge i 
residint en el municipi. 

 

Imatge 3. Dades poblacionals de Mutxamel. Font: IVE 

Com es pot apreciar en la imatge 3, el 88,6% de la població té la nacionalitat 
espanyola,  la majoria de la immigració és resident de la unió europea amb un 6,2%, 
seguit d'un 2% d'Amèrica, un 1,8% d'Àfrica, un 1,1% de la resta del continent Europeu, 
i finalment un 0,4% de la resta del món. 

Com s’ha esmentat abans, esta  població immigrant, amb passaport europeu, és la 
que en gran part ha anat ocupant alguns dels desenvolupaments urbanístics 
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construïts en les últimes dècades, especialment a les urbanitzacions en el sector més 
septentrional del terme municipal. 

Finalment cal esmentar que la població en general és la més vulnerable a patir els 
impactes generats pel canvi climàtic. Ja que totes les afeccions generades tant en el 
medi ambient, com en els diferents sectors econòmics li repercutixen directament, i 
poden causar-los grans problemes en la seua vida quotidiana, per això és necessària 
l'actuació de mesures, amb l'objectiu de mitigar els efectes generats pel Canvi 
Climàtic, i poder seguir amb el transcurs de la seua vida amb les menors afeccions 
possibles. 
És de vital importància que la població tinga consciència i coneixements del Canvi 
Climàtic i de les afeccions que este genera, i siga l'agent actiu principal en la lluita 
contra l'adaptació davant del Canvi Climàtic. 
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5. RISCOS I VULNERABILITATS DEL CANVI CLIMÀTIC. 
 
Per a l'elaboració del risc i les vulnerabilitats generades pel Canvi Climàtic en el 
municipi de Mutxamel  s'ha optat per la base metodològica establida per la Diputació 
de València, tenint consonància amb el 5é informe de l'IPCC, sent: RISC=Probabilitat 
d'impacte X magnitud de conseqüència. 

La definició de risc, que establix l'IPCC, és el potencial de rebre impactes quan una 
mica de valor està en joc i on el resultat és incert. Per la qual cosa risc es considera 
com una probabilitat d'ocurrència d'esdeveniments o tendències perilloses 
multiplicades pels possibles impactes, si finalment s'esdevingueren estos 
esdeveniments. Per la qual cosa,  el risc resulta de la interacció de la vulnerabilitat, 
l'exposició i l'amenaça (perill). 

D'altra banda, es troben els impactes, que són els efectes que tenen en les vides, la 
salut, els mitjans de subsistència, les cultures, les societats, les economies, els 
serveis, les infraestructures i el medi ambient, a causa de les afeccions que generen 
els impactes del Canvi Climàtic, i la vulnerabilitat dels elements esmentats. Cal 
destacar que, encara que es tinga risc, no vol dir que es produirà, però sí que mostra 
una probabilitat del fet que este ocórrega, a causa de les amenaces existents. 

Per a la realització del risc és necessari determinar les principals amenaces 
climàtiques, extretes en l'estudi de les tendències climàtiques de Mutxamel  (2021-
2100), estes són les principals amenaces: 

 Increment de les temperatures mitjanes, tant les mínimes com les màximes, 
augmentant amb això el nombre de nits tropicals, i generant un considerable 
augment de l'estrés hídric de la vegetació. 

 Les precipitacions, no mostren una tendència clara, fins i tot amb un lleuger 
augment en el període (2021-2040), però sí que es veuran reduïts el nombre 
de precipitacions, augmentant-se la intensitat d'estes (torrencialitat), 
concentrades en pocs episodis.  

 Augment del nombre i la intensitat de sequeres. El que comporta un augment 
de l'estrés hídric de la vegetació, augmentant el risc d'ignició d'incendi 
forestal, l'augment de l'erosió i desertificació, i amb això la pèrdua de 
formacions vegetals. 

 Estacionalitats menys marcades, augmentant els estius en detriment de les 
estacions de primavera i tardor, augmentant els extrems tant en temperatures 
rècord positives, com negatives. 
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 Augment dels extrems meteorològics, episodis de pluges torrencials, grans 
sequeres, onades de calor, ones de fred, augment dels temporals marítims, 
etc. 

