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1. INTRODUCCIÓ 

El present document s’emmarca en el projecte LIFE CLINOMICS Fostering 

resilience. Opportunities and challenges of the local economy and society to adapt 

to climate change (LIFE5 CCA/ES/000102), coordinat per la Diputació de Barcelona, 

l’objectiu del qual és augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies 

a partir de la intervenció en tres territoris: el Parc Natural del Montseny- Reserva 

de la Biosfera, la comarca de l'Alt Penedès i les Terres de l'Ebre;  i en diferents 

activitats econòmiques significatives: el turisme, l'agricultura, les explotacions 

forestals, i la pesca.  

 

Els objectius del LIFE CLINOMICS s’alineen amb els objectius de l’Estratègia 

Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), com són generar i transferir tot el 

coneixement sobre l’adaptació al canvi climàtic i augmentar la capacitat adaptativa 

dels sectors i/o sistemes a partir del reforç de la capacitat de resiliència i de la 

disminució de l’exposició dels sistemes i dels sectors sota premisses de 

sostenibilitat social, ambiental i econòmica. 

 

En el projecte es vol involucrar a tots els agents del territori, des de les autoritats 

locals als agents econòmics, i ciutadania, promovent així la inversió publico-privada 

per al desenvolupament d’accions d’adaptació i increment de resiliència al 

territori. En aquest sentit, i per potenciar un model de governança participatiu i 

inclusiu, es creen en les primeres fases del projecte les anomenades Meses 

Territorials i Sectorials d’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC i MeSACC), 

estructures formades pels representants  de cada sector econòmic al territori  a 

partir de les quals s’estableixen debats i propostes sobre les accions i estratègies a 

executar al territori per promoure’n l’adaptació. Així doncs, a cada territori 

s’elabora un Pla d’acció per l’Adaptació al Canvi Climàtic (PAACC), vinculat al 

territori i a les activitats econòmiques més significatives en aquest. 

 

En el marc del projecte CLINOMICS es defineix una Estratègia comuna dels 3 

territoris que proposa treballar amb un enfocament integrat, participatiu, 

transparent i amb l’objectiu comú d’augmentar la resiliència dels territoris i les 

activitats econòmiques o sectors d’activitat davant els impactes del canvi climàtic, 

que aconsegueixi el compromís de les institucions per a posar en marxa els 
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instruments i les actuacions transversals que es derivin d’aquesta Estratègia i del 

desplegament dels respectius plans d’acció territorials i sectorials. 

 

Aquesta Estratègia comuna dels 3 territoris es focalitza en quatre grans àrees 

(Capacitació, Adaptació i resiliència, Impuls a l’acció dels agents i Governança) i 

considera les següents línies prioritàries de treball, que quedaran reflectides als 

PAAC dels 3 territoris: 

- L’avaluació de l’impacte sobre els sectors: augmentar el coneixement, la 

informació i la conscienciació. 

- La integració en les polítiques: ajuda a la presa de decisions. 

- La mobilització dels actors: promoció d’accions d’adaptació. 

- La promoció de finançament públic i privat: cerca de la viabilitat financera 

de les inversions i estudi de la seva rendibilitat. 

- La promoció de les assegurances com a estratègia per minimitzar els riscos 

climàtics  a les activitats primàries. 

- El seguiment d’evidències i alertes:  identificació d’un sistema d’indicadors 

senzill i de fàcil construcció, que aporti la informació sintètica del procés 

d’adaptació, de tal manera que sigui governable per l’observatori 

(concepte que es definirà més endavant). 

 

El present document correspon al PAACC de l’Alt Penedès, elaborat en base als dos 

estudis realitzats en la fase anterior de diagnosi del projecte i a les diverses sessions 

participatives de la MeTACC i MeSACC desenvolupades al llarg del projecte. 

 

Els dos estudis realitzats en la fase de diagnosi es llisten a continuació (link):  

- Estudi i Diagnosi de la realitat social institucional del territori del Penedès 

- Diagnosi de vulnerabilitat climàtica de l’Alt Penedès  
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2. SESSIONS PARTICIPATIVES DE LES MeTACC i 

MeSACC 

Com s’ha comentat anteriorment, les Meses Territorials i Sectorials d’Adaptació al 

Canvi Climàtic (MeTACC i MeSACC) són estructures que es van crear en el marc del 

projecte LIFE CLINOMICS com a òrgan representatiu dels diferents sectors 

econòmics del territori, per poder aportar informació sobre estudis i casos d’èxit al 

territori i per debatre, proposar i finalment validar les accions d’adaptació a 

incloure al PAACC.     

 

En l’Alt Penedès, s’han realitzat un total de 6 sessions presencials amb la MeTACC 

des de l’inici del projecte, els informes dels quals es poden consultar a la web del 

projecte (http://lifeclinomics.eu/ca/category/agenda/). En els informes es detallen 

el nombre d’agents que hi van participar, la mesa a la qual pertanyen 

(agrícola/vitivinícola, forestal, turístic o transversal) així com els objectius i 

principals resultats i conclusions de cada sessió. 

 

Les primeres 3 sessions es van focalitzar en l’establiment de les MeTACC i MeSACC 

(Juny 2017), els objectius i organització d’aquestes. En la primera sessió s’acorda 

que la MeTACC té una composició àmplia i oberta a partir dels agents identificats 

en el mapa d’actors i que integra les MeSACC (Meses Sectorials d’Adaptació al 

Canvi Climàtic), les quals es configuren com a grups de treball temàtics o sectorials 

de la MeTACC. En les següents 2 sessions s’exposen els resultats dels dos estudis 

de diagnosi prèviament realitzats, i des de la MeTACC es fa un treball per identificar 

i validar els riscos i conseqüències més importants del canvi climàtic al territori, així 

com per proposar possibles accions a incloure al PAACC. També es va compartir 

projectes i experiències que s’han dut i/o s’estan duent a terme a la comarca, per 

part d’agents de la MeTACC. 

 

Les darreres 3 sessions es focalitzen en el pla d’acció: primerament, es defineix i 

valida el llistat definitiu d’accions d’adaptació a incloure al pla, a partir del qual la 

MeTACC aporta més informació sobre cada acció individual (exemples de casos 

d’èxit, finançament, agents implicats, etc.). Per altra banda, es defineixen uns eixos 

estratègics sota els quals emmarcar les accions i amb l’ajuda de l’equip tècnic es 
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prioritzen les accions segons les valoracions dels criteris per la MeTACC per escollir 

les dues accions pilot a executar a la comarca en el marc del projecte (veure apartat 

5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  per la metodologia de 

priorització detallada). 

 

A més d’aquestes 6 sessions territorials, s’han realitzat 2 sessions conjuntes amb 

els tres territoris el projecte (Montseny, Terres de l’Ebre i Alt Penedès), en les quals 

s’ha posat a debat el futur de les MeTACC i MeSACC un cop finalitzat el projecte 

CLINOMICS, les seves funcions, organització i competències, entre altres. Els 

resultats i conclusions d’aquestes sessions es poden trobar també a la web del 

projecte.  

 

  



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Penedès   10 

3. PLA D’ACCIÓ 

En aquest apartat es detallen els eixos estratègics i les accions del PAACC a l’Alt 

Penedès, fruit dels estudis de diagnosi prèviament realitzats, les sessions de 

participació i les aportacions de la MeTACC i la MeSACC, així com del treball de 

l’equip tècnic. 

 

Els eixos d’actuació estratègics sota els quals s’emmarquen les accions són els 

següents:  

 

Taula 1. Eixos estratègics del Pla d’actuació per l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt 
Penedès 

 

Nº EIX ESTRATÈGIC 

1 ESTRUCTURES I ÒRGANS DE GOVERNANÇA I ACCIONS ADMINISTRATIVES 

2 
GESTIÓ DELS BOSCOS: MILLORAR L'ESTRUCTURA I QUALITAT DE LES MASSES 

FORESTALS 

3 GESTIÓ DE L'AIGUA: GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS HÍDRICS 

4 
GESTIÓ DE LA VINYA: DEFINIR, ASSAJAR I IMPULSAR BONES PRÀCTIQUES EN 

EL CONREU DE LA VINYA 

5 GESTIÓ ENERGIA: PROMOURE LA GESTIÓ ENERGÈTICA LOCAL 

6 
GESTIÓ SECTOR TURÍSTIC: FOMENTAR LA RESPONSABILITAT AMBIENTAL AL 

SECTOR TURÍSTIC 

7 
GESTIÓ TERRITORI: INSTRUMENTS PER LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I 

GESTIÓ DEL PAISATGE 
Font: Elaboració pròpia 

 

El llistat d’accions s’estructura segons els àmbits d’actuació del projecte LIFE 

CLINOMICS: agrícola/vitivinícola, forestal i turístic. A banda, s’inclou un àmbit 

transversal, que conté accions de caire més global, que afecten la resta dels 

sectors. A continuació es mostra la llista d’accions d’adaptació incloses al PAACC 

classificades per aquests àmbits i per eix estratègic. 

 

 

Taula 2. Accions del Pla d’actuació per l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Penedès per 
àmbits d’actuació i eix estratègic 
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EIX 
Nº 

ACCIÓ 
ACCIÓ ÀMBIT 

1 

1.1 
Constituir la Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès, donant 

continuïtat a les MeTACC 
TRANSVERSAL 

1.2 Realitzar accions de sensibilització i formació als actors TRANSVERSAL 

1.3 
Promoure les condicions ambientals per a la contractació de 

serveis i subministrament als ajuntaments 
TRANSVERSAL 

2 

2.1 
Considerar en la redacció dels instruments d'ordenació forestal 

(IOF) les projeccions climàtiques futures 
FORESTAL 

2.2 

Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia 

extensiva dedicada a la prevenció d’incendis forestals i al conreu 

de la vinya per crear i dinamitzar un nou sector econòmic rural 

al servei de la protecció dels boscos. 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 

2.3 

Considerar en la redacció del Pla de Prevenció d'incendis 

municipal (PPI) les projeccions climàtiques futures i criteris 

d'adaptació al canvi climàtic 

FORESTAL 

2.4 

Simplificar la normativa existent d'ordenació de les  

explotacions ramaderes per permetre l’aplicabilitat efectiva de 

la ramaderia extensiva a les vinyes. 

AGRÍCOLA 

3 

3.1 

Fomentar la instal·lació de dipòsits de recollida d'aigües pluvials 

per a la seva utilització (en explotacions agrícoles, ramaderes, 

establiments turístics, etc.) 

TRANSVERSAL 

3.2 Recuperar els espais humits i zones inundables del territori TRANSVERSAL 

3.3 Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua TRANSVERSAL 

3.4 
Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i 

sanejament 
TRANSVERSAL 

3.5 
Fer un estudi dels consums actuals i necessitats futures d’aigua 

per redactar el protocol de sequera 
TRANSVERSAL 

3.6 
Gestió pública de l'aigua en base a uns criteris i objectius 

comuns en eficiència i sostenibilitat ambiental i econòmica 
TRANSVERSAL 

4 

4.1 

Organitzar jornades informatives destinades al sector 

agrícola/vitivinícola i generar un espai virtual on tothom pugui 

accedir-hi 

AGRÍCOLA 

4.2 

Formació o servei d’assessorament adreçat el sector agrícola 

per revisar les pòlisses d’assegurances contractades i garantir 

que donen cobertura a els riscos associats al canvi climàtic 

AGRÍCOLA 
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EIX 
Nº 

ACCIÓ 
ACCIÓ ÀMBIT 

4.3 
Manual de bones pràctiques per millorar el balanç de carboni 

dels conreus de vinya a l'Alt Penedès. 
AGRÍCOLA 

4.4 

Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi 

climàtic i realitzar proves pilot per una millora del maneig del sòl 

principalment en relació a l’estrès hídric 

AGRÍCOLA 

4.5 

Estudiar en detall la relació entre l’increment de temperatura, 

l’avançament de la verema i els conseqüents efectes en la 

qualitat del vi degut a una maduració més ràpida del raïm 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 

5 

5.1 
Fomentar la implementació del servei carsharing a entitats 

públiques i diferents àmbits d’usuaris complementaris. 
TRANSVERSAL 

5.2 
Donar suport a l’adhesió, aplicació i execució i seguiment dels 

PAESC i a buscar recursos tècnics i econòmics 
TRANSVERSAL 

6 

6.1 

Realitzar sessions de formació específica en ecoeficiència als 

diferents sectors turístics (hoteler, rural, etc.) sobre adaptació al 

canvi climàtic als actors del sector turístic (ús eficient i 

sostenible de recursos com aigua, correcta gestió residus, etc.) 

TURÍSTIC 

6.2 
Destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita 

contra el canvi climàtic. 
TURÍSTIC 

6.3 

Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través 

de bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per 

encoratjar a avançar cap a projectes "exemplars" en l'àmbit de 

l'ecoconstrucció i la renovació ecològica 

TURÍSTIC 

6.4 

Promoure i donar suport a les empreses i serveis turístics de la 

comarca en la creació de propostes turístiques que millorin 

l'adaptació, la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental 

TURÍSTIC 

6.5 
Fomentar l’adhesió d’empreses a la Carta Europea del Turisme 

Sostenible (CETS) del parc Garraf, Olèrdola i Foix 
TURÍSTIC 

7 

7.1 

Crear i aprovar una ordenança municipal per la protecció del 

paisatge tenint en compte el model d’ordenança de paisatge 

elaborat pel Consell Comarcal (per regular el manteniment del 

mosaic agroforestal com a valor del territori, etc.) 

TRANSVERSAL 

7.2 

Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més 

vulnerable al canvi climàtic i dissenyar mesures d'adaptació 

específiques en cada cas. 

TRANSVERSAL 

7.3 
Protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la 

planificació territorial 
TRANSVERSAL 

7.4 Recuperar els espais periurbans degradats TRANSVERSAL 
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EIX 
Nº 

ACCIÓ 
ACCIÓ ÀMBIT 

7.5 

Realitzar un estudi i generar cartografia per determinar àrees 

prioritàries d’actuació forestal als municipis que no disposin 

d’aquesta informació encara 

FORESTAL 

Font: Elaboració pròpia 

 

Per cadascuna de les 30 accions resultants s’ha definit i concretat en una fitxa d’acció 

amb diverses informacions. El model de la fitxa es detalla a continuació:   
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X.X. (Número de l’acció: el primer dígit indica l’eix estratègic i el segon l’ordre de l’acció dins 

de cada eix) Títol de l’acció  

Sector 
Sector o àmbit al qual pertany l’acció (Agrícola, Forestal, Turístic o 

Transversal) 

Descripció 

En aquest apartat es justifica el motiu pel qual es proposa dur a terme l’acció i es detallen els 

passos o subaccions a realitzar per executar-la.  

Objectius Es descriuen el/s objectiu/s principal/s de l’acció. 

Beneficiaris Es detallen els beneficiaris principals de l’acció. 

Dificultats Es detallen les dificultats principals que l’execució de l ‘acció pot comportar. 

Horitzó 

temporal 

S’especifica en quin horitzó de temps s’executarà l’acció de manera 

orientativa. Aquest pot ser: 

- Curt termini (<2 anys) 

- Mig termini (2-5 anys) 

- Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge 

S’identifiquen el/s grup/s motor/s i/o coordinadors de la implementació de 

l’acció (ex. administració pública, agents d’un sector econòmic determinat, 

etc.) 

Actors 

implicats 

S’especifica el/s agents implicats en el desenvolupament i execució de l’acció 

(ex. administració pública, agents d’un sector econòmic determinat, 

ciutadania, etc.) 

