
Serveis climàtics per al nexe 
aigua-energia-sòl-alimentació

Climate services for the 
water-energy-land-food Nexus

El projecte CLISWELN forma part de l’ERA4CS, un ERA-NET iniciat pel JPI Climate i que està
finançat pel BMBF (DE), UEFISCDI (RO), BMBWF i FFG (AT) i MINECO (ES) amb cofinançament

de la Unió Europea (subvenció 690462).

INTRODUCCIÓ

L’aigua, l’energia i el sòl són recursos interrelacionats i les polítiques sectorials 
d’adaptació al canvi climàtic que posen l’èmfasi en algun d’aquests recursos 
han de ser avaluats de cara a evitar compromisos (trade-offs) no desitjats 
entre aquestes polítiques  i proporcionar cobeneficis i sinergies, contemplant 
les activitats econòmiques i serveis ecosistèmics crucials (com l’alimentació). 
D’aquí neix la necessitat d’avaluar conjuntament el complex nexe Aigua-Energia-
Sòl-Alimentació (WELFN, acrònim en anglès).
 
El vincle entre el WELFN i el canvi climàtic no ha estat gaire explorat en casos 
d’estudi arreu d’Europa i, malgrat que els serveis climàtics (com per exemple 
els escenaris de projeccions regionalitzades de canvi climàtic que generen 
els models climàtics) s’utilitzen a bastament a l’hora de definir mesures 
d’adaptació, encara s’ha estudiat molt poc com integrar el nexe Aigua-Energia-
Sòl-Alimentació i aquests serveis climàtics.



Comprendre els processos climàtics i els 
seus possibles impactes és clau per la nostra 
economia, salut i seguretat. Els serveis climàtics 
no només proporcionen dades físiques sobre 
les projeccions climàtiques sinó que també 
ofereixen informació adaptada als responsables 
de les polítiques i les preses de decisions 
perquè puguin anticipar-se als seus impactes. 
L’enfocament del projecte planteja disposar de 
serveis climàtics integrats i comprendre amb 
suficient detall les conseqüències del canvi 
climàtic en tots els sectors i recursos a escala 
regional i local. Per això, és indispensable la 
interacció amb els usuaris i actors. En aquest 
sentit, els serveis climàtics integrats operen en 
els límits de la ciència del clima, la política i la 
seva aplicació pràctica

EL PROJECTE CLISWELN

L’objectiu del projecte CLISWELN és transformar 
les dades que proporcionen els escenaris de canvi 
climàtic en informació útil per a la planificació i la 
presa de decisions per part dels actors implicats 
en aquestes tasques i, per això, cal entendre els 
factors que intervenen en l’economia a nivell 
local conjuntament amb el canvi climàtic. Un 
exemple clar és el cas del risc de sequera. El 
projecte CLISWELN vol proveir serveis climàtics 
per als sectors afectats per la sequera, com 
l’agricultura, els boscos i les ciutats, fent servir 
dades de projeccions climàtiques en models 
integrats i eines de presa de decisions de cara a 
avaluar el nexe Aigua-Energia-Sòl-Alimentació. 
S’analitza la sequera perquè té un impacte 
molt rellevant en el subministrament d’aigua 
però, en termes socioeconòmics, una sequera 
és un desequilibri entre subministrament i 
demanda i, per això, cal entendre quins factors 
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intervenen en la demanda conjuntament amb el 
canvi climàtic i analitzar el sistema complet de 
subministrament i demanda en un lloc concret. 
Un dels casos d’estudi del projecte és la comarca 
valenciana de la Marina Baixa.

LA MARINA BAIXA, UN CAS 
D’ESTUDI DEL PROJECTE

En el marc del projecte CLISWELN, s’ha dut terme 
una anàlisi de les característiques principals 
del nexe Aigua-Energia-Sòl-Alimentació a la 
comarca de la Marina Baixa (País Valencià), 
aplicant un enfocament de dinàmica de 
sistemes del subministrament d’aigua urbana 
a la comarca. La Marina Baixa és una de les 
comarques valencianes més importants a nivell 
turístic, ja que contribueix en un 60% en nombre 
de visitants. Benidorm, la destinació més 
important de la Marina Baixa, atrau anualment 
uns 2 milions de visitants i fa d’aquesta ciutat la 
3a més visitada a l’estat, després de Barcelona 
i Madrid. A nivell climàtic, la Marina Baixa és 
una de les regions més seques de la Península 
Ibèrica amb unes precipitacions minses (menys 
de 350 mm) combinades amb períodes llargs 
d’eixut. Atenent als diferents escenaris climàtics 
futurs (especialment RCP6.0 i RCP8.5 de l’IPCC) 
s’espera una disminució de la precipitació en 
aquesta zona i, per tant, un augment de l’estrès 
hídric, que pot esdevenir un factor crític en el 

futur immediat. En aquest sentit, el nexe Aigua-
Energia-Sòl-Alimentació en un context de canvi 
climàtic pren una rellevant importància a la 
comarca de la Marina Baixa. Al subministrament 
limitat d’aigua, als canvis d’usos del sòl a nivell 
urbà i les interaccions entre aquests factors amb 
el turisme, cal sumar-hi els efectes no lineals de  
les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
per fer que l’aigua estigui disponible ja sigui a 
través del bombament de pous o la interconnexió 
de conques fluvials.

LA MODELITZACIÓ 
HIDROLÒGICA

El CREAF ha dut a terme la modelització de la 
hidrologia de la comarca de la Marina Baixa 
com a component indispensable en l’estudi 
integrat de la dinàmica del sistema que abasta 
el projecte. Els models hidrològics reprodueixen 
els processos que es donen a una conca de la 
manera més rigorosa possible i, així, permeten 
conèixer l’evolució dels recursos hídrics en 
diferents escenaris de canvi climàtic. Per 
avaluar els impactes futurs del canvi climàtic i 
canvi global en els recursos hídrics, s’han portat 
a terme tres accions:
- La calibració i validació del model hidrològic, 

clau per a obtenir resultats acceptables 
comparats amb la realitat.