Per a l'elaboració final de la matriu de risc, s'ha realitzat una anàlisi inicial del 
risc climàtic, que determina quins són els impactes que ocasionaran un major 
risc, i per tant una major atenció.  Per a la matriu de risc s'aplicarà l'esquema 
tradicional d'avaluació de risc, que relaciona la freqüència de l'amenaça, 
associat a la probabilitat d'esta , i finalment la conseqüència. Tot generant 
valors semiqualitatius per a valorar les conseqüències que tindrà l'impacte, i 
la probabilitat d'impacte existent. Adquirint un valor de risc per a cadascuna 
de les cel·les dels impactes generats. 

 Grau Impactes recurrents 
1 Improbable Succés amb cap possibilitat d'ocurrència 

2 
Molt poc 
probable 

Escassa o molt baixa probabilitat 

3 Poc probable Poca probabilitat d'ocurrència 
4 Probable Probabilitat intermèdia d'ocurrència 
5 Bastant probable Alta probabilitat d'ocurrència 
6 Molt probable Quan és pràcticament segur que ocórrega 

Taula 9. Grau de probabilitat d'Impacte. Font: Diputació de València. 

 

 Grau Importància 
0 Menyspreable Sense danys físics i sense repercussions 

3 Mínim 
Repercussions irrellevants en els comptes anuals 

de l'actiu, Danys irrellevants. 

4 Assumible 
Repercussions en els comptes anuals de l'actiu 

assumibles sense dificultat. Danys físics notables. 

5 Significatiu 
Repercussions notables en els comptes anuals de 

l'actiu, però assumibles. Danys físics notables. 

7 Important 

Importants repercussions en els comptes anuals 
de l'actiu, assumibles amb major dificultat que en 

el grau d'impacte anterior. Danys físics 
importants però assumibles. 

9 Greu 
Greus repercussions en els comptes anuals de 

l'actiu,  Danys Físics difícils d'assumir. 

10 Molt greu 
Les repercussions econòmiques exigixen el 

tancament de l'actiu. 
Taula 10. Grau de conseqüència. Font: Diputació de València. 
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Quan encreuem les dos variables de la probabilitat i conseqüència, ens genera els 
índexs de risc, i obtenim una taula de puntuació amb unes valoracions determinades, 
destacant que depén de cada organització la parametrització de les conseqüències, 
segons les seues necessitats. Els riscos estan categoritzats amb valors des del 0 
(impactes amb poques probabilitats, amb poques conseqüències) fins als 100 
(impactes molt probables, amb conseqüències greus). 

 

 

Probabilitat 
Puntuació Improbable 

Molt poc 
probable 

Poc 
probable 

Probable 
Bastant 

probable 
Molt 

Probable 
 

Conseqüència 
Puntuació  3 4 5 7 9 10 
Inexistent 0 0 0 0 0 0 0 
Mínima 3 9 12 15 21 27 30 

Assumible 4 12 16 20 28 36 40 
Significativa 5 15 20 25 35 45 50 

Important 7 21 28 35 49 63 70 
Greu 9 27 36 45 63 81 90 

Molt greu 10 30 40 50 70 90 100 
Taula 11. Índexs de Risc (probabilitat vs conseqüència) Font: Diputació de València. 

 

L'elaboració de la matriu de risc i l'anàlisi dels regs climàtics faciliten les eines per a 
assolir una gestió futura d'actuacions a nivell sectorial.  La metodologia que s'aplica 
per a la identificació dels impactes generats pel Canvi Climàtic està basada en un 
model conceptual que relaciona els factors amb els impactes, i els sectors 
caracteritzats i potencialment afectats, en una forma similar que els models utilitzats 
en l'avaluació de risc i impacte ambiental.  

Les matrius que s'han elaborat estan desenvolupades amb l'únic fi d'aportar suport i 
solucions en les preses de decisions, en les dos etapes del Canvi Climàtic: 

 Prioritzar els riscos climàtics més destacables. 

 Adoptar les mesures de mitigació i adaptació al Canvi Climàtic. 

Amb la metodologia aplicada, els índexs de risc són agrupats en quatre tipologies 
diferenciades, com es pot apreciar en la taula següent: 
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Risc Magnitud Categoria Tipologia 
Alt >50-100 3 R3 

Moderat >25-50 2 R2 
Baix 0-25 1 R1 

Menyspreable 0 0 R0 
Taula 12. Índex de Riscos. Font Diputació de València. 