Exemples 
S’inclou casos d’èxit i/o exemples de municipis, comarques, empreses, etc. 

on s’ha executat l’acció en concret o una acció similar 

Fonts de 

finançament 

S’especifiquen les possibles fonts de finançament per dur a terme l’acció, 

tant públiques com privades (ex. administració pública, agents d’un sector 

econòmic determinat, etc.) 

Pressupost 

S’indica de manera aproximada el rang de cost per dur a terme l’acció. 

Aquest pot ser: 

- Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

- Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€ 

- Projectes estratègics 1: 200.000-500.000€ 

- Projectes estratègics 2: >500.000€ 

Indicador de 

seguiment 

S’especifiquen indicadors qualitatius o quantitatius per poder realitzar un 

seguiment de l’execució de l’acció. 

Font: Elaboració pròpia 
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3.1. EIX 1: ESTRUCTURES I ÒRGANS DE 

GOVERNANÇA I ACCIONS ADMINISTRATIVES 

1.1. Constituir la Taula d'Adaptació de l'Alt Penedès, donant continuïtat a les 

MeTACC 

Sector Transversal 

Descripció 

Tot i l’abast global dels efectes del canvi climàtic, aquests són visibles a escala local pel que és 

necessari dissenyar i implementar les accions d’adaptació al canvi climàtic en funció de les 

característiques del territori i d’acord amb la seva realitat biofísica, social i econòmica. A més, 

l’escala local facilita identificar els actors implicats i concertar les mesures entre tots, el que 

en definitiva és clau per reduir la vulnerabilitat del territori enfront el canvi climàtic.  

És per això que es creu necessari constituir la Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès, un òrgan 

local que vetlli per executar el PAACC de l’Alt Penedès, que faci balanç i difusió dels treballs i 

de l’activitat feta, així com del progrés en adaptació al canvi climàtic del territori, i que funcioni 

com a observatori local d’adaptació i resiliència climàtica, entre altres funcions que es 

detallen a continuació: 

- Observatori de l’adaptació i la resiliència territorial, fent seguiment de la 
implementació de les mesures del PAACC (i altres), avaluant-ne els resultats i 
realitzant-ne una actualització periòdica.  

- Espai de participació i capacitació que aplegui a tots els agents del territori (turisme, 
forestal, agrícola-vitivinícola, socials, administració pública, etc.), on es recullin les 
necessitat formatives i es posin en coneixement local els projectes actuals més 
rellevants sobre el canvi climàtic al territori. 

- Oficina tècnica gestora de l’adaptació a escala local impulsant la participació i 
proactivitat dels actors territorials implicats en la problemàtica climàtica, preveient i 
resolent possibles conflictes d’interessos entre ells.  

- Suport administratiu per a la centralització de la informació, organització de sessions, 
logística, comunicació, etc.  

- Capacitat d’interlocució reconeguda amb l’administració local, altres administracions 
supramunicipals i agents econòmics i socials amb els quals calgui comptar per 
disposar de recursos. 

- Treball en xarxa, de forma coordinada i creant sinèrgies de manera coherent amb els 
objectius i normatives europees, la Llei del Canvi Climàtic de Catalunya i el marc 
generat per les estratègies i programes relacionats amb el canvi climàtic que impulsa 
la Generalitat de Catalunya i en especial l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (ex: 
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic). 

- Eina de transferència per promoure els coneixements sobre canvi climàtic, adaptació 
i resiliència climàtica d’experts i institucions governamentals nacionals i 
supranacionals i de casos d’èxit reals.  

- Paper dinamitzador en dotar-se de la capacitat de: 
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1.1. Constituir la Taula d'Adaptació de l'Alt Penedès, donant continuïtat a les 

MeTACC 

o impulsar les inversions, 
o compartir la informació sobre les inversions que preveu cada agent,  
o coordinar-les quan això sigui possible, 
o concertar-les quan procedeixi l’actuació consorciada. 

 

Estructura i organització  

Es proposa que la Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès sigui a continuació de la MeTACC (Mesa 

Territorial per a l’Adaptació al Canvi Climàtic) i que esdevingui l’òrgan per avançar cap la 

resiliència territorial. En aquest sentit, la Taula es pot materialitzar en una unitat 

administrativa dins d’una àrea més àmplia de les entitats territorials, que incorpori la funció 

d’adaptació al canvi climàtic, o com a una responsabilitat que s’assigni a una unitat ja existent 

a l’entitat territorial.  

En el cas que la Taula estigui associada a administracions existents, s’han d’evitar duplicitats 

i millorar la coordinació especialment en l’execució de les mesures. Aquesta administració 

haurà d’esdevenir l’ens gestor i dinamitzador de la Taula. Dins l’organigrama d’aquest ens 

gestor hauria d’estar reconeguda i dotada de recursos les seves funcions d’oficina tècnica i 

gestora de la Taula. Per tant, l’ens gestor serà el nucli de l’estructura participativa o grup 

motor de la Taula, a partir del qual s’ha d’articular la pròpia mesa amb la participació del 

màxim d’agents del territori.  

La Taula estarà formada pel conjunt dels agents econòmics, socials i polítics del territori, que 

assumeixen la responsabilitat de promoure processos d’adaptació al canvi climàtic  i comptarà 

amb l’assessorament d’experts que aportaran el seu coneixement a la bona marxa dels 

debats.  

Es valorarà, si s’escau, que la taula disposi d’una persona a mitja jornada que exerceixi les 

tasques de secretaria tècnica, la qual entre altres tasques, s’encarregarà de l’organització i 

dinamització de les sessions, la redacció d’actes, seguiment d’accions, etc. o si per el contrari 

aquesta tasca es realitza de forma rotativa entre els que formen la Taula.  

El nombre de sessions i dinàmiques vindran molt marcades pel calendari de la implementació 

de les respectives mesures i accions i del seu seguiment i avaluació. Es considera adequat 

apostar per un calendari anual predeterminat amb dues o tres sessions plenàries.  

Objectius 

Executar i fer el seguiment del PAACC de l’Alt Penedès, fer balanç i difusió 

dels treballs i de l’activitat feta, i del progrés en adaptació al canvi climàtic 

del territori 

Beneficiaris 
Tots els agents del territori (turisme, forestal, agrícola-vitivinícola, socials, 

administradors públics, etc.) 

Dificultats 
Acord en l’estructura de la Taula i evitar duplicitats de funcions amb altres 

òrgans existents 
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1.1. Constituir la Taula d'Adaptació de l'Alt Penedès, donant continuïtat a les 

MeTACC 

Horitzó 

temporal 

Curt termini (<2 anys) 

Lideratge Consell Comarcal Alt Penedès 

Actors 

implicats 

Ajuntaments 

Entitats agràries 

Unió de Pagesos 

Mancomunitat Penedès Garraf 

INCAVI 

INNOVI 

ADF 

DO’s 

ADV 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Sindicats 

Diputació de Barcelona 

Agents privats del sector turístic 

enot 

Diputació de Barcelona 

CCOO 

Cambra de Comerç de Barcelona 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Exemples  

Fonts de 

finançament 
Diputació de Barcelona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de reunions de la MeTACC / any 

Nombre de mesures del PAACC iniciades i executades / any 

Nombre de sessions de participació / any 
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1.2. Realitzar accions de sensibilització i formació als actors 

Sector Transversal 

Descripció 

Per tal d’incrementar la conscienciació i formació dels actors territorials (socials, econòmics i 

administradors públics) i ciutadania en general en temes de canvi climàtic i en especial 

d’adaptació, es realitzaran més sessions formatives específiques pels actors, organitzades 

segons temàtiques i/o sectors, donant continuïtat a les sessions ja organitzades en el marc 

del projecte CLINOMICS.  

En aquest sentit: 

- En base a les sessions ja realitzades fins el moment, les noves sessions es planificaran 

per temàtiques i destinataris i s’establirà un calendari en cada cas.  

- Aquestes sessions es poden organitzar des de la Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès, 

des del Consell Comarcal, des de la Diputació i/o des dels Ajuntaments, així com altres 

ens quan s’escaigui, pel qual caldrà coordinació en aquest sentit. 

- Enfocar el programa d’activitats de manera específica segons el sector (agrícola, 

forestal, turístic, etc.) i/o la temàtica (aigua, energia, residus, etc.) per una formació 

més especialitzada.  

- Incloure els coneixements més actualitzats en cada temàtica/sector i adaptar les 

sessions, si s’escau, en funció del municipi/regió i del seu PAES/PAESC o altre pla 

relacionat en cas que aquest en disposi. 

- Recollir suggeriments dels actors pel que fa a altres conceptes o temes relacionats 

amb el canvi climàtic dels quals es vulgui saber més informació, per tal de valorar la 

realització de més sessions temàtiques sobre aquests. En relació a això, en una de les 

sessions de la MeTACC es van demanar als assistents les necessitats d’accions 

formatives i els àmbits o temàtiques d’aquestes.  

 

A continuació es proposen les següents formacions per sector, que inclouen aquestes 

necessitats de temàtiques recollides dels assistents, entre altres:    

 

AGRÍCOLA:  
o Tècniques de cultiu adaptades al canvi climàtic: gestió de sòls, de la 

vegetació, equilibri vegetació/producció 
o Bones pràctiques agrícoles, silvícoles, ramaderes a les empreses i cellers, 

etc. 
o Actuacions immediates de fàcil aplicació pel viticultor 

 

TURÍSTIC: 
o Coneixement perfil turista “ecoturista” 
o Suport per a la creació de propostes turístiques que posin en valor la 
o sostenibilitat i la responsabilitat 
o impacte del canvi climàtic als parcs naturals 
o accions de sensibilització pels turistes 
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1.2. Realitzar accions de sensibilització i formació als actors 

FORESTAL:  
o Prevenció d’incendis 
o Adaptació bosc cap a estructures més resilients 

 

ALTRES 
o Bones pràctiques per la ciutadania en temes d’ús eficient i optimització 

d’aigua, energia i residus 
o Accions de prevenció i actuació en cas d’onades de calor 

 
- També s’indica la necessitat de formació sobretot a petits agricultors i a cellers 

mitjans i petits, així com formació a les administracions.  

- Difondre els materials i resultats de les sessions als Ajuntaments per tal que també 

puguin fer extensiva la capacitació a la resta dels tècnics municipals, així com a la resta 

d’administracions que es considerin oportunes i a la ciutadania. 

 

Objectius 

Incrementar la conscienciació i formació dels actors territorials (socials, 

econòmics i administradors públics) i ciutadania en general en temes de 

canvi climàtic i en especial d’adaptació al canvi climàtic, a més de compartir 

iniciatives empresarials d’èxit. 

Beneficiaris 
Tots els agents del territori (socials, econòmics i administradors públics) i la 

ciutadania 

Dificultats Participació i interès de tots els actors 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès  

Actors 

implicats 

Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès 

Diputació de Barcelona 

Consell Comarcal 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Cambra de Comerç de Barcelona 

Ajuntaments 

Entitats agràries 

Unió de Pagesos 

Mancomunitat Penedès Garraf 

INCAVI 

INNOVI 

ADF 

DO’s 

ADV 
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1.2. Realitzar accions de sensibilització i formació als actors 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Sindicats 

Agents privats del sector turístic 

Consorci de Promoció Turística del Penedès 

Ciutadania 

Empreses 

Exemples Projecte LIFE CLINOMICS 

Fonts de 

finançament 

Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès 

Consell Comarcal 

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments  

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de sessions de formació per sector / any 

Nombre de participants en les sessions / any 
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1.3. Promoure les condicions ambientals per a la contractació de serveis i 

subministrament als ajuntaments 

Sector Transversal 

Descripció 

La nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), inclou 

consideracions de tipus mediambiental, que cal tenir en compte en l’establiment de les 

condicions específiques d’execució en la contractació de serveis i subministrament als 

ajuntaments.  

En aquest sentit, es proposa: 

- Difondre els continguts i les pràctiques de compra verda de la llei i d’altres 

documents rellevants com la Guia de contractació pública ambiental de l’Ajuntament 

de Barcelona i el Manual d’eines per a la compra verda municipal (Diputació de 

Barcelona) entre els ajuntaments. 

- Incorporar des dels ajuntaments aquests criteris ambientals i de compra verda a les 

condicions d’execució en els plecs de contractació de serveis i subministraments.  

o Entre les condicions específiques s'inclou: optimització i estalvi d'aigua, 

compensació d'emissions d'efecte hivernacle, a través de projectes 

sostenibles diversos (energies renovables, aforestació, etc.); la compra verda 

de productes amb un menor impacte ambiental i amb certificacions o 

etiquetes ecològiques (ex: Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, 

Ecoetiqueta Europea, Cigne Blanc, Angel Blau, Energy Star, FSC, etc.); criteris 

de consum responsable minimització de residus, com reutilització de 

mobiliari (2a mà) i racionalitzar la seva adquisició; adquirir fusta i productes 

derivats per materials de construcció amb garanties de procedència 

d’explotacions forestals sostenibles o de fusta reciclada amb certificació, 

escollir productes amb la menor quantitat d’embalatge possible o que aquest 

sigui reutilitzable; productes amb un període de vida útil llarg; que no 

continguin substàncies perilloses o en la menor proporció possible, etc. 

o Els àmbits on establir aquestes condicions tècniques inclouen serveis 

d’alimentació, subministrament d’electricitat; fusta; mobiliari d’oficina; 

projectes d’obres; esdeveniments; paper; neteja i recollida selectiva de 

residus d’edificis; vehicles, entre altres.  

o Es proposa que en cada contracte es faci referència i descrigui aquestes 

mesures ambientals sostenibles i que en els plecs municipals s’indiquin 

indicadors objectius per tal de realitzar un seguiment i verificació del 

compliment d’aquestes mesures per part dels contractats, adjuntant quan 

s’escaigui els documents acreditatius pertinents.  

o Els plecs poden establir penalitats per al cas d’incompliment d’aquestes 

condicions especials o atribuir-les el caràcter d’obligació contractual 

essencial, a l’efecte de què el seu incompliment sigui causa de resolució del 

contracte. 

- Fer un seguiment dels municipis de l’Alt Penedès que hagin incorporat aquests 

criteris ambientals en els plecs de contractació de serveis i subministraments. 
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1.3. Promoure les condicions ambientals per a la contractació de serveis i 

subministrament als ajuntaments 

Objectius 
Assegurar un ús eficient dels recursos (aigua, energia, residus) i la compra de 

productes sostenibles per part dels contractats municipals. 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge 
Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 

Contractats i proveïdors municipals 

Exemples 
Guia de contractació pública ambiental (Ajuntament de Barcelona) 

Manual d’eines per a la compra verda municipal (Diputació de Barcelona) 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments  

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de municipis que han inclòs condicions ambientals en els plecs de 

contractació  

Nombre d’àmbits on s’han inclòs condicions ambientals en els plecs de 

contractació  

Nombre (percentual) anual de plecs de condicions que incorporen criteris 

ambientals 
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3.2. EIX 2: GESTIÓ DELS BOSCOS: MILLORAR 

L'ESTRUCTURA I QUALITAT DE LES MASSES 

FORESTALS    

2.1. Considerar en la redacció dels instruments d'ordenació forestal (IOF) les 

projeccions climàtiques futures 

Sector Forestal 

Descripció 

Els instruments d'ordenació forestal (IOF) són la denominació sota la qual s'engloben 

diverses figures d'ordenació en la planificació forestal: Projecte d'ordenació (per forests 

públiques), Pla tècnic de gestió i millora forestal i Pla simple de gestió forestal (per forests 

privades).  

