
    6ª METACC RB MONTSENY 

PRIORITZACIÓ I COST-BENEFICI de les ACCIONS I EIXOS VALIDADES PER LA METACC MONTSENY 

Nº ACCIÓ SECTOR 

PUNTUACIÓ 

CRITERIS 

VALORACIÓ 

ACCIONS 

2.5 Promoure la fitodepuració d'aigües residuals a habitatges aïllats i/o turístics.  TRANSVERSAL 32,36 

3.7 Elaborar un pla de disminució de malbaratament alimentari global TRANSVERSAL 32,27 

1.3 
Promoure acords de custòdia del territori amb els objectius d'adaptació al canvi climàtic a través d’una gestió 

conjunta 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 
32,17 

2.2 Municipalitzar la gestió de l'aigua TRANSVERSAL 32,13 

5.4 
Fer un manual de bones pràctiques de gestió del bosc de ribera i fer-ne distribució a actors del sector (petites 

finques, associacions, etc.) 
FORESTAL 31,93 

4.1 
Destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi climàtic 

TURÍSTIC 31,60 

4.3 Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través de la reestructuració fiscal per encoratjar a avançar 

cap a projectes "exemplars" en l'àmbit de l'ecoconstrucció i la renovació ecològica 
TURÍSTIC 31,59 

3.1 Realitzar campanyes de sensibilització específiques a tots els sectors en relació a l’estalvi de recursos i adaptació al 

canvi climàtic (residus, aigua, etc.) 
TRANSVERSAL 31,21 

5.3 
Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi climàtic i fer-ne un seguiment en el 

temps per poder dissenyar mesures d'adaptació específiques i efectives 
FORESTAL 31,17 
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Nº ACCIÓ SECTOR 

PUNTUACIÓ 

CRITERIS 

VALORACIÓ 

ACCIONS 

2.1 
Establir condicions específiques d'execució en els contractes de serveis i de subministrament de l'ajuntament 

(estalvi d'aigua, compensació d'emissions, compra verda, ús d'energies renovables...) 
TRANSVERSAL 31,15 

2.6 Inventariar i revisar les captacions d'aigua i redactar el Pla de contingència municipal en cas de sequera  TRANSVERSAL 31,14 

1.4 
Instal·lar més calderes de biomassa i valorar la possibilitat d’instal·lar xarxes de calor i utilitzar biomassa forestal 

subministrada per productors locals per a usos tèrmics en edificis públics i privats 
FORESTAL 31,11 

2.3 
Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua per afavorir un menor consum del recurs 

TRANSVERSAL 31,02 

2.9 
Instar a l’administració competent a protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la planificació 

territorial 
TRANSVERSAL 30,03 

3.2 Constituir la Taula d’Actors/Adaptació de la RBM, donant continuïtat a les MeTACC TRANSVERSAL 29,93 

3.3 Assegurar l'adhesió de tots els municipis de la RBM al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i elaborar els corresponents 

Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 
TRANSVERSAL 29,82 

4.2 
Promoure la diversificació estacional de l'oferta turística i la diversificació de les activitats i capturar sinergies i 

oportunitats entre les zones costaneres i de muntanya 
TURÍSTIC 29,78 

3.5 Crear un Pla de desenvolupament socioeconòmic de la RBM TRANSVERSAL 29,75 
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Nº ACCIÓ SECTOR 

PUNTUACIÓ 

CRITERIS 

VALORACIÓ 

ACCIONS 

5.1 
Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les zones forestals (boscos i pastures del massís) de 

la RBM més vulnerables a aquest i definir models de gestió que permetin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 
29,71 

4.4 
Assegurar que tot el sector turístic adopta bones pràctiques en matèria de consum d'aigua i fer-ne el seguiment 

TURÍSTIC 29,69 

1.2 
Acabar de desenvolupar la marca de la RBM, promoure’n la comercialització de productes i incloure el sector privat 

per fomentar la inversió privada 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 
29,68 

1.5 
Fer un programa de foment de la ramaderia extensiva 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 
29,26 

2.7 Establir una xarxa de seguiment i mesura dels cabals mínims als rius i als aqüífers  TRANSVERSAL 28,99 

2.8 Instal·lar dipòsits de recollida d'aigües pluvials en explotacions agrícoles, ramaderes i establiments turístics. TRANSVERSAL 28,88 

1.1 Fer jornades informatives destinades al sector agrícola AGRÍCOLA 28,60 

5.2 
Incentivar que els instruments d'ordenació forestal (IOF) considerin les projeccions climàtiques futures i incloguin 

criteris d'adaptació al canvi climàtic  
FORESTAL 27,85 

3.4 Elaborar i desenvolupar un pla de comunicació i sensibilització del Pla d'Adaptació de la RBM TRANSVERSAL 27,63 

2.4 Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament TRANSVERSAL 26,85 

3.6 Fer un estudi de mobilitat i crear punts d'intercanvi modal als municipis per fomentar un transport sostenible  TRANSVERSAL 26,00 

 



    6ª METACC RB MONTSENY 

 

Nº EIXOS 

1 
DIVERSIFICACIÓ I GESTIÓ INTEGRADA PER A LA VIABILITAT I 

ESTABILITAT DE LES EXPLOTACIONS FORESTALS I AGRO-RAMADERES 

2 GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

3 
IMPLICACIÓ I CONSICENCIACIÓ DELS AGENTS DEL TERRITORI I LA 

CIUTADANIA 

4 DESTÍ TURÍSTIC RESPONSABLE I SOSTENIBLE 

5 
SILVICULTURA, UNA ACTIVITAT TRADICIONAL PER A UN TERRITORI 

RESILIENT 

 

 

 