 

Descripció: 

 R3: Risc alt, és necessari i prioritari avaluar accions. 

 R2: Risc moderat, per la qual cosa és recomanable avaluar accions. 

 R1: Risc baix, per la qual cosa és necessari el seguiment, però no tant avaluar 
accions. 

 R0: Risc menyspreable. 

S'ha estimat la probabilitat per a cadascun dels sectors selecciones en funció de la 
freqüència amb la qual actualment es produïx cada esdeveniment, així com 
l'existència o no del fet que este esdeveniment es produïsca en el futur.  Esta  anàlisi 
s'ha vist secundada per dos fonts d'informació: 

 Estudi climàtic de Mutxamel, passat i present, realitzat també en este estudi. 

 Aplicació d'escenaris d’AdaptaCCa, que facilita la consulta de projeccions 
regionalitzats de Canvi Climàtic per a Espanya del que resta de S.XXI, sent 
estes realitzades per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), on seguixen 
tècniques de regionalització estadística. 

En la matriu de resultats realitzats, s'exposen els sectors identificats com a rellevants 
per al municipi. 

En este estudi s'han creuat els sectors principals del municipi, juntament amb els 
riscos climàtics, sent estos senyalitzats en la matriu dels resultats finals.
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Mutxamel 
Calor 

Extrema 
Fred 

Extrem 
Precipitacions 

Extremes 
Inundacions Sequeres 

Tempestes 
elèctriques 

Incendis 

Edificis 40 12 36 49 50 35 100 
Transport 40 12 81 70 30 63 50 
Energia 70 16 36 49 50 70 90 
Aigua 100 0 81 63 90 70 90 

Residus 70 0 36 35 90 70 70 
Urbanisme, 

Construcció i 
Ordenació del 

Territori i 
Infraestructures 

50 12 81 70 90 70 100 

Agricultura 70 16 81 49 90 49 50 
Medi Ambient i 

Biodiversitat 
100 16 81 49 100 70 100 

Salut 70 16 45 70 90 49 100 
Protecció Civil 70 16 63 70 50 63 100 

Turisme 70 20 63 70 90 63 90 
Indústria 50 12 45 35 90 35 50 
Forestal 100 16 81 35 100 70 100 

Zones Verda i esplai 70 16 63 63 100 63 100 
Taula 13.  Matriu d'Impactes. Font Elaboració Pròpia.
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Calor 

Extrema 
Sequeres Incendis Inundacions 

Medi ambient 
i Biodiversitat 

Alt Alt Alt Moderat 

Forestal Alt Alt Alt Moderat 
Aigua Alt Alt Alt Alt 
Salut Alt Alt Alt Alt 

Turisme Alt Alt Alt Alt 
Indústria Alt Alt Alt Moderat 

Agricultura Alt Alt Alt Moderat 
Taula 14. Principals sectors afectats segons l'índex de risc molt probable. Font Elaboració pròpia. 

Amb les dades obtingudes de la matriu de risc, s'extrauen les conclusions 
següents. 
• Els principals factors climàtics causants d'un major risc per als diferents 
sectors econòmics del municipi, són la calor extrema, sequeres, incendis, 
tempestes elèctriques i precipitacions extremes. A més, moltes d'estes produïxen 
sinergies entre elles per a potenciar més si caben els riscos. Com els incendis 
forestals, que seran potenciats a causa de l'augment de l'estrés hídric de les 
masses vegetals, per l'augment de les onades de calor, les sequeres i la 
torrencialitat de les precipitacions. A més, este augment de les temperatures 
mitjanes també generarà augments de l’evaporització i evapotranspiració, 
augmentant les condicions d'aridesa dels sòls, i l'augment de l'erosió d'estos. 
 
• Els sectors més afectats pel canvi climàtic són: urbanisme, Construcció i 
Ordenació del territori i infraestructures, turisme, sectors forestals, zones verdes i 
d'esbarjo i recursos hídrics. Mostrant en estos uns índexs de risc elevats, on es 
presenten amb la màxima probabilitat d'ocurrència, generant greus 
conseqüències. Sense deixar de costat la resta de sectors que també reben grans 
impactes a causa de les noves condicions climàtiques. 
 