A l’Alt Penedès, 14 de 27 municipis tenen vigent algun Instrument d’Ordenació Forestal, ja 

siguin PTGMF (Pla tècnic de gestió i millora forestal) o PSGF (Pla simple de gestió forestal). De 

les 27.640 ha de superfície forestal de la comarca un 18% tenen un IOF1. 

Mitjançant els instruments d'ordenació forestal es planifiquen les actuacions que cal dur a 

terme en una finca forestal en un termini superior als deu anys, durant els quals cal assolir 

uns objectius bàsics proposats pel titular o representant legal i/o gestor. Aquests plans ja 

incorporen en general mesures per minimitzar els riscos d'erosió i d'incendi, preservar la 

biodiversitat, etc. però no incorporen sempre necessàriament les projeccions futures de 

canvi climàtic, com són l’increment de temperatura, major recurrència i intensitat de 

sequeres i major risc d’incendi (entre altres), el que podria implicar noves accions i modificar 

algunes de les ja plantejades actualment en algunes forests per tal de fer front a aquest 

impactes, reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic i adaptar-s’hi.  

En aquest sentit: 

- Considerar específicament en els IOFs de les finques les projeccions climàtiques 

futures (a escala local si hi són disponibles, o a escala regional en cas que no). 

- En base a aquestes aplicar mesures d’adaptació concretes (ex: potenciar les espècies 

autòctones més ben adaptades al rang futur de condicions climàtiques, aplicar 

mesures de prevenció i control per plagues que podrien incrementar o afectar en un 

futur degut a les noves condicions climàtiques, incrementar la diversitat 

interespecífica -boscos mixtos- i la diversitat estructural -individus de diferents mides 

i edat- per augmentar la resiliència del bosc, etc.).  

- Es proposa doncs coordinar-se amb representants dels Departaments de la 

Generalitat de Catalunya implicats, com el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació i el Centre de Protecció Forestal, per revisar aquells IOF ja 

aprovats per tal que incorporin les projeccions climàtiques futures i criteris de 

                                                           
1Estudi efectes canvi climàtic Alt Penedès: diagnosi, impactes i vulnerabilitats. Font: 
http://lifeclinomics.eu/wp-
content/uploads/2017/05/Diagnosi_Alt_Pened%C3%A8s_CC_Clinomics_DEFINITIVA.pdf  
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2.1. Considerar en la redacció dels instruments d'ordenació forestal (IOF) les 

projeccions climàtiques futures 

resiliència, per una banda, i per l’altre, per què aquests s’apliquin en tots els nous 

IOF. 

D’aquesta manera es promouria l’increment de la resiliència dels boscos enfront el canvi 

climàtic, i per tant també contribueix a assegurar l‘aprofitament econòmic d’aquests.  

Objectius Augmentar la resiliència de les forests al municipi 

Beneficiaris 
Propietaris forestals (directe) 

Conjunt de l’Alt Penedès (indirecte) 

Dificultats 
Poc interès per part dels propietaris forestals 

Possibles dificultats burocràtiques per la revisió i canvi en la redacció dels IOF  

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge 

Diputació de Barcelona 

Centre de Protecció Forestal (CPF) 

Ajuntaments 

Associació de propietaris Forestals 

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona 

Centre de Protecció Forestal (CPF) 

Ajuntaments 

Associació de propietaris Forestals 

Mancomunitat Garraf Penedès 

Consell Comarcal 

Centres de recerca / Universitats 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Exemples 
Ajuntament Argençola (posa d’acord i assessora propietaris forestals amb 

empreses de fusta per fer l’extracció de la fusta correcte) 

Fonts de 

finançament 
Centre de la Propietat Forestal 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre d’IOFs revisats a l’Alt Penedès que incorporin les projeccions 

climàtiques futures 

Nombre d’IOFs nous  a l’Alt Penedès que incorporin les projeccions 

climàtiques futures  
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2.2. Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada a 

la prevenció d’incendis forestals i al conreu de la vinya per crear i dinamitzar un nou 

sector econòmic rural al servei de la protecció dels boscos 

Sector Agro-forestal 

Descripció 

L’any 2015 la comarca concentrava 127 explotacions, les quals corresponien majoritàriament 

a l’aviram (41%) i al bestiari d’oví i cabrum (40%). La superfície de prats i pastures es molt 

reduïda, ocupant nomes un 2,3% de la superfície de la comarca. 

En els darrers 30 anys s'ha produït una disminució notable del nombre d'explotacions 

ramaderes, principalment les orientades a la producció d'aviram i conills (majoritàries a la 

comarca). Respecte la ramaderia extensiva, a la comarca hi ha hagut experiències de 

pràctiques ramaderes vinculades a la gestió del bosc (neteja del sotabosc i prevenció 

d’incendis amb ramats de cabres), tot i que aquestes no són predominants. 

Tenint en compte el context actual de canvi climàtic, en el qual es projecta un augment del 

risc d'incendi forestal derivat de l’increment de temperatura i de l’increment de la intensitat 

i dels períodes de sequera, es proposa impulsar a la comarca un projecte executiu de 

ramaderia extensiva, sent-ne els objectius principals la neteja del sotabosc per la prevenció 

d'incendis i l'adob per la vinya. 

En aquest sentit, es proposa: 

- Que la Diputació de Barcelona sigui el grup motor impulsor de l’acció, i que aquesta 

valori, si s’escau, iniciar un treball conjunt de tots els agents del territori involucrats 

(ex. MeSACC agroramadera i forestal, administració, etc.), i obrir un espai de debat 

sobre com gestionar i assegurar la implantació exitosa del projecte al territori.  

- En aquest procés, caldrà decidir l'abast del projecte, el nombre de ramats (volum i 

tipus), els ramaders i agricultors implicats (tenint en compte la propietat del sòl, 

existència actual de ramats, etc.), l'adequació o creació d’instal·lacions pels ramats, 

entre altres.  

- Caldrà també establir els objectius de producció (ex. cabres en règim de pastura 

extensiva com a element de gestió forestal sostenible, ramaderia extensiva no 

productiva com els cavalls, promoció de la matança i distribució de la carn dels 

animals a restaurants, consum particular, etc.).  

- Segons el tipus de ramaderia introduïda, caldrà valorar l’obtenció de maquinària 

addicional per reduir la vegetació del sotabosc en àrees estratègiques per afavorir les 

oportunitats d’extinció d’incendis forestals i la penetració dels ramats al bosc, com 

per exemple una màquina robot desbrossadora teledirigida.  

- A banda, considerar transferir la informació de l'Escola de Pastors al públic i ajudar 

a la gestió dels pastors i a la seva autosuficiència.  

- Finalment, caldrà tenir en compte, a banda dels objectius del projecte i la seva 

viabilitat (tècnica, econòmica, social, etc.), que les actuacions han de considerar 

l’adaptació al canvi climàtic, per exemple, adequació de les instal·lacions animals, 

adequació de les dietes per fer front als canvis del clima, sanitat animal, canvis 

d’espècies, regulació dels períodes de pastura, nous sistemes productius, etc.). 
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2.2. Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada a 

la prevenció d’incendis forestals i al conreu de la vinya per crear i dinamitzar un nou 

sector econòmic rural al servei de la protecció dels boscos 

- En base a tot l'anterior, establir un programa de treball i definir les mesures a 

executar, assenyalant el pressupost, calendari, agents responsables i implicats en 

cada cas. 

- Es proposa la creació d’una comissió de seguiment de la present acció, que pot sorgir 

de la MeSACC. Aquesta s’assegurarà de l’execució i seguiment de l’acció i vetllarà pel 

seu èxit.  

Objectius 
Reduir el risc d’incendi forestal 
Afavorir la penetració dels ramats al bosc i a la vinya 

Beneficiaris Conjunt del sector agrícola i forestal 

Dificultats Tràmits administratius, propietat del sòl, sensibilització ciutadana 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge 

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

ADF 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

ADF 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès  

APF Penedès 

Mancomunitat  

FECOC (Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum) 

Unió de pagesos 

Exemples 

Fundació Miranda amb Parc del Garraf 
Gestió de pastures de Montserrat 
Experiència amb cavalls al Parc Natural del Garraf (70 cavalls) 
Vilafranca del Penedès (ramats ovelles) 

Fonts de 

finançament 
LIFE CLINOMICS (23.000€) 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius 50.000 – 200.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre d’animals i ramats en règim de pastura extensiva  introduïts al 

territori 

Àrea de bosc i de vinya gestionada amb ramaderia extensiva 
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2.3. Considerar en la redacció del Pla de Prevenció d'incendis municipal (PPI) les 

projeccions climàtiques futures i criteris d'adaptació al canvi climàtic 

Sector Forestal 

Descripció 

El Pla d'infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un instrument 

de planificació i gestió municipal definit a la Llei forestal de Catalunya de 1988, que té com a 

objectiu la creació d'una xarxa d'infraestructures de camins i punts d'aigua per tal de reduir 

el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció. El Pla també recull 

informació sobre els models de combustible, els equipaments i infraestructures més 

vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi. Finalment, el Pla 

determina les accions que s'han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts 

d'aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n'estableix un calendari 

d'execució. El PPI el redacten conjuntament l'Ajuntament, l'ADF i la Diputació de Barcelona. 

Les ADF col·laboren amb els ajuntaments en l'execució dels PPI.  

L’acció té com a objectiu que els municipis en zona d’alt risc d’incendi, i per tant amb 

obligació d’elaborar el Pla de Prevenció d’Incendis (19 de 27 dels municipis de la comarca 

estan obligats a redactar-lo2) tinguin en compte en aquest pla no només les condicions 

meteorològiques actuals i el risc d’incendi actual, sinó també les prediccions climatològiques 

futures a escala local o regional (segons disponibilitat) i el risc d’incendi futur en base a 

aquestes prediccions.  

En aquest sentit: 

- Incloure un apartat en el PPI sobre risc, vulnerabilitat i adaptació futura en base a 

les prediccions, i també en base a altres factors relacionats, com la predicció futura 

de superfície forestal segons les projeccions climàtiques futures (ex: si ha 

d’augmentar la superfície forestal municipal en un futur, i concretament d’una 

espècie més inflamable, hi haurà major risc d’incendi). 

- El document ha de contenir, en base a l’anterior, un conjunt de previsions i mesures 

per reduir les causes dels incendis a curt, mig i llarg termini, i per tant reduir la 

vulnerabilitat del municipi a aquest risc, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció. 

- Considerar criteris d’adaptació quan sigui necessari en les mesures plantejades (ex: 

arranjament i construcció de pistes, construcció de basses i dipòsits, instal·lació 

d'hidrants i altres boques, inversió en la xarxa de franges vegetals de baixa 

combustibilitat, etc.). 

- A més, aquest pla ha d’assegurar la vigència tècnica i tecnològica, de manera que en 

el seu horitzó temporal el sistema de gestió d’incendis forestals s’adapti a la continua 

avaluació tècnica en coneixement del foc, i tecnològica amb una continua aparició de 

noves eines. 

Objectius 
Reduir el risc d’incendi forestal 

Augmentar la resiliència del bosc 

                                                           
2 Estudi efectes canvi climàtic Alt Penedès: diagnosi, impactes i vulnerabilitats. Font: 
http://lifeclinomics.eu/wp-
content/uploads/2017/05/Diagnosi_Alt_Pened%C3%A8s_CC_Clinomics_DEFINITIVA.pdf 
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2.3. Considerar en la redacció del Pla de Prevenció d'incendis municipal (PPI) les 

projeccions climàtiques futures i criteris d'adaptació al canvi climàtic 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès 

Dificultats Traves burocràtiques 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 

Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals i Desenvolupament Agrari) 

Ajuntaments 

ADF 

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 

ADF  

Unió de pagesos 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals i Desenvolupament Agrari) 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de municipis amb el PPI revisat que incorporin les projeccions 

climàtiques futures i criteris d’adaptació 
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2.4. Simplificar la normativa existent d'ordenació de les explotacions ramaderes per 

permetre l’aplicabilitat efectiva de la ramaderia extensiva a les vinyes. 

Sector Agrícola 

Descripció 

El Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes regula, entre 

d’altres aspectes, distàncies, ubicació i qüestions sanitàries, l’objectiu principal del qual és 

aplegar en una sola norma la gran dispersió legislativa que actualment hi ha sobre ordenació 

d’explotacions ramaderes. El seu àmbit d’aplicació s’estén a les explotacions ramaderes i 

altres instal·lacions relacionades ubicades a Catalunya. 

En el Decret s’estableix que les explotacions ramaderes han de respectar les distàncies 

mínimes establertes als diferents annexos per a cadascuna de les espècies respecte a les 

explotacions inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) o que tinguin en tramitació 

un expedient de modificació o de nova instal·lació d’inscripció al RER. Aquestes distàncies són 

aplicables també a qualsevol altre establiment o instal·lació que pugui representar un risc 

higiènicosanitari respecte a l’explotació, i en sentit contrari. 

Càlcul de la distància: la mesura s’efectua de manera lineal a partir del punt de les edificacions 

o les àrees a l’aire lliure que alberguin els animals que es trobin més propers a la instal·lació 

respecte de la qual es pretén establir la distància. Explotacions ramaderes que allotgin més 

d’una espècie la distància a aplicar serà la corresponent a la dels annexes per a cada espècie. 

En aquest sentit, contactar i coordinar-se entre els ens rellevants per tal de simplificar 

aquesta normativa existent d'ordenació de les explotacions ramaderes i permetre això 

l’aplicabilitat efectiva de la ramaderia extensiva a les vinyes. 

Objectius Permetre l’aplicabilitat efectiva de la ramaderia extensiva a les vinyes 

Beneficiaris Conjunt del sector agrícola i forestal 

Dificultats Administració poc oberta a simplificar normatives 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge FECOC (Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum) 

Actors 

implicats 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Pastors 

Viticultors 

FECOC (Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum 

Unió de pagesos 

Exemples  

Fonts de 

finançament 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 
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Indicador de 

seguiment 
Normativa simplificada 
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3.3. EIX 3: GESTIÓ DE L'AIGUA: GESTIÓ 

SOSTENIBLE DELS RECURSOS HÍDRICS 

3.1. Fomentar la instal·lació de dipòsits de recollida d'aigües pluvials per a la seva 

utilització (en explotacions agrícoles, ramaderes, establiments turístics, etc.) 

Sector Transversal 

Descripció 

Els dipòsits d'aigua de pluja són cisternes fabricades per acumular l'aigua de pluja procedent 

de teulats (dipòsits en teulada) o de baixants de teulades (dipòsits soterrats), pel que 

mitjançant una instal·lació senzilla s’aconsegueix reduir el consum d’aigua potable, el que 

alhora repercuteix en una reducció el consum energètic i econòmic.  

L’aigua de pluja recollida, sempre que s’emmagatzemi i filtri correctament, pot ser utilitzada 

per regar, per a la recàrrega de cisternes de WC, o per tasques de neteja entre altres usos, 

sent les cisternes soterrades les que ofereixen una millor conservació de l’aigua, en estar 

protegida de la llum i la calor. La capacitat dels dipòsits és variable, pot anar des de 200 a 

1.000 litres aproximadament, tot i que se’n poden trobar amb capacitat superior. 

L’objectiu de l’acció és fomentar des dels ajuntaments a través de bonificacions fiscals, la 

instal·lació de dipòsits d’aigua a teulades, jardins, instal·lacions agroramaderes (o altres 

espais) per recollir aigua de pluja i reutilitzar-la. Aquests dipòsits poden ser soterrats o no i es 

poden instal·lar en explotacions agrícoles, ramaderes, establiments turístics, per ús d’aigua 

per reg, neteja i/o altres usos.  