- La generació d’escenaris climàtics de futur.
- La incorporació d’aquests escenaris al model 

hidrològic calibrat i validat de cara a avaluar 
els efectes futurs dels escenaris de canvi 
climàtic en el cicle hidrològic.

La modelització hidrològica del sistema de la 
comarca de la Marina Baixa s’ha realitzat amb 
el model ecohidrològic SWAT. Aquest model és 
capaç de simular el comportament hidrològic 
d’una conca determinada a partir d’un seguit 
d’informació climàtica de la zona d’estudi i 
d’informació temàtica sobre els usos del sòl, 
els tipus de sòls de la conca i el model digital 
d’elevacions (vegeu l’esquema a baix).

Per la comarca de la Marina Baixa s’han 
modelitzat dues subconques, aigües amunt 

dels embassaments de Guadalest i Amadorio, 
incloent-hi els aqüífers més rellevants, 
subconques implicades en el subministrament 
d’aigua a la comarca. Tant els resultats de les 
calibracions (vegeu figura a dalt) com els de les 
validacions han estat prou bons i satisfactoris 
per plantejar les simulacions amb escenaris de 
canvi climàtic. 

RESULTATS AMB ESCENARIS 
DE CANVI CLIMÀTIC 

Què passarà amb el clima a la comarca de la 
Marina Baixa?

Per a dur a terme simulacions futures sobre 
la disponibilitat d’aigua a les subconques 
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estudiades s’han hagut d’utilitzar projeccions 
climàtiques generades per models climàtics 
globals i que contemplen diferents intensitats 
d’escalfament (escenaris). S’han utilitzat les 
projeccions regionalitzades per a Europa 
proporcionades pel programa CORDEX, que 
agrupa projeccions generades per diferents 
models climàtics i escenaris d’escalfament 
definits per l’IPCC. En el cas del CLISWELN, els 
diferents casos d’estudi implicats al projecte han 
utilitzat dos models climàtics regionals (ICHEC 
i MPI) i dos escenaris d’escalfament global 
(l’escenari lleu RCP4.5 i escenari d’escalfament 
més intens RCP8.5). Aquestes projeccions per 
al segle XXI apunten cap augments promig de 
temperatura mitjana anual de més 1,5ºC pels 
escenaris RCP4.5 i de més de 2ºC pels escenaris 
RCP8.5 respecte al període històric de referència 
(1979-2017). Pel que fa a la precipitació, no 

s’esperen canvis molt rellevants en els promitjos 
anuals respecte al període de referència, tot que 
s’observen augments de precipitació al llarg del 
període i lleugers descensos a finals de segle, 
especialment als escenaris RCP8.5. 

Quan combinem aquests escenaris d’augment 
de temperatura i precipitació en un indicador 
de sequera (que contempla els processos de 
pèrdua d’aigua deguts també als increments de 
temperatura), podem veure com evolucionaran 
les intensitats i durades del períodes de sequera 
a les dues subconques. La figura de dalt mostra 
anomalies en la sequera, valors positius indiquen 
períodes anòmalament humits i valors negatius, 
períodes d’eixut. Així, podem observar com els 
períodes de sequera augmentaran, en durada i 
severitat, cap a finals de segle.

Índex de sequera SPEI a les subconques de Guadalest i d’Amadorio per a l’escenari climàtic RCP8.5.

Índex de sequera SPEI a la subconca de Guadalest (escenari climàtic RCP8.5)

Índex de sequera SPEI a la subconca d’Amadorio, estació de Relleu (escenari climàtic RCP8.5) 
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Què passarà amb la disponibilitat d’aigua a la 
comarca de la Marina Baixa?

Quan introduïm aquestes sèries climàtiques 
futures, el model SWAT és capaç de projectar 
què passarà amb els recursos hídrics a les 
subconques modelitzades. En aquest cas, 
s’esperen  descensos en els cabals d’entrada dels 
embassaments cap a finals de segle, molt poc 
rellevants a les simulacions amb els diferents 
escenaris projectades per a l’embassament 
d’Amadorio, però molt importants per a les 
entrades de l’embassament de Guadalest 
(vegeu figura pàgina anterior). En aquest darrer 

cas, i per a l’escenari de canvi climàtic més 
sever (RCP8.5), els cabals d’entrada podrien 
reduir-se gairebé a la meitat a finals de segle.

Aquests tipus de resultats generats pel CREAF 
nodreixen, a CLISWELN, models integrats i 
eines de presa de decisions de cara a avaluar 
el nexe Aigua-Energia-Sòl-Alimentació en el 
cas d’estudi de la Marina Baixa, que ajudin 
als gestors i responsables a determinar les 
opcions més encertades de cara a maximitzar 
la sostenibilitat del sistema a l’hora d’adaptar-
se al canvi climàtic, reduint els compromisos no 
desitjats entre els factors d’aquest complex.

SOCIS DE CLISWELN

GERMANY
Climate Service Center Germany (GERICS)

AUSTRIA
University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Vienna (BOKU), 
Department of Economics and Social Sciences - 
Institute for Sustainable Economic Development 

SPAIN
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF)

ROMANIA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură (INCDS)

El projecte CLISWELN forma part de l’ERA4CS, un ERA-NET iniciat pel JPI Climate i que està
finançat pel BMBF (DE), UEFISCDI (RO), BMBWF i FFG (AT) i MINECO (ES) amb cofinançament
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