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Per saber més...
Plaça de l’Almoina, 4
planta 3, puerta 7
46003 València

Observatori
del Canvi Climàtic
C/ Dr. Lluch, 60
46011 València

La intensitat final d'aquests efectes dependrà del nostre grau d'implicació amb la lluita 
contra el canvi climàtic. Encara som a temps d'evitar les pitjors conseqüències. 
Informa't i participa. 

La ciutat de València... 

és especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic degut, en gran 
part, a la seua localització costanera i al règim de precipitacions que 
alterna, de manera brusca, èpoques de sequeres amb pluges torrencials. 

Algunes d'aquestes conseqüències ja es poden visualitzar actualment. EL 
millor exemple és el ràpid augment de la temperatura mitjana a la ciutat de 
València, com queda reflectit en la predominança als últims lustres d'anys 
més càlids (en roig) davant els freds (en blau). 

Temperatura mitjana ANUAL a la ciudad de VALÈNCIA (1869-2019) Datos: @AEMET_CValencia

La Nostra ciutat també sofrirà altres conseqüències derivades del canvi climàtic: 



Riscs per la 
salut per 
ones de 

fred i calor 
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L'efecte d’hivernacle, 

Les emisions dels 
principals gasos 
d'efecte d’hivernacle 
es deuen a: 

CH4

CO2

N2O

HFC
PFC

SF6

Diòxid de carbó (CO2)
Crema de combustibles fòssils (petroli, 
carbó, gas), incendis forestals 
i tala d'arbres. 

Metà (CH4)
La descomposició de matèria 
orgànica en absència 
d'oxigen (sobretot a 
abocadors i a causa de 
l'activitat ramadera). 

Òxid nitrós  (N2O)
Producció industrial i l'ús de 
fertilitzants agrícoles 
nitrogenats. 

Hidrofluorocarbons (HFC)
Perfluorocarbons (PFC)

Hexafluorurs de sofre (SF6)
Refrigerants, aerosols, aïllants
elèctrics, conducció d'equips

d'alta tensió, etc.

El canvi climàtic és... 
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la variació en el clima del nostre planeta. L'actual canvi, que està 
passant a una velocitat alarmant, ha estat provocat per l'acció de 
l'ésser humà. Ja ens està afectant i les seues conseqüències van més 
enllà de l'augment de temperatures. 

que ocorre de manera natural a l'atmosfera, 
ens proporciona una temperatura d'uns 33°C 
superior al que correspondria per la nostra 
distància al Sol. 

L'actuació humana ha 
provocat un augment 
molt ràpid en la        
concentració dels gasos 
d'efecte d’hivernacle 
(GEH), el que està 
ocasionant un
calfament global del 
planeta Terra. 

Migracions 
climàtiques 
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