En aquest sentit: 

- Redactar des dels ajuntaments una ordenança fiscal per tal  de promoure la recollida 

i reutilització d’aigua a través de bonificacions sobre la quota de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO).  

- Determinar des de cada ajuntament el percentatge a bonificar, bonificació que 

estarà destinada a les empreses turístiques, agricultors, ramaders i a tota la 

ciutadania que realitzi obres i construccions per instal·lar un o diversos sistemes de 

recollida i aprofitament d’aigües pluvials en tot tipus d’usos (condicions a determinar 

per l’Ajuntament). 

- Per obtenir la bonificació, caldrà que el sol·licitant adjunti en la sol·licitud tota la 

documentació que s’escaigui per acreditar la instal·lació del/s dipòsit/s de recollida 

i reutilització d’aigües pluvials (ex. memòria justificativa on consti la superfície de 

captació, capacitat i característiques del dipòsit d’emmagatzematge, consum d’aigua 

de l’activitat, amb detall dels diferents usos i periodificació al llarg de l’any, etc.). 

Objectius 

Reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic  de sequera i 

escassetat d'aigua 

Fomentar la reutilització d’aigua i reducció del consum d’aigua potable 

Beneficiaris Sector agrícola, ramader i turístic 
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Dificultats 

Tenir en compte que no possible la seva instal·lació en les zones DPH (Domini 

Públic Hidràulic), definit per l’Agència Catalana de l’Aigua, on es requereix 

d’autorització administrativa prèvia. 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Agents del sector agrícola, ramader i turístic 

Ajuntaments  

Exemples 

Sistemes de recollida d’aigua de pluja (bassa de 25.000 m3) de Bodegues 

Torres 

Vilarnau 

Ordenança de Sant Cugat del Vallès 

Fonts de 

finançament 

Subvencions Agència catalana de l’Aigua (execució d'actuacions d'abastament 

en alta 2019-2021) 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Ordenança fiscal redactada i aprovada 

Nombre i capacitat de dipòsits d’aigua de pluja instal·lats/any 

Volum d’aigua potable estalviada/any 
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3.2. Recuperar els espais humits i zones inundables del territori 

Sector Transversal 

Descripció 

Degut a la reducció de les precipitacions, a l’augment de l’evapotranspiració i a la reducció de 

la fracció infiltrada, s’ha produït en els darrers anys una disminució del volum total d’aigua 

que passa per les estacions d’aforament de l’Alt Penedès, amb tendència a la baixa. En aquest 

sentit, i degut a les condicions climàtiques adverses previstes pels efectes del canvi climàtic, 

s’incrementa el risc de deteriorament i desaparició de les zones humides i zones inundables, 

i per tant actuar sobre aquests hàbitats és clau per reduir els impactes sobre la seva 

biodiversitat i mantenir les múltiples funcions d’aquest hàbitats.  

L’acció s’enfoca doncs a recuperar i restaurar aquest espais humits i zones inundables, pel 

que caldrà: 

- Identificar, segons el seu grau de vulnerabilitat i amb l’ajuda de coneixement expert 

i dels actors rellevants, les zones inundables i espais humits més vulnerables al canvi 

climàtic.   

- En base a això, caldrà establir quines zones són les prioritàries de recuperació, també 

considerant la viabilitat econòmica en cada cas, i definir un pla d’acció i calendari.  

- Es proposa, entre altres, la realització de les accions següents per tal de recuperar 

els espais humits i zones inundables, entre altres: 

o Crear nous punts d'aigua/basses per incrementar l'hàbitat disponible i 

augmentar la connectivitat de les poblacions fragmentades i així fomentar la 

biodiversitat associada, així com millorar la qualitat de l’aigua (ex. creació 

d’illes flotants que ajudin a immobilitzar el fòsfor dels sediments.  

o Mantenir i Crear nous punts d'aigua/basses retornant la capacitat 

d'inundació a través de la recuperació de la vegetació autòctona de ribera, 

palustre i subaquàtica i, amb ella, la fauna associada.  

o Optimitzar l'ús de l'aigua per evitar que s'assequin les basses (regular l'ús de 

l'aigua a la zona, per exemple, en el paisatgisme, i promoure la recol·lecció 

d'aigua a la zona per diferents usos).  

o Regular l'accés del bestiar.  

o Reforestar el perímetre i recuperar els entorns semiforestals. 

o Eliminar les espècies exòtiques invasores de flora i fauna. 

o Eliminar elements degradants com ara enderrocs i mantenir lliures les zones 

inundables 

o Realitzar intervencions orientades a la dinamització de l’entorn i 

sensibilització de la població (senders, panells informatius, observatori 

d’ocells, etc.). 

 

Objectius Recuperar els espais humits i la fauna associada 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès 

Dificultats Disponibilitat de recursos econòmics 
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3.2. Recuperar els espais humits i zones inundables del territori 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge 

Ajuntaments 

Agència Catalana de l’Aigua 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Actors 

implicats 

Ajuntaments 

Entitats de custòdia, naturalistes i ambientalistes 

Agència Catalana de l’Aigua 

Gestors espais naturals 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Centres de recerca / Universitats 

Agents rurals 

Unió de pagesos 

Exemples 

Life + RIPARIA-TER 

Parc del Foix (ex. Restauració de microhàbitats aquàtics per al foment i la 

protecció d’amfibis a Santa Margarida i els Monjos) 

Fonts de 

finançament 

Ajuntaments 

Diputació de Barcelona 

Unió Europea (Programa Life + Natura) 

Fundacions privades 

Pressupost Projectes estratègics 1: 200.000-500.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre d’actuacions realitzades 

Superfície d’espais recuperats 
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3.3. Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua 

Sector Transversal 

Descripció 

A la comarca, a causa dels impactes del canvi climàtic de reducció de les precipitacions, 

augment de l’evapotranspiració i reducció de la fracció infiltrada, s’ha produït en els darrers 

anys una disminució del volum total d’aigua que passa per les estacions d’aforament, amb 

tendència a la baixa. Cal doncs reduir el consum d’aigua, fomentar la utilització de recursos 

hídrics alternatius i en definitiva reduir la vulnerabilitat de la comarca al risc de disminució de 

disponibilitat d’aigua.  

En aquest sentit, l’acció té com a objectiu redactar i aprovar una ordenança municipal 

d’estalvi d’aigua, que establirà una base normativa que permeti el correcte ús i estalvi 

d’aquest recurs al municipi fomentant l’ús racional dels recursos hídrics, l’aprofitament de 

recursos alternatius i la protecció de les xarxes d’abastament i de sanejament, tot estipulant 

en quins casos i/o situacions la utilització de sistemes d’estalvi i reaprofitament d’aigua serà 

obligatòria, amb la qualitat i característiques que  corresponguin a l’ús que se’n vol fer.  

Amb aquest objectiu, la regulació ha d’aplicar-se sobre la base de l’evolució de la tècnica, 

emprant la millor tecnologia disponible amb els materials menys nocius per al medi ambient. 

L'ordenança permetrà una gestió integrada de la demanda a fi d’adaptar-la a la disponibilitat 

del recurs, ja sigui amb l’estalvi, amb l’ús de fonts locals alternatives o amb la reutilització de 

les aigües regenerades en tots els àmbits, i tindrà com a objectius: 

- Promoure l’estalvi i l’eficiència en l’ús d’aigua per part dels usuaris per assegurar la 

qualitat i quantitat de subministrament als ciutadans. 

- Fomentar i regular la utilització de recursos hídrics alternatius en aquells casos que 

no sigui necessària l’aigua potable. 

- Fomentar l’eficiència en l’ús d’aigua en les activitats dels sectors industrial, 

comercial i de serveis (turístic). 

- Determinar les mesures per a la gestió eficaç dels recursos hídrics que han 

d’incloure’s en els instruments urbanístics. 

- Promoure la conscienciació de la població sobre l’estalvi i ús racional de l’aigua. 

- Altres. 

L’àmbit d’aplicació de l’ordenança inclou els sectors domèstic, industrial, serveis i agrícola, 

tant les noves edificacions i construccions com les sotmeses a rehabilitació i/o reforma 

integral, de titularitat pública com privada.  

En aquesta ordenança es preveurà, per una banda, la incorporació de sistemes d’estalvi 

d’aigua per als següents usos: habitatge, hoteler i similars, educatiu, sanitari, recreatiu, 

comercial, industrial, esportiu, agroramader, i qualsevol altre que comporti l’existència 

d’instal·lacions destinades al consum d’aigua. Incloure, entre altres, regulacions sobre la 

incorporació d’instal·lacions i mecanismes estalviadors d’aigua pel control dels consums (ex. 
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3.3. Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua 

airejadors per a aixetes i dutxes, reguladors de pressió, cisternes de vàter, etc.),  

Per altra banda, incloure en l’ordenança regulacions d’ús de superfícies permeables i sobre 

la gestió de l’aigua de pluja en actuacions d’ordenació del sòl, regulacions sobre l’aigua 

sobrant de piscines, etc. 

Es proposa que per dur a terme aquesta acció hi hagi una coordinació entre municipis per tal 

d’incloure regulacions i criteris similars en l’ordenança d’aigua, i que aquests vagin en la 

mateixa línia per tal de considerar i contribuir conjuntament en la reducció de la vulnerabilitat 

de la comarca al risc de sequera i episodis d’escassetat d’aigua.   

Un cop redactada i aprovada l’ordenança, garantir el compliment d’aquesta (ex. a través 

d’una fitxa signada pel tècnic acreditant l’existència, funcionament i compliment del sistema 

d’estalvi o reutilització d’aigua).  

Objectius 

Reduir el consum d’aigua potable i fomentar l’ús de recursos alternatius 

Reduir la vulnerabilitat de la comarca a episodis de sequera i escassetat 

d’aigua 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès 

Dificultats Canvis de les tendències de gestió dels tècnics municipals 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge Ajuntaments  

Actors 

implicats 

Ajuntaments 

Ciutadania 

Sectors econòmics (agrícola, turístic, industrial, etc.) 

Exemples Ordenança d’estalvi d’aigua de Sant Cugat del Vallès 

Fonts de 

finançament 
Propis Ajuntaments (recursos humans) 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de municipis amb l’ordenança redactada i aprovada 

Estalvi d’aigua aproximat per municipi / any 
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3.4. Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament 

Sector Transversal 

Descripció 

Per tal de reduir el consum d’aigua potable a la comarca i reduir la vulnerabilitat d’aquesta 

al risc de disminució de de disponibilitat d’aigua i episodis de sequera, l’acció planteja  

identificar i arreglar les fuites d’aigua en la xarxa d’abastament i sanejament del municipi. 

L'actuació, doncs, s'adreça a la millora del servei de subministrament i sanejament d'aigua i 

el diagnòstic sobre l'estat de la xarxa de proveïment (dipòsits, pous, estacions de bombament, 

fonts, etc.) i de sanejament (clavegueram, col·lectors, depuradores, etc.) verificant 

l'estanquitat, identificant punts febles, limitant les pèrdues i fent més eficaç la gestió 

municipal.  

Per fer-ho, es proposa: 

- Implementar la telegestió a la xarxa en els municipis que no en disposin. La 

telegestió permet controlar els consums d’aigua i elèctrics en temps real, reduint el 

temps de detecció i reparació de fuites i per tant optimitzant el consum d'aigua i 

d'electricitat total. A més, permet realitzar informes de consum i verificar l'òptim 

rendiment de les instal·lacions.   

- Determinar des dels ajuntaments l’abast de la telegestió i el tipus de software a 

instal·lar. 

- Realitzar un seguiment de la reducció de consum d’aigua i electricitat. 

Aquesta acció permetrà reduir la vulnerabilitat a episodis de sequera i escassetat d’aigua de 

la comarca. 

Objectius Reduir el consum d’aigua potable en la xarxa d’abastament i sanejament 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Ajuntaments  

Actors 

implicats 

Ajuntaments 

Companyies gestores d’aigua (quan s’escaigui) 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Ajuntaments 

Subvencions Agència catalana de l’Aigua (execució d'actuacions d'abastament 

en alta 2019-2021) 

Pressupost Projectes estratègics 1: 200.000-500.000€ 
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3.4. Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament 

Indicador de 

seguiment 

Metres lineal reparats/any  

Telegestió implementada 

Estalvi d’aigua / any 
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3.5. Fer un estudi dels consums actuals i necessitats futures d’aigua per redactar el 

protocol de sequera 

Sector Transversal 

Descripció 

Es preveu que la freqüència i intensitat de les sequeres augmentarà en un futur a causa del 

canvi climàtic, i conseqüentment, augmentarà la vulnerabilitat de la comarca al risc de 

disminució d’escassetat de recursos hídrics i problemes en l’abastament d’aigua i risc de 

restriccions en aquest sentit. 

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, està elaborant el Pla 

Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera (PES) o Pla de sequera, 

actualment en procés de tramitació. El PES és l’instrument de planificació que té per objectiu 

donar continuïtat àgil i eficient des de la gestió ordinària o de normalitat hidrològica cap a la 

gestió de situacions de sequera i els episodis més crítics de manca de disponibilitat de recurs. 

El PES recull l’experiència de les sequeres passades i s’elabora en compliment del mandat 

establert a l’article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. 

En el PES s’estableix que els municipis amb una població empadronada igual o superior a 

20.000 habitants han d’elaborar un Pla d’emergència en situacions de sequera dels usos 

urbans. En aquest sentit, es proposa: 

- Que els municipis de la comarca redactin aquest Pla d’emergència, però tenint en 

compte unes directrius a nivell supramunicipal que considerin els consums i la 

disponibilitat d’aigua actuals i futures a la comarca i a les conques, i evitar així episodis 

greus d’emergència i restriccions d’ús d’aigua en alguns sectors. 

- Realitzar en primer lloc un estudi per identificar en detall els consums actuals a la 

comarca per cada sector econòmic (domèstic, agroramader, forestal, turístic, 

industrial, municipal, etc.).  

- D’aquests consums per sector, caldrà identificar d’on prové aquesta aigua (si és 

potable, freàtica, aigua de pluja reutilitzada, etc.), en quina proporció en cada cas i la 

qualitat d’aquesta.  

- Identificar també el potencial existent de reutilització d’aigua i l’ús de recursos 

alternatius a la comarca, tenint en compte les prediccions climàtiques futures. 

- Per altra banda, caldrà determinar quines són les necessitats hídriques futures de 

cada sector, per poder planificar la demanda respecte la disponibilitat d’aigua.  

- Contactar amb tots els agents rellevants per determinar aquesta informació i poder 

realitzar una diagnosi sobre l’estat actual dels consums i necessitats del recurs actuals 

i futures. Valorar la creació d’un espai de debat entre els diferents agents. 

- Paral·lelament, es farà un anàlisi exhaustiu del PES considerant la seva afectació a la 

comarca i s’identificaran els diferents escenaris contemplats, les assignacions 

dotacionals previstes, les estimacions de reducció de consums i les consignes 

proposades.  

- En base a tot l’anterior, es proposaran unes Directrius o Protocol de sequera a nivell 

de comarca per assegurar la disponibilitat d’aigua a la comarca i per a l’estalvi i 

reutilització d’aigua en l’àmbit local, que serviran com a base per a la redacció dels 

plans d’emergència municipal en situacions de sequera.  
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3.5. Fer un estudi dels consums actuals i necessitats futures d’aigua per redactar el 

protocol de sequera 

- Per definir aquestes directrius, a banda de considerar el PES i la diagnosi dels consums 

i necessitats futures a la comarca realitzat, es proposa: 

o Valorar l’impacte (quantificació) de les mesures proposades al PES a nivell 

comarcal i de conca 

o Proposar un model de gestió en situacions de sequera 

o Concretar eines per poder fer un seguiment (ex. des de la MeTACC)  de 

l’efectivitat i aplicabilitat de les mesures proposades per part dels ens locals.  