• Amb l'estudi de tendències climàtiques del municipi s'aprecia  amb claredat 
com en l'actualitat ja s'estan generant estes afeccions climàtiques i 
meteorològiques que es veuran potenciades amb el pas de les dècades, on 
l'augment dels extrems serà la principal afecció sobre el territori, i generarà una 
sèrie de problemes, socials, econòmics i territorials, tant a la població, al medi 
ambient i als diferents sectors econòmics, sent d'especial atenció, l'afecció al 
sector turístic i de serveis, que és el motor econòmic de Mutxamel. 
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6. CONCLUSIONS. 
 

Finalment, les conclusions extretes dels riscos i vulnerabilitats que presenta el 
municipi de Mutxamel, davant les afeccions del Canvi Climàtic, deixen en una clara 
evidència la necessitat de la instauració d'una bateria de propostes que ajuden a 
mitigar totes les afeccions presents en tot el terme municipal, que afecten el sector 
mediambiental i forestal, els diferents sectors econòmics, les infraestructures del 
municipi, i especialment la població que l'habita. 

Analitzant el sector forestal i mediambiental, es determina que l'afecció pel Canvi 
Climàtic és important, ja que empitjora les ja difícils condicions amb les quals 
lluiten les espècies vegetals, que tenen serioses dificultats per al desenvolupament 
i propagació de determinades espècies, i és potenciat per l'augment de les 
temperatures i la menor captació dels recursos hídrics. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls, estos cada vegada seran de pitjor qualitat, a causa 
de l'augment del poder erosiu, i amb això l'augment de la desertificació dels sòls 
nus. 

A causa d'estes condicions cada vegada més extremes d'aridesa, la vegetació serà 
més vulnerable a poder patir un incendi forestal, afectant directament totes estes 
conseqüències a la biodiversitat en el terme municipal de Mutxamel. 

Per tot això serà necessari la instauració de mesures mitigadores, que ajuden a la 
conservació dels entorns forestals i naturals, protegint estos espais, fent-los més 
resilients davant els incendis forestals, i l'erosió i pèrdua de sòl, aplicant la 
planificació territorial i les noves tecnologies que ajuden a monitorar i veure l'estat 
de salut d'estos espais naturals.  

Els sectors econòmics també es veuran seriosament afectats, perquè incidirà 
directament les afeccions del Canvi Climàtic a la productivitat i rendibilitat d'estos, 
generarà nombrosos contratemps que afectaran tant la salut dels seus 
treballadors, com a l'estat de les seues infraestructures, per la qual cosa serà 
necessari adaptar els sectors a les noves condicions del Canvi Climàtic, aplicant 
l'eficiència energètica, l'eficiència hídrica, l'economia circular en tots els sectors, a 
més de la necessitat d'adaptar totes les seues infraestructures per a ser resilients 
davant els efectes del Canvi Climàtic. 

Les infraestructures municipals, edificis, carreteres, parcs, etc., també patiran les 
conseqüències de les afeccions del Canvi Climàtic, i es produirà un sobrecost, en 
el manteniment i restauració d'estes, a més d'un augment dels consums hídrics i 
energètics, per la qual cosa es fa de vital importància l'aplicació de mesures, que 
estiguen enfocades en la investigació de nous materials més resistents i resilients 
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a les afeccions del Canvi Climàtic i mesures orientades a l'eficiència tant energètica 
com hídrica, a més d'una òptima planificació territorial. 

Finalment la població serà el col·lectiu que es veurà més afectat pels efectes del 
Canvi Climàtic, i afectarà amb més intensitat a aquells que tenen menys recursos, 
o es troben en risc d'exclusió social. A part d'estos, l'altre col·lectiu més afectat 
seran les persones amb malalties cròniques i les persones de la tercera edat, que 
seran més vulnerables a patir afeccions per les noves condicions climàtiques. 

Cal destacar que la societat és el principal agent actiu i peça clau perquè es duguen 
a terme totes les propostes mitigadores d'impactes generats pel Canvi Climàtic, és 
de vital importància la conscienciació i l'aportació de coneixements a tots els 
col·lectius (estudiants, població activa, jubilats) sobre els conceptes d'adaptabilitat 
davant del Canvi Climàtic, perquè des de ben xicotets siguen la punta de llança en 
la lluita contra el Canvi Climàtic. 