Objectius Assegurar la disponibilitat d’aigua 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès 

Dificultats Disponibilitat de dades de consum d’aigua i necessitats futures 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Actors 

implicats 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Agents dels sectors (domèstic, turístic, agroramader, industrial, municipal, 

etc.) 

Agència Catalana de l’Aigua 

Exemples Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Fonts de 

finançament 
 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Estudi de consums i necessitats realitzat 

Protocol de sequera redactat 
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3.6. Gestió pública de l'aigua en base a uns criteris i objectius comuns en eficiència 

i sostenibilitat ambiental i econòmica 

Sector Transversal 

Descripció 

Aquesta acció té com objectius principals la gestió pública del servei de subministrament 

d’aigua per tal d’aconseguir una major transparència, eficiència, estalvi i control directe sobre 

el l'aigua al municipi, reduint així la vulnerabilitat envers episodis de sequera i escassetat 

d'aigua a la comarca.  

Actualment, el recurs aigua a la comarca prové de xarxes pròpies (pous, dipòsits locals) i 

principalment d’una connexió externa a la xarxa d’Aigües Ter Llobregat (abastament en alta, 

ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA), l’aigua de la qual s’emmagatzema en 

els dipòsits de regulació supramunicipals (Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf) fins 

que arriba als municipis i als habitatges (abastament en baixa). Aquest abastament en baixa 

en alguns casos es realitza a través d’una empresa privada i en altres a través d’una empresa 

pública.  

Atès que l’objectiu final és disposar d’una organització que s’encarregui d’aquest servei de 

manera pública, la present acció proposa promoure una estratègia comuna, fruit de la 

coordinació entre tots els municipis, per aconseguir que aquesta gestió de l’aigua fins als 

municipis i habitatges sigui pública, i no a través de concessions amb empreses privades. 

En aquest procés, es proposa també: 

- Revisar les concessions d’extracció d’aigua ja que la captació d’aigua no autoritzada 

planteja problemes importants a l'hora de comptabilitzar l'aigua i gestionar-ne 

l'extracció, i pot portar a la sobreexplotació dels aqüífers en el cas de captacions 

d’aigua subterrània.  

- Assegurar des de l'Ajuntament que totes les captacions d’aigua d'abastament 

municipal estiguin controlades i legalitzades, per tal de poder conèixer amb exactitud 

les quantitats d’aigua extretes i evitar problemes mediambientals i d'altres tipus. La 

correcta legalització es farà incloent-los en el registre de l’ACA, que atorga als seus 

propietaris la protecció administrativa de les respectives captacions davant l’obertura 

de nous pous propers (compliment de la distància mínima de separació).  

Aquesta acció contribueix a la reducció del risc d'episodis de sequera i a la protecció del 

municipi als problemes de contaminació provocats per aquestes activitats il·legals veïnes.  

Objectius 
Aconseguir major transparència, eficiència, estalvi i control directe sobre la 

gestió de l'aigua municipal 

Beneficiaris Conjunt de la comarca 

Dificultats 
Burocràtiques, concessions actuals amb empreses privades són a llarg 

termini 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 
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3.6. Gestió pública de l'aigua en base a uns criteris i objectius comuns en eficiència 

i sostenibilitat ambiental i econòmica 

Lideratge Consell Comarcal de l’Alt Penedès  

Actors 

implicats 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès  

Ajuntaments 

Companyies gestores d’aigua  

Agència Catalana de l’Aigua 

Mancomunitat Penedès-Garraf 

Generalitat de Catalunya 

Exemples Vilafranca del Penedès 

Fonts de 

finançament 
 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 
Gestió pública del servei d’abastament de l’aigua realitzada 
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3.4. EIX 4: GESTIÓ DE LA VINYA: DEFINIR, ASSAJAR 

I IMPULSAR BONES PRÀCTIQUES EN EL 

CONREU DE LA VINYA 

4.1. Organitzar jornades informatives destinades al sector agrícola/vitivinícola i 

generar un espai virtual on tothom pugui accedir-hi 

Sector Agrícola 

Descripció 

Amb aquesta acció es vol donar continuïtat a les sessions formatives pel sector agrícola i 

vitivinícola en el marc del projecte CLINOMICS, per tal d’incrementar la conscienciació i 

formació dels actors d’aquest sector en temes de canvi climàtic i en especial d’adaptació.  

Les jornades informatives que es proposa organitzar tindran també l’objectiu de facilitar la 

transferència de coneixement sobre bones pràctiques, tecnologies i tècniques agrícoles 

òptimes de foment de l'adaptació entre els agents del sector, potenciant encara més la 

plataforma virtual existent creada en el marc del projecte CLINOMICS. 

- Així doncs, es realitzaran jornades anuals (o amb major freqüència si es creu oportú) 

específiques per aquest sector i focalitzades en temàtiques rellevants. 

-  S’inclouran els coneixements més actualitzats en cada temàtica i s’adaptaran les 

sessions, si s’escau, en funció del municipi/regió i del tipus de cultiu.  

- Segons la sessió, es contactarà amb experts de la temàtica o agents involucrats en 

casos d’èxit per tal que participin de la sessió. 

- Recollir suggeriments dels actors pel que fa a temàtiques en les que tenen interès i 

de les quals es vulgui saber més informació, per tal de programar la realització de les 

sessions. Entre les temàtiques rellevants s’inclouen l’adaptació dels cultius, bones 

pràctiques, tecnologies i tècniques agrícoles òptimes per fomentar l'adaptació, casos 

d’èxit, etc.  

- Difondre els materials i resultats de les sessions a tots els actors del sector a través 

de diferents canals (per exemple xarxes socials, webs ajuntaments i altres 

administracions, etc.) així com a través de la web del projecte LIFE CLINOMICS, on ja 

existeix un espai virtual per on difondre els resultats de sessions així com on es pot 

generar debat al respecte entre els participants. 

- Paral·lelament, es proposa incloure aquestes temàtiques específiques d’adaptació al 

canvi climàtic presentades a les sessions en cursos existents d’agricultura ecològica 

(i altres que es considerin rellevants) com a formació obligatòria (per exemple cursos 

homologats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) 

Objectius 
Incrementar la formació i conscienciació sobre l’adaptació al canvi climàtic 

entre els agents del sector agrícola/vitivinícola 

Beneficiaris 
Agricultors 

Empreses vitivinícoles 

Dificultats Adaptació dels temaris existents 
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4.1. Organitzar jornades informatives destinades al sector agrícola/vitivinícola i 

generar un espai virtual on tothom pugui accedir-hi 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

INNOVI 

ECOSOSTENIBLEWINE 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Cambra de Comerç de Barcelona 

Actors 

implicats 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

INNOVI 

ECOSOSTENIBLEWINE 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Agricultors 

Empreses vitivinícoles 

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC)  

Exemples 

LIFE CLINOMICS 

ECOSOSTENIBLEWINE 

INNOVI 

Fonts de 

finançament 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Jornades i cursos de pagament 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de sessions organitzades / any 

Nombre de participants mig per sessió  

Nombre de cursos d’agricultura on s’han inclòs matèries/temàtiques 

específiques d’adaptació  
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4.2. Formació o servei d’assessorament adreçat el sector agrícola per revisar les 

pòlisses d’assegurances contractades i garantir que donen cobertura a els riscos 

associats al canvi climàtic 

Sector Agrícola 

Descripció 

El sector assegurador està present, en major o menor mesura, en els impactes del canvi 

climàtic sobre l‘entorn físic, econòmic i social. Tot i que potser, a molt curt termini els efectes 

del canvi climàtic sobre les assegurances poden no ser molt significatius, els impactes futurs 

derivats de l’increment de fenòmens climàtics extrems (inundacions per precipitacions 

torrencials, sequeres i incendis per reducció o absència de precipitacions, etc.) farà que la 

pròpia obtenció de l’assegurança es pugui veure sotmesa a condicionats com l’ampliació de 

deductibles i la pujada de primes, per exemple. En aquest sentit, el sector de les assegurances 

es pot usar com un indicador de l’adaptació que s’està realitzant entorn el canvi climàtic.  

En aquest context, es proposa: 

- Treballar des dels sindicats agraris en coordinació amb el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) per assessorar els agents del 

sector agrícola (agricultors, viticultors, ramaders, etc.). 

- Cal revisar l’estructura marc de les assegurances per garantir que aquestes cobreixin 

els riscos de canvi climàtic específics (danys als cultius, animals, empreses, etc.) per 

reduir així l'impacte econòmic i facilitar la recuperació després d'una catàstrofe.  

- Per una banda, doncs, caldrà revisar aquesta estructura marc per garantir que totes  

les noves assegurances contractades a la comarca cobreixin aquests riscos, i per altra 

banda, revisar les pòlisses actualment contractades i treballar perquè aquestes 

incorporin les noves cobertures.  

Objectius Ampliar el rang de cobertura de les pòlisses d’assegurances 

Beneficiaris Conjunt del sector agrícola 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 
Sindicats agraris 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Actors 

implicats 

Sindicats agraris 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Agricultors 

INNOVI 

Asseguradores 

Exemples  
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4.2. Formació o servei d’assessorament adreçat el sector agrícola per revisar les 

pòlisses d’assegurances contractades i garantir que donen cobertura a els riscos 

associats al canvi climàtic 

Fonts de 

finançament 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 
 Pòlisses d’assegurances revisades  
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4.3. Manual de bones pràctiques per millorar el balanç de carboni dels conreus de 

vinya a l'Alt Penedès 

Sector Agrícola 

Descripció 

Tot i que el cultiu de la vinya és emissor de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i pot esdevenir un 

contaminant de sòls i aigües, aquesta té també una funció mitigadora del canvi climàtic, com 

a gran embornal de carboni. 

 L’Alt Penedès és la comarca amb el major estoc de carboni del cultiu de la vinya a Catalunya. 

Per això es fa necessària una gestió adequada per reduir les seves emissions de GEH així com 

per mantenir i millorar la seva funció d’embornal de carboni.  

En aquest sentit, es proposa: 

- Elaborar un document operatiu que comprengui les directrius específiques i bones 

pràctiques per al conreu de la vinya, amb l'objectiu de mitigar les emissions de carboni 

i potenciar la funció de la vinya com a embornal natural de CO2. 

- Incloure en el manual directrius per reduir les emissions de CO2 necessàries per a la 

seva producció, com en l’ús de maquinària, manipulació, transport, etc.  

- Entre altres, incloure directrius d’agricultura de conservació, la incorporació de 

carboni al sòl (biocarbó o biochar, components orgànics, etc.) amb aportacions 

energètiques baixes, i l’agricultura de precisió, juntament amb les pràctiques 

agronòmiques que optimitzin la producció amb una reducció més petita de la 

biomassa, etc.  

- Focalitzar les directrius segons tipus de varietat, zona, tipus de sòl, etc., quan 

s’escaigui, i incloure casos d’èxit a la comarca i fora d’aquesta. 

- Difondre aquest manual a tots els agents del sector agrícola. 

- Realitzar un seguiment de la seva aplicació a la comarca. 

 

Objectius Millorar el balanç de carboni dels conreus de vinya a la comarca 

Beneficiaris Conjunt del sector vitivinícola 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge 

Consell Comarcal 

IRTA 

INCAVI 

Actors 

implicats 

Viticultors 

INNOVI 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Exemples  
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4.3. Manual de bones pràctiques per millorar el balanç de carboni dels conreus de 

vinya a l'Alt Penedès 

Fonts de 

finançament 
Subvenció concedida DIBA (2018-2019) 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Manual de bones pràctiques redactat 

Nombre d’agents a qui s’ha difós el manual 
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4.4. Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic  i realitzar 

proves pilot per una millora del maneig del sòl principalment en relació a l’estrès 

hídric 

Sector Agro-forestal 

Descripció 

Les prediccions climàtiques futures de canvi climàtic apunten a un increment de temperatura, 

una disminució de la precipitació mitjana i un increment de la freqüència i intensitat dels 

episodis de sequera, el que podria incrementar l’estrès hídric a la vinya i als boscos. Això, per 

una banda,  podria afectar negativament el creixement de les espècies arbòries majoritàries 

a la comarca, com el pi blanc, i el cultiu majoritari, la vinya. Per altra banda, s’incrementaria 

el risc de disminució de la infiltració d’aigua al subsòl, posant en perill l’estat dels aqüífers i la 

disponibilitat de recursos hídrics al la comarca. 

Actualment, a la comarca calen aportacions hídriques a la vinya en casos d’episodis de 

sequera i es preveu que això incrementarà en el futur. 

En aquest sentit, i per tal d’adaptar el cultiu de la vinya als impactes del canvi climàtic, aquesta 

acció té com a objectiu proporcionar dades  a partir de sensors hídrics instal·lats  per a 

conèixer la dinàmica de l’aigua al sòl i veure com li afecta el canvi  climàtic, i aplicar aquest 

coneixement per  adaptar les practiques agronòmiques a les noves condicions climàtiques per 

reduir la vulnerabilitat del cultiu i el sector.  

Es proposen les següents accions: 

- Instal·lació d’una xarxa bàsica pública de sensors d’humitat del sòl.  

Seleccionar on instal·lar aquests sensors, tenint en compte els següents criteris: 

o Estacions situades dins al zona geogràfica de la DO Penedès. 

o Fiabilitat tècnica en la recollida i transmissió de dades. 

o Proximitat a una parcel.la de vinya, per poder instal·lar els sensors de sòl en 

condicions agronòmiques d’aquest cultiu. 

o Zones considerades representatives de cada àrea edafoclimàtica de l’Alt 

Penedès. 

Per ubicar les sondes amb precisió cal realitzar un seguit de treballs previs, com l’ús 

d’imatges aèries per mostrar el vigor de les parcel·les, realitzar anàlisis de sòls i aigües 

dels punts on instal·lar els sensors  (buscar textura, pH, salinitat, macros i 

micronutrients, matèria orgànica, etc.). 

Els sensors s’instal·laran per l’empresa subministradors (segons recomanacions de 

l’equip tècnic) en 5 parcel·les diferents d’acord amb les característiques contrastades 

(alçada, pendent, coberta verda, conducció, etc.). Valorar la instal·lació d’altres 

sensors en altres àrees edafoclimàtiques així com a diferents fondàries.  

Cada unitat de sensor estarà formada per 3  sensors, instal·lada en el punt de vinya 

escollit i entre cep i cep. 

 

- Organitzar una xarxa privada oberta, aprofitant les estacions meteorològiques que 

actualment tenen les empreses vitivinícoles de la comarca. Aquesta xarxa es 
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4.4. Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic  i realitzar 

proves pilot per una millora del maneig del sòl principalment en relació a l’estrès 

hídric 

complementaria amb sensors d’humitat que donarien una xarxa de punts molt més 

densa i propera als diferents agricultors.   

Seleccionar els observatoris on instal·lar els sensors. Les empreses propietàries de les 

estacions triaran les estacions on posar els sensors d’humitat, tot i que se’ls podrà 

recomanar els criteris que en les estacions de la xarxa bàsica.   

Cada unitat de sensor estarà formada per 3  sensors, instal·lada en el punt de vinya 

escollit i entre cep i cep. 

 

- Gestió i tractament de dades. Extreure profit de la xarxa de recollida de dades 

instal·lada. Es proposa generar una plataforma a internet de consulta i obtenció de 

dades per tal de poder-ne fer el seguiment i tractament corresponent. Valorar 

aprofitar l’estructura del SMC per tal de poder consultar i obtenir les dades (ex. 

Ruralcat si s’aprofita l’estructura del SMC o bé generar una pàgina web oberta o 

semioberta al sector vitivinícola del Penedès). 

o Des de l’IRTA s’incorporaran les dades de potencial hídric del sòl i % d’humitat 

tal com sorgeixen al sensor (reflectides en un quadre i en un gràfic  on es 

vegin els tres nivells de sensors, amb lectures cada mitja hora).  

o Publicar la interpretació de les dades (butlletí periòdic), el que necessitarà 

d’un treball tècnic previ (que estudiï el bon funcionament del sistema, el 

nivell de representativitat dels punts d’observació, possibles incidències, 

etc.). 

 

- Assessorament tècnic als viticultors. Tot aquest treball previ té l’objectiu d’ajudar a 

la presa de decisions de l’agricultor respecte la relació tipus de producció / ambient / 

canvi climàtic, a partir de totes les dades recollides. En aquest sentit es proposa 

desenvolupar una aplicació (APP), que amb una periodicitat setmanal informaria 

online als diferents agricultors associats a la mateixa. A través de l’APP s’enviarien 

suggeriments de gestió de la vinya (poda en verd, supressió o no de cobertes verdes, 

reducció de fruits...) en funció de les necessitats d’aigua del conreu.  

 

A banda del seguiment de l’estrès hídric, la informació recopilada serà útil per fer previsions 

sobre les malalties i les plagues que poden afectar al cultiu i als boscos, alhora, per millorar el 

reg i disminuir els tractaments.  

 

Concretar les possibilitats de finançament en relació a les accions anteriors (compra i 

instal·lació de sensors, anàlisi de sòls, desenvolupament APP, etc.) 

 

Es proposa la creació d’una comissió de seguiment de la present acció, que pot sorgir de la 

MeSACC i altres actors (ex. SMC, INCAVI, IRTA). Aquesta s’assegurarà de l’execució i 

seguiment de l’acció i vetllarà pel seu èxit. Entre altres, s’encarregarà del manteniment i 
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4.4. Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic  i realitzar 

proves pilot per una millora del maneig del sòl principalment en relació a l’estrès 

hídric 

renovació els sensors, del seguiment tècnic i tractament de dades, de realitzar estudis 

d’aplicació de les dades obtingudes, i de la generació d’una “modelització” a partir d’aquest 

sistema pel coneixement del nivell d’estrès hídric al sòl i de la planta.  

Objectius 

Reduir l’estrès hídric de la vinya i els boscos 

Optimitzar l’ús d’aigua a la vinya i reduir la vulnerabilitat del cultiu al canvi 

climàtic 

Aplicar tècniques de cultiu que permetin l’adaptació de la vinya al canvi 

climàtic. 

Beneficiaris Conjunt del sector agrícola i forestal 

Dificultats Manca de finançament  

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 

IRTA 

INCAVI 

INNOVI 

DO Penedès 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Actors 

implicats 

IRTA 

INCAVI 

INNOVI 

DO Penedès 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

Servei meteorològic de Catalunya 

CREAF 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Agricultors/Viticultors 

Propietaris forestals 

Ajuntaments  

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Sindicats agraris 

ADVs 

Exemples 

Tècniques de cultiu: Terra Alta, DO Bages, DO Empordà  

Proves pilot: Projecte CIEN GLOBALVITI (IRTA y Juvé & Camps); Projecte 

RedBIO (INCAVI, IRTA, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
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4.4. Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic  i realitzar 

proves pilot per una millora del maneig del sòl principalment en relació a l’estrès 

hídric 

Alimentació (DARPA); Unió de pagesos, CREDA, UB, ...); LIFE+ 2009 BioDiVine 

(INCAVI) 

Seguiment estrès hídric: Vinya d’en Sabater, Santa Coloma de Gramenet 

(sensors humitat), DO Costers del Segre (sondes humitat, IGCC)  

Fonts de 

finançament 

LIFE CLINOMICS 

Subvencions Agència Catalana de l’Aigua (execució d'actuacions 

d'abastament en alta 2019-2021) 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius 50.000 – 200.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre i hectàrees de parcel·les en prova pilot 

Nombre de sensors instal·lats en àrees de cultiu de vinya  

APP desenvolupada 

Nombre d’agricultors registrats a l’APP / any 
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4.5. Estudiar en detall la relació entre l’increment de temperatura, l’avançament de 

la verema i els conseqüents efectes en la qualitat del vi degut a una maduració més 

ràpida del raïm 

Sector Agrícola 

Descripció 

El canvi climàtic té impactes diversos sobre la vinya, principalment derivats de l’increment de 

temperatures i increment de situacions de sequera, entre els que trobem l’allargament cicle 

vegetatiu de la planta, la reducció del cicle de creixement i maduració del fruit, increment de 

l’evapotranspiració i reducció de les produccions. Entre les modificacions qualitatives del 

most i del vi, derivades dels efectes del canvi climàtic, podem trobar les següents: un 

increment en la concentració de sucres, una reducció de l’acidesa total, especialment àcid 

màlic, un increment del pH, un desajust entre maduració dels sucres i maduració fenòlica, una 

variació del perfil aromàtic i una pèrdua de la tipicitat del vi.  

Tenint en compte la importància d’aquest cultiu i producte a l’Alt Penedès, és necessari 

estudiar en detall la relació entre els riscos climàtics derivats de l’increment de temperatura 

i la qualitat del vi, ja que degut a aquests impactes podem  trobar vins desequilibrats, amb 

un augment significatiu del grau d'alcohol i alhora amb un taní verd, poc madur, fet que afecta 

decisivament a la qualitat del vi. En augmentar el pH del raïm per les altes temperatures 

l’acidesa disminueix i s’accelera l’envelliment dels vins amb els problemes de conservació que 

això comporta. 

En la realització d’aquest estudi: 

- Cal primerament consultar els estudis existents relacionats, així com contactar amb 

tots els agents que es considerin rellevants per aprofundir en els treballs realitzats i 

coneixement actual de la temàtica.  

- A partir d’aquí, establir l’abast de l’estudi, on caldrà definir els objectius d’aquest i 

els diferents paràmetres que s’analitzaran (varietats, parcel·les, topografia, nombre 

d’anyades, etc.). 

- Estudiar les dades de producció i composició que es considerin adients (ex. 

rendiment de la producció, composició fenòlica, nivells de sucres, àcids, potencial 

hídric, etc.) sobre les varietats de raïm i el vi produït en cada parcel.la, en les diferents 

anyades.   

- Realitzar un seguiment d’aquests paràmetres en les diferents anyades i redactar un 

informe amb els principals resultats, conclusions i potencial continuació/ampliació de 

l’estudi. 

Objectius 

Incrementar el coneixement sobre l’afectació de la qualitat del vi pel canvi 

climàtic  

Reduir la vulnerabilitat del vi als impactes del canvi climàtic 

Beneficiaris 

Viticultors 

Indústria del vi 

Enoturisme 
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4.5. Estudiar en detall la relació entre l’increment de temperatura, l’avançament de 

la verema i els conseqüents efectes en la qualitat del vi degut a una maduració més 

ràpida del raïm 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge 

IRTA 

INCAVI 

INNOVI 

Actors 

implicats 

IRTA 

INCAVI 

INNOVI  

Empreses vitivinícoles 

ADVs 

Exemples 
Estudi Repercussions del canvi climàtic en la qualitat del vi de garnatxa negra 

en els terrers de Tarragona i el Priorat (Nadal, M & Sánchez-Ortiz, A. 2011) 

Fonts de 

finançament 
 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Estudi realitzat 

Canvis en els paràmetres del vi (ex. composició fenòlica, sucres, etc.) 

  



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Penedès   55 

3.5. EIX 5: GESTIÓ ENERGIA: PROMOURE LA 

GESTIÓ ENERGÈTICA LOCAL 

5.1. Fomentar la implementació del servei carsharing a entitats públiques i diferents 

àmbits d’usuaris complementaris 

Sector Transversal 

Descripció 

El cotxe multiusuari (en anglès, carsharing) és un sistema de mobilitat que consisteix en una 

empresa o organització que gestiona una flota d'automòbils i els posa a disposició dels seus 

abonats (des d'una hora fins a diversos dies). Un mateix vehicle pot ser utilitzat per qualsevol 

abonat al servei i es promou la utilització racional del cotxe. El seu objectiu és aconseguir que 

no sigui necessària la possessió d'un vehicle privat, i només s'utilitzi el cotxe en moments 

puntuals. Es basa en la idea que per a cada tipus de desplaçament cal utilitzar el sistema de 

transport més convenient, des d'un punt de vista del cost individual i social. 

El funcionament del carsharing és senzill, on després de registrar-te online es pot reservar un 

vehicle a través d’internet i/o d’una aplicació mòbil. Optar a aquest servei té un cost cada 

vegada que s’usa el vehicle (preu per hora, a valorar), variable segons el tipus de vehicle 

(elèctric o no) i segons si l’usuari és subscriptor o no del servei (pagant un cost mensual o 

anual). El servei disposarà d’assegurança i d’un servei tècnic que resol les incidències. 

En aquest sentit: 

- L’acció s’enfoca doncs a impulsar l’ús del cotxe (elèctric o no) compartit (carsharing), 

com a element catalitzador de la transició del model energètic, seguint la fórmula 

impulsada en diversos municipis com Vilafranca del Penedès o Sant Sadurní d’Anoia. 

- Es proposa promoure aquesta acció des de cellers i que les administracions siguin 

usuàries d’aquest servei per tal de permetre’n el desenvolupament i així poder oferir 

una alternativa de mobilitat addicional tant als treballadors, com als visitants 

(turisme) com a la població local.   

Objectius Promoure una mobilitat més sostenible i una millora de la qualitat de l’aire 

Beneficiaris 
Conjunt de l’Alt Penedès 

Turistes 

Dificultats 
Logística plataforma compartida 

Finançament dels vehicles elèctrics 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 
Empreses privades (turístiques + cellers) 

Administració pública 

Actors 

implicats 

Empreses privades (turístiques + cellers) 

Administració pública 
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5.1. Fomentar la implementació del servei carsharing a entitats públiques i diferents 

àmbits d’usuaris complementaris 

Ciutadania 

Exemples La Carretera del Vi 

Fonts de 

finançament 

Ajuntaments 

ICAEN 

Pressupost Projectes estratègics 2: >500.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de vehicles a la flota 

Nombre d’usuaris que utilitzen el servei / any 

Millora de la qualitat de l’aire  

Emissions estalviades 
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5.2. Donar suport a l’adhesió, aplicació i execució i seguiment dels PAESC i a buscar 

recursos tècnics i econòmics 

Sector Transversal 

Descripció 

El PAESC (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima), és un document estratègic de 

planificació energètica i climàtica local. Conté les accions que cada ens local ha de dur a 

terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la 

reducció del 40% de les emissions de CO2 al seu terme. Ha de tenir una visió ambiciosa i 

incloure mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic. El PAESC ha de recollir els 

documents estratègics i estudis fets al municipi com ara: l’Agenda 21/Auditoria ambiental, 

plans de mobilitat local, plans directors i d’adequació de l’enllumenat públic, PAES, etc.  

A l’Alt Penedès, 18 de 27 municipis s'han adherit al Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible 

Local (PAES) des de l'any 2008, que són: Gelida, la Granada, Olèrdola, Pacs del Penedès, el Pla 

del Penedès, Torrelles de Foix, Sant Quintí de Mediona, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Llorenç 

d’Hortons, Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, 

Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès, Font-Rubí, Torrelavit i Vilobí del 

Penedès. Aquests tres darrers, adherits al 2017, no han notificat encara tota la informació a 

la Comissió Europea.  

La present acció s’enfoca a promoure i donar suport a l’adhesió, aplicació, execució i 

seguiment dels 27 PAESC municipals, així com a  buscar recursos tècnics i econòmics per a 

fer-lo. En la redacció dels PAESC caldrà considerar les accions definides en els PAES existents 

dels municipis que en disposin així com les següents accions destacades que es proposen a 

incloure als PAESC: 

- Canvi en l’enllumenat públic (major eficiència), que ja és un projecte que s’està 

treballant a nivell de comarca.  

- Accions d’adaptació per fer dels allotjaments llocs "refugi" contra la calor (tipus pati 

d’escoles a Barcelona).  

- Potenciació de les energies renovables a l’administració, particulars i empreses, en 

els dos darrers casos a través d’incentius econòmics i facilitat de tràmits 

administratius per a la instal·lació d’equips. 

- Altres. 

Realitzar un seguiment dels PAESC municipals tal com s’estableix en la metodologia del Pacte 

pels Alcaldes pel Clima i l’Energia. 

Objectius Redactar i executar els PAESC de tots els municipis de l’Alt Penedès 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès 

Dificultats Finançament per executar totes les accions PAESC 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge 
Diputació de Barcelona 

Ajuntaments  
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5.2. Donar suport a l’adhesió, aplicació i execució i seguiment dels PAESC i a buscar 

recursos tècnics i econòmics 

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments  

Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Ciutadania 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (contemplarà una línia d'ajuts per accions 

d'adaptació, entre elles accions per "illes de calor") 

ICAEN 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

Altres 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de municipis de la comarca amb PAESC redactat i aprovat 

Nombre d’accions PAESC executades a la comarca 

Emissions d’efecte hivernacle reduïdes per implementació d’accions PAESC 
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3.6. EIX 6: GESTIÓ SECTOR TURÍSTIC: FOMENTAR 

LA RESPONSABILITAT AMBIENTAL AL SECTOR 

TURÍSTIC 

6.1. Realitzar sessions de formació específica en ecoeficiència als diferents sectors 

turístics (hoteler, rural, etc.) sobre adaptació al canvi climàtic als actors del sector 

turístic (ús eficient i sostenible de recursos com aigua, correcta gestió residus, etc.) 

Sector Turístic 

Descripció 

Amb aquesta acció es vol donar continuïtat a les sessions formatives pel sector turístic en el 

marc del projecte CLINOMICS, per tal d’incrementar la conscienciació i formació dels actors 

d’aquest sector en temes de canvi climàtic i en especial d’adaptació. Les jornades informatives 

que es proposen organitzar tindran també l’objectiu de facilitar la transferència de 

coneixement sobre bones pràctiques, tecnologies i serveis i activitats turístiques que 

fomentin l’adaptació entre els agents del sector, potenciant encara més la plataforma virtual 

existent creada en el marc del projecte CLINOMICS. 

Així doncs: 

- Es realitzaran jornades anuals (o amb major freqüència si es creu oportú) 

específiques per aquest sector i focalitzades en temàtiques rellevants.  

- S’inclouran els coneixements més actualitzats en cada temàtica i s’adaptaran les 

sessions, si s’escau, en funció del municipi/regió i/o del tipus d’agent o empresa (per 

exemple, celler, hotel, turisme rural, etc.). 

- Segons la sessió, es contactarà amb experts de la temàtica o agents involucrats en 

casos d’èxit per tal que participin de la sessió. 

- Aquestes sessions es poden organitzar des del Consorci de Promoció Turística del 

Penedès, la Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 

la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, etc., pel què caldrà coordinació en aquest 

sentit. 

- Recollir suggeriments dels actors pel que fa a temàtiques en les que tenen interès i 

de les quals es vulgui saber més informació, per tal de programar la realització de les 

sessions.  

- Entre les temàtiques rellevants s’inclouen: ús eficient i sostenible de l'aigua, ús de 

recursos hídrics alternatius, ús eficient i sostenible de l’energia, energies renovables 

(biomassa, solar, eòlica, etc.) i aspectes legals, eficiència energètica, correcta gestió 

de residus, reducció del consum i reducció de la generació de residus, adaptació als 

cops de calor, turisme sostenible, accions de sensibilització pels turistes, casos d’èxit, 

etc.  

- Difondre els materials i resultats de les sessions a tots els actors del sector a través 

de diferents canals (per exemple, Consorci de Promoció Turística del Penedès, xarxes 

socials, webs ajuntaments i altres administracions, etc.) així com a través de la web 

del projecte LIFE CLINOMICS, on ja existeix un espai virtual per on difondre els 
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6.1. Realitzar sessions de formació específica en ecoeficiència als diferents sectors 

turístics (hoteler, rural, etc.) sobre adaptació al canvi climàtic als actors del sector 

turístic (ús eficient i sostenible de recursos com aigua, correcta gestió residus, etc.) 

resultats de sessions així com on es pot generar debat al respecte entre els 

participants. 

 

Objectius 
Incrementar la formació i conscienciació sobre l’adaptació al canvi climàtic 

entre els agents del sector turístic 

Beneficiaris Conjunt del sector turístic 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge Consorci de Promoció Turística del Penedès 

Actors 

implicats 

Consorci de Promoció Turística del Penedès  

Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Agents del sector turístic (empreses, cellers, propietaris habitatges rurals, 

hotels, etc.) 

Diputació de Barcelona  

Exemples LIFE CLINOMICS 

Fonts de 

finançament 

Consorci de Promoció Turística del Penedès  

Diputació de Barcelona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de sessions organitzades / any 

Nombre de participants mig per sessió  

Nombre de temàtiques abordades 
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6.2. Destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi 

climàtic. 

Sector Turístic 

Descripció 

L'impost sobre les estades en establiments turístics grava la singular capacitat econòmica de 

les persones físiques que es posa de manifest amb l'estada en els establiments subjectes a 

l'impost. La recaptació de l'impost o taxa l'efectua el mateix responsable de l'establiment 

turístic, cobrant-la als seus clients, i està obligat a fer-ne la liquidació a l'Agència Tributària de 

Catalunya trimestralment. Amb la recaptació de l'impost es nodreix el Fons de foment del 

turisme i una part de la recaptació d’aquesta taxa ve retornada als ajuntaments.  

En aquest sentit, per tal de poder finançar accions o part d’accions d’adaptació del sector 

turístic, proposades en aquest o altres plans, es proposa destinar una part de la recaptació 

municipal d’aquesta taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi climàtic.  

Aquest fons serà de caràcter públic i podrà servir per impulsar diverses accions d’adaptació 

a la comarca, com el foment de les renovables al sector turístic, l’adhesió de les empreses a 

la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS), per realitzar sessions de formació específica 

en ecoeficiència als diferents actors turístics, entre moltes altres. 

Per dur a terme l’acció, caldrà definir bé el fons, establint si aquest serà a nivell municipal o 

comarcal, quin percentatge de la recaptació de la taxa es destinarà al fons, entre altres. Es 

pot implicar als propis establiments i agents turístics, així com a la ciutadania, en la priorització 

d’accions a finançar amb el Fons de lluita contra el canvi climàtic proposat en aquesta mesura. 

 

Per altra banda, valorar instar a l’administració competent a implementar una taxa als grans 

creuers segons el temps d’estada, fet que incrementaria la recaptació total a Catalunya. 

Objectius Implementar noves fonts de finançament per lluitar contar el canvi climàtic 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès 

Dificultats 

Saber a què es destina actualment la taxa turística 

Arribar a un acord sobre la definició, funció i gestió del fons (per exemple 

àmbit, percentatge de la recaptació a destinar al fons, tria d’accions a 

executar, entre altres). 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Consorci de Promoció Turística del Penedès 

Actors 

implicats 

Consorci de Promoció Turística del Penedès  

Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Agents del sector turístic (cellers, propietaris habitatges rurals, hotels, 

càmpings, etc.) 

Ajuntaments 
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6.2. Destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi 

climàtic. 

Generalitat de Catalunya 

Exemples ECOTAXA (Illes Balears) 

Fonts de 

finançament 

Generalitat de Catalunya/Ajuntaments (Percentatge de la recaptació de la 

taxa turística, segons pernoctacions)  

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Creació del Fons 

Percentatge de la recaptació de la taxa turística destinat al Fons 

Nombre d’accions realitzades amb recursos econòmics provinents del Fons 
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6.3. Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través de 

bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per encoratjar a avançar cap a 

projectes "exemplars" en l'àmbit de l'ecoconstrucció i la renovació ecològica 

Sector Turístic 

Descripció 

Hi ha diversos termes utilitzats per referir-se a la construcció i renovació sostenible (eco 

construcció, eco renovació, renovació ecològica, bioconstrucció, construcció ecològica, etc.), 

però tots tenen en comú l’objectiu d’utilitzar materials de baix impacte ambiental, propers, 

reciclats, reciclables o d’origen vegetal fàcilment extraïbles, i que tenen en compte criteris 

bioclimàtics (per exemple, eficiència energètica i inclusió de renovables, incorporació de 

vegetació, reutilització d’aigua, ventilacions creuades, etc.). En definitiva, promoure un 

desenvolupament sostenible que no esgoti els recursos, i proporcioni un hàbitat saludable. 

Per tal de fomentar aquesta eco-renovació i eco-construcció a la comarca i per tant 

contribuir a l’adaptació al canvi climàtic, es proposa: 

- Redactar i aprovar una ordenança fiscal per tal d’aplicar bonificacions en l’Impost 

sobre Béns i Immobles (IBI) a aquells agents del sector turístic (cellers, hotels, 

allotjaments rurals, empreses, etc.) que hagin i/o realitzin noves construccions i/o 

renovacions sostenibles/ecològiques que fomentin l’adaptació i que superin el que és 

ja obligat pel Decret d'ecoeficiència i Codi Tècnic de l'Edificació (2006). 

- Des de cada Ajuntament s’establiran quines són les accions, millores i renovacions 

bonificables en cada cas. Alguns exemples de mesures són:  

o Instal·lació de dipòsits d’aigües pluvials per recollir i reutilitzar l’aigua 

o Sistemes per a la reutilització d’aigües depurades i recuperades 

o Selecció d’espècies vegetals autòctones i amb baix requeriment hídric per les 

zones enjardinades 

o Optimització dels sistemes de reg de les zones enjardinades 

o Instal·lació de paviments permeables en zones exteriors dels establiments 

o Millores en els aïllaments i instal·lació de sistemes passius (ex. ventilacions 

creuades, ús d’aïllaments vegetals, etc.) 

o Instal·lació de cobertes i façanes verdes 

o Instal·lació de calderes de biomassa 

o Ús de materials de procedència local, com per exemple fusta  

o Ús de materials de construcció naturals i reciclables i que no emetin 

substàncies tòxiques 

o Altres mesures d’adaptació al canvi climàtic 

- Per tal de poder rebre aquesta bonificació, l’Ajuntament, a través de llicències 

d’obres, comprovarà la realització de l’acció per part del sol·licitant.  

Objectius Promoure la construcció i renovació sostenible al sector turístic 

Beneficiaris Conjunt del sector turístic 

Dificultats Obtenir finançament per l’execució de les accions d’eco renovació 
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6.3. Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través de 

bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per encoratjar a avançar cap a 

projectes "exemplars" en l'àmbit de l'ecoconstrucció i la renovació ecològica 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Agents del sector turístic (empreses, cellers, propietaris habitatges rurals, 

hotels, etc.) 

Ajuntaments 

Consorci de Promoció Turística del Penedès  

Exemples Vilanova i la Geltrú (instal·lació plaques solars) 

Fonts de 

finançament 

Ajuntaments 

Sector privat (turístic) 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Ordenança fiscal redactada i aprovada 

Euros bonificats per accions d’eco renovació a sector turístic 
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6.4. Promoure i donar suport a les empreses i serveis turístics de la comarca en la 

creació de propostes turístiques que millorin l'adaptació, la sostenibilitat i la 

responsabilitat ambiental 

Sector Turístic 

Descripció 

Per tal d’incrementar l’adaptació de les activitats i serveis turístics a la comarca, i avançar cap 

a un turisme més sostenible i responsable amb el medi ambient, aquesta acció s’enfoca a 

promoure i donar suport als agents del sector turístic (cellers, hotels, turisme rural, càmpings, 

activitats culturals, etc.) per tal que proposin i executin serveis i activitats turístiques en 

aquesta línia d’adaptació i sostenibilitat. 

En aquest sentit, es proposen diferents accions per promoure la creació i execució d’aquestes 

propostes turístiques: 

- Desenvolupar i difondre a tots aquests agents una guia amb els paràmetres que ha 

de complir l’acció i/o proposta turística per promoure l’adaptació i la sostenibilitat i 

amb exemples d’accions concretes possibles a executar.  

o La guia inclourà per una banda una part explicativa dels condicionats que 

l’acció ha de complir per promoure l’adaptació (per exemple, que fomenti 

l’estalvi, recollida i/o reutilització d’aigua, la reducció i reutilització de residus, 

el foment de les energies renovables, etc.). 

o Per altra banda, inclourà casos d’èxit i diversos exemples d’accions i 

propostes turístiques concretes possibles a desenvolupar a nivell privat.  

- Pel desenvolupament d’aquesta guia, es proposa que la MeSACC del sector turístic, 

així com altres actors que es considerin oportuns, es reuneixin per aportar el seu 

coneixement expert així com casos d’exemple i experiències rellevants, tant de dins 

com fora la comarca. 

- També es tindran en compte altres guies similars existents i/o documents rellevants 

desenvolupats a la comarca o fora d’aquesta.  

- A banda dels beneficis ambientals, en la guia també es farà èmfasi dels beneficis 

econòmics de la implementació d’aquestes propostes i serveis pel promotor 

d’aquestes (per exemple, en un context d’increment dels costos de l’aigua i l’energia, 

per l’increment de clients degut a major conscienciació de la població, etc.). 

 

Exemples d’accions i propostes turístiques que fomentin l’adaptació i la sostenibilitat 

trobaríem, entre altres, premiar als clients que realitzen accions respectuoses amb el 

medi ambient, oferir activitats ecoturístiques per adults i nens, fomentar el vehicle 

elèctric en les rutes del vi, realitzar tallers mediambientals als allotjaments, dur a 

terme activitats o esdeveniments neutres en emissions de carboni, o activitats de 

residu 0, fomentar l’estalvi d’aigua, la desestacionalització d’activats, etc. 

 

- La difusió d’aquesta guia es podrà fer online, a través de correus personalitzats i a 

través d’una trobada per presentar-la a tos els agents del sector turístic. 
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6.4. Promoure i donar suport a les empreses i serveis turístics de la comarca en la 

creació de propostes turístiques que millorin l'adaptació, la sostenibilitat i la 

responsabilitat ambiental 

- Es proposa també valorar l’organització d’un concurs a nivell de comarca on les 

empreses i serveis turístics hi puguin participar, presentant una proposta turística que 

fomenti l’adaptació, a executar al seu establiment o instal·lació. El guanyador del 

concurs (bases a establir) optaria a un premi econòmic per l’execució de la seva 

proposta. 

- Es proposa també continuant fent difusió, des del Consorci de Promoció Turística del 

Penedès, entre les empreses i serveis turístics de la comarca del programa 

Biosphere, una certificació de sostenibilitat turística de reconeixement internacional. 

A través d'un sistema privat de certificació voluntària i independent, que garanteix el 

compliment de requisits a principis de sostenibilitat i millora contínua i ofereix 

l'oportunitat a les empreses del sector de dissenyar productes i serveis propis d'un 

nou model de turisme no agressiu, reportant beneficis significatius per a la pròpia 

entitat, la societat i el medi ambient. Hi ha certificacions per rutes turístiques, 

allotjaments, llocs d’interès turístic, parcs temàtics, tour operadors, esdeveniments, 

etc. El programa Biosphere compta actualment a la comarca amb 31 empreses i 

serveis turístics adherits al compromís. 

- Des de l’administració i/o ens competents en turisme es donarà suport administratiu 

per poder sol·licitar ajudes econòmiques existents per executar les propostes 

turístiques així com suport tècnic respecte el desenvolupament i execució de les 

propostes (per exemple, a través de sessions informatives, correu electrònic, etc.). 

- Es valorarà obrir una línia d’ajudes per executar les accions, segons criteris com la 

innovació, cost-benefici, entre altres. 

Objectius 
Incrementar l’adaptació de les activitats i serveis turístics a la comarca, i 

avançar cap a un turisme més sostenible i responsable amb el medi ambient 

Beneficiaris 
Agents del sector turístic (directes) 

Conjunt de l’Alt Penedès (indirecte) 

Dificultats 
Disponibilitat de recursos econòmics per l’execució de les accions i propostes 

turístiques 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge Consorci de Promoció Turística del Penedès 

Actors 

implicats 

Agents privats del sector turístic 

Consorci de Promoció Turística del Penedès 

Diputació de Barcelona 

Exemples 
Cerdanya EcoResort (moneda Social Cerdans), Som Energia (cooperativa de 

consum d’energia verda sense ànim de lucre) 



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Penedès   67 

6.4. Promoure i donar suport a les empreses i serveis turístics de la comarca en la 

creació de propostes turístiques que millorin l'adaptació, la sostenibilitat i la 

responsabilitat ambiental 

Fonts de 

finançament 

Consorci de Promoció Turística del Penedès 

DIBA 

Ajuntaments 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Guia redactada 

Nombre d’agents a qui s’ha difós la guia 

Nombre de noves propostes turístiques que fomentin l’adaptació/any 

Nombre de certificacions Biosphere / any 
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6.5. Fomentar l’adhesió d’empreses a la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) 

del parc Garraf, Olèrdola i Foix 

Sector Turístic 

Descripció 

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees 

protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en 

compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals. La 

CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del parc natural es desenvolupi de forma 

compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, 

així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l'activitat 

turística. 

Els parcs del Garraf, Olèrdola i Foix estan adherits al compromís de la CETS, en la que és 

essencial la participació, col·laboració, cooperació i consens entre tots els agents implicats en 

l'oferta turística de la zona per elaborar una estructura de turisme sostenible al parc natural. 

Actualment, fruit de la participació, es disposa del document de l'estratègia i del programa 

d'actuacions, on es detallen les actuacions, els responsables, i el cronograma per al 

desenvolupament d'accions encaminades al desenvolupament del turisme sostenible per als 

anys 2017-2021. 

L’àmbit de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) del parc Garraf, Olèrdola i Foix 

abasta 5 municipis de la comarca de l’Alt Penedès (Avinyonet del Penedès, Olesa de 

Bonesvalls,  Olèrdola,  Castellet i la Gornal i  Santa Margarida i els Monjos). 

En aquest context, aquesta acció s’enfoca a promoure i donar suport a l’adhesió d’empreses 

dels municipis dels parcs a la CETS, a través de sessions informatives, suport administratiu, 

suport tècnic, etc.  

En el sistema d’adhesió es distingirà les empreses que més i millor s’esforcen per fer 

sostenible la seva activitat i col·laborar amb els gestors de l’espai. 

 

Objectius Fomentar l’adhesió d’empreses a CETS 

Beneficiaris 
Agents del sector turístic  (directe) 

Conjunt de l’Alt Penedès (indirecte) 

Dificultats 
Compliment dels requisits per part de l’empresa 

Comunicació i difusió al turisme per posar en valor les CETS 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 

Grup de treball i Fòrum permanent de la CETS als Parcs del Garraf, Olèrdola i 

Foix 

Diputació de Barcelona: Àrea d’Espais Naturals Consorci de Promoció Turística 

del Penedès  

Mancomunitat Penedès Garraf 
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6.5. Fomentar l’adhesió d’empreses a la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) 

del parc Garraf, Olèrdola i Foix 

Municipis CETS 

Actors 

implicats 

Agents privats del sector turístic (empreses i serveis) 

Consorci de Promoció Turística del Penedès 

Exemples Parc Natural del Montseny i Parc Natural de l’Ebre 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona: Àrea d’Espais Naturals 

Empreses privades  

Ajuntaments 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 
Nombre de certificacions / any 

  



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Penedès   70 

3.7. EIX 7: GESTIÓ TERRITORI: INSTRUMENTS PER 

LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I GESTIÓ DEL 

PAISATGE 

7.1. Crear i aprovar una ordenança municipal per la protecció del paisatge tenint 

en compte el model d’ordenança de paisatge elaborat pel Consell Comarcal (per 

regular el manteniment del mosaic agroforestal com a valor del territori, etc.) 

Sector Transversal 

Descripció 

La Comarca de l'Alt Penedès té un paisatge especialment digne de protecció, amb unes 

característiques identitàries de gran valor. Si bé qualsevol part del territori és susceptible de 

transformació, és evident que és als espais urbans i periurbans on l’activitat humana ha 

produït el més gran impacte. No obstant, en el cas dels municipis integrants de la comarca de 

l'Alt Penedès cal tenir una especial atenció al paisatge rural, que està vivint fortes 

transformacions i pateix una forta pressió pel creixement industrial de la zona d'influència de 

la ciutat de Barcelona.  

És per aquest motiu que el Consell Comarcal posa a disposició dels municipis aquesta guia-

model per a l’elaboració d'una Ordenança Municipal reguladora del Paisatge. En aquesta 

guia s'ha desenvolupat aquells elements no urbans, i especialment els elements rurals, que 

mereixen una atenció especial per ser claus en la configuració del paisatge propi de la 

comarca, fent una enumeració i tractament dels principals factors contaminants.  

L’acció s’enfoca doncs a redactar i aprovar una ordenança municipal del paisatge a partir 

d’aquesta guia-model, adaptada a la realitat paisatgística, social i econòmica de cada 

municipi, per a que serveixi com a instrument de protecció del paisatge, i alhora, sigui una 

eina més d’adaptació al canvi climàtic (ex. normes de protecció d’arbrat i vegetació, 

preferència d’ús de materials permeables en la pavimentació, etc.)  

Cal tenir present la forta interacció d'una ordenança reguladora del paisatge amb les diverses 

eines urbanístiques de les que disposi cada municipi, així com amb altres ordenances 

municipals que puguin existir prèviament. Per aquest motiu, en el procés d'adaptació del 

model d'ordenança que es proposa, en el model s’aconsella seguir uns passos previs que 

permetin conèixer amb exactitud la situació del municipi, els objectius a assolir i les 

estratègies a adoptar.  

Objectius Fomentar instruments de protecció del paisatge 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès  

Dificultats 
Interacció de l’ordenança reguladora del paisatge amb les diverses eines 

urbanístiques de les que disposi cada municipi 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 
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7.1. Crear i aprovar una ordenança municipal per la protecció del paisatge tenint 

en compte el model d’ordenança de paisatge elaborat pel Consell Comarcal (per 

regular el manteniment del mosaic agroforestal com a valor del territori, etc.) 

Lideratge Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Ajuntament 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès  

Exemples  

Fonts de 

finançament 
Propis Ajuntament (recursos humans) 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 
Nombre de municipis amb l’ordenança del paisatge redactada i aprovada 
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7.2. Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi 

climàtic i dissenyar mesures d'adaptació específiques en cada cas 

Sector Transversal 

Descripció 

El canvi climàtic es considera una de les cinc pressions principals que impulsen la pèrdua de 

la biodiversitat en el món, i alguns dels seus impactes en la biodiversitat inclouen canvis en 

la distribució i el cicle vital d'espècies, tant animals com vegetals, reduccions en el creixement 

d'espècies forestals o propagació de plagues i espècies invasores. 

La biodiversitat de l’Alt Penedès serà impactada d’una manera o altre pel canvi climàtic, i per 

tal de poder preservar-la cal identificar primerament aquelles espècies de flora i fauna i 

aquelles àrees més vulnerables al territori.  

En aquest sentit: 

- El primer pas serà fer una revisió dels estudis existents en relació als impactes del 

canvi climàtic a la biodiversitat del territori (o en territoris propers o que tinguin 

similituds climàtiques, geogràfiques, etc.) per tal que sigui el primer pas per identificar 

zones i espècies més vulnerables a la comarca. Aconseguir les dades més 

actualitzades de Xarxa Natura 2000 de la Generalitat de Catalunya.  

- En base a l’anterior, identificar les mancances d’informació i/o d’estudis respecte a 

certes espècies, àrees, projeccions climàtiques i/o escenaris futurs, i contactar i 

encarregar el desenvolupament d’aquests nous estudis a l’ens competent segons 

s’escaigui.  

En algunes zones de l’Alt Penedès aquesta tasca d’identificar les zones més 

vulnerables ja s’ha iniciat, com els espais protegits del Parc Natural del Foix i Parc 

d’Olèrdola, on s’han realitzat estudis i es disposa de la identificació de les espècies de 

flora i fauna amenaçades (DIBA). Així mateix, també hi ha acords concrets entre 

propietaris agrícoles i administracions en la línia de la investigació de les afectacions 

del canvi climàtic (ex. Parc del Foix i bodega Miguel Torres). 

- Es proposa, un cop identificades les zones amb presència de la flora i fauna més 

vulnerable al canvi climàtic, realitzar un mapa de biodiversitat vulnerable al territori, 

actualment, i en escenaris futurs tenint en compte les projeccions de canvi climàtic 

(escenaris d’emissions futur com el RCP2.6, RCP4.5, en horitzó futur 2050, 2100, etc.). 

- En tots els casos en què s’hagi identificat una àrea o espècies vulnerable al canvi 

climàtic cal dissenyar i executar les mesures d’adaptació específiques per reduir la 

seva vulnerabilitat. Per altra banda, cal assegurar que es realitzi un seguiment 

periòdic per analitzar el seu grau de vulnerabilitat i adaptació en el temps.  

- Segons el sector (forestal, agrícola, etc.) designar l’ens més adequat tant per realitzar 

aquest seguiment com per dissenyar i executar les mesures d’adaptació. Així doncs, 

contactar i coordinar-se quan s’escaigui, amb institucions de recerca, universitats o 
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7.2. Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi 

climàtic i dissenyar mesures d'adaptació específiques en cada cas 

altres institucions i administracions (Xarxa Natura 2000, CREAF, IRTA, Agents rurals, 

etc.). 

- Entre els impactes del canvi climàtic a la biodiversitat del territori cal considerar 

l’increment de plagues i invasions, pel que es proposa estudiar el seu impacte futur 

en el sector agrícola i forestal tenint en compte les projeccions climàtiques futures i 

cal establir un control i seguiment d’aquestes al territori, en coordinació amb els ens 

competents en aquesta matèria. 

Objectius 
Dissenyar mesures d’adaptació específiques per reduir la vulnerabilitat de la 

biodiversitat al territori 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès  

Dificultats Manca de dades en espais no gestionats 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Xarxa Natura 2000 (Generalitat de Catalunya) 

Actors 

implicats 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

Propietaris forestals 

Agents rurals 

Entitats de custòdia 

ADF 

Universitats i centres de recerca 

Exemples 
Parc Natural del Foix 

Parc d’Olèrdola 

Fonts de 

finançament 
Diputació de Barcelona  

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Mapa de biodiversitat vulnerable 

Mesures d’adaptació per la biodiversitat en curs  
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7.3. Protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la planificació 

territorial 

Sector Transversal 

Descripció 

Els impactes del canvi climàtic poden suposar una disminució d’aigua als aqüífers, pel que és 

necessari protegir les zones de recàrrega d’aqüífers i millorar la infiltració d’aigua, i així reduir 

la vulnerabilitat del municipi als períodes de sequera i escassetat d’aigua.  

En aquest sentit, es proposa: 

- Identificar les zones de major recàrrega d’aqüífers. Consultar els documents 

rellevants i contactar amb els ens pertinents per tal d’identificar en detall aquestes 

àrees i zones de recàrrega d’aqüífers. 

- Redactar una ordenança per establir una regulació dels usos al municipi (sòl urbà, 

zones fluvials, sòl agrícola, usos recreatius, etc.) de manera que es protegeixi la 

recàrrega natural dels aqüífers i/o incorporar al planejament urbanístic municipal 

l’adequació i regulació de les condicions d’establiment dels usos en aquestes àrees. 

o Incloure, entre altres, criteris de regulació d’usos de l’espai fluvial per 

protegir la recàrrega d’aqüífers (per exemple admetre només certs usos com 

vigilància, conservació, restauració i millora ambiental dels hàbitats educació 

ambiental i lleure lligat a la natura, etc.), gestió de sòls agrícoles per millorar 

la infiltració afavorint la recàrrega de dipòsits i pous municipals, la 

determinació d’una superfície màxima de sòl impermeabilitzat en els espais 

verds de nova creació, la implementació de sistemes urbans de drenatge 

sostenible (SUDS) en noves construccions, etc.  

- Realitzar un inventari de les zones on executar aquestes i altres accions per 

permeabilitzar el territori i establir un calendari prioritzant les zones on actuar primer 

(segons pressupost, propietat del sòl, etc.).  

- Aplicar les mesures de planejament pertinents al municipi per a permetre una 

permeabilització progressiva d’aquestes zones. En aquest sentit, es proposa 

l’aplicació d’asfalts i paviments permeables (en substitució d’altres no permeables 

com el ciment), l'aplicació de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) com 

teulades verdes, franges filtrants, cunetes verdes, murs vegetats, entre altres.  

- Es proposa que per dur a terme aquesta acció hi hagi una coordinació entre municipis 

per tal d’incloure regulacions i criteris similars en l’ordenança i/o al planejament 

urbanístic, que aquests vagin en la mateixa línia per tal de considerar i contribuir 

conjuntament en la recàrrega dels aqüífers i la reducció de la vulnerabilitat de la 

comarca al risc de sequera i episodis d’escassetat d’aigua.   

Objectius Millorar la infiltració d’aigua 

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès  
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7.3. Protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la planificació 

territorial 

Dificultats 
Manca de tecnologies aplicades, canviar l’ordenació del territori, propietat del 

sòl 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Ajuntament 

Actors 

implicats 

Ajuntament 

Agents del sector agrícola i industrial  

Diputació de Barcelona 

Agència Catalana de l’Aigua 

Exemples Parc Can Rigal (Municipi de Barcelona) 

Fonts de 

finançament 

Ajuntament 

Diputació de Barcelona  

Agència Catalana de l’Aigua 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Superfície de sòl permeabilitzat en l’espai públic/any 

Criteris de protecció de recàrrega d’aqüífers inclosos al planejament 

municipal  
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7.4. Recuperar els espais periurbans degradats 

Sector Transversal 

Descripció 

Aquesta acció planteja identificar i estudiar la recuperació d’espais periurbans degradats o 

amb usos obsolets per poder-los dedicar a nous espais verds, horts, zones naturalitzades, 

entre altres. Entre els objectius de recuperar aquests espais s'inclou, entre altres:  

- Preservar i millorar la qualitat del paisatge i la biodiversitat (manteniment i 
restauració de la zona i continuïtat ecològica, etc.) 

- Preservar i millorar el funcionament de la xarxa hidràulica (millora de l'ecologia i 
evacuació de l'aigua després dels episodis de pluja, etc.) 

- Mitigar l’efecte illa de calor en zones urbanes/periurbanes 
- Valorar el desenvolupament del potencial recreatiu i social dels espais en qüestió (per 

conscienciar el públic sobre la protecció del lloc, proposar una ruta de descoberta 
d'aquest sòl, etc.)     
 

El primer pas és realitzar un inventari d’aquests espais degradats al municipi a poder ser 

recuperats, tant en sòl públic com privat, sent necessària en aquest darrer cas la coordinació 

amb el propietari (ex. zona industrial, finca forestal, etc.).  

Un cop realitzat l’inventari, establir un cronograma prioritzant les zones a recuperar (segons 

pressupost, propietat del sòl, etc.).  

Es proposa considerar criteris de NBS (Nature Based Solutions) en la recuperació d'aquests 

espais: les NBS són accions inspirades i basades en la naturalesa per protegir, gestionar de 

forma sostenible i restaurar ecosistemes  i afrontar diversos reptes ambientals, socials i 

econòmics de manera eficaç, sostenible i  adaptativa, alhora que proporcionen beneficis pel 

benestar humà i la biodiversitat. Exemples de NBS inclouen: 

- implementació de sistemes de sanejament d'aigües residuals mitjançant  aiguamolls 
artificials (a partir de plantacions d’espècies de ribera o helòfits); 

- recuperació d’hàbitats fluvials (recuperar vegetació de ribera autòctona i eliminació 
d'espècies vegetals exòtiques) per prevenir inundacions; 

- creació de microclimes d’aigua (incorporant fonts, i altres elements d'aigua) a places 
i parcs; 

- implementació de sistemes de drenatge sostenible (teulades verdes, paviments 
permeables, franges filtrants, cunetes verdes, murs vegetats); 

- millora de l'aïllament i rehabilitació d'edificis; 
- increment del verd en façanes (jardins verticals), entre blocs d’edificis, a l'interior dels 

patis d’illes d’edificis i a les places; 
- creació d’horts urbans i de parcs periurbans; 
- altres.  

Objectius 
Preservar i millorar la qualitat del paisatge i la biodiversitat, i el funcionament 

de la xarxa hidràulica  

Beneficiaris Conjunt de l’Alt Penedès  

Dificultats Finançament 
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Propietat del sòl 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Ajuntament 

Actors 

implicats 

Ajuntament 

Sector agrícola, forestal i industrial  

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona  

Exemples Anells verds dels municipis de Manresa (Barcelona) 

Fonts de 

finançament 

Ajuntament 

Diputació de Barcelona  

Generalitat de Catalunya 

Propietaris  

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Inventari de zones degradades realitzat 

Superfície recuperada/any 
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7.5. Realitzar un estudi i generar cartografia per determinar àrees prioritàries d’actuació 

forestal als municipis que no disposin d’aquesta informació encara 

Sector Forestal 

Descripció 

L’Alt Penedès és un territori format principalment pel cultiu de vinya i per altra banda per 

superfície forestal, majoritàriament boscos de pi blanc, i en menor grau alzinars. Tot i així, a 

causa dels incendis de fa uns 30 anys, a banda d’aquesta part de bosc adult (no cremat), 

trobem a la comarca una part important de formacions vegetals arbustives i de regenerat de 

pi blanc sorgides d’aquests episodis d’incendis. Aquestes àrees amb regenerat són 

susceptibles de tornar-se a cremar ja que és un bosc poc madur, pel que és important actuar 

de manera prioritària en aquestes zones (per exemple realitzant aclarides) per tal de reduir-

ne la densitat i reduir la seva vulnerabilitat als incendis, a banda de per disminuir el consum 

hídric global de la superfície de bosc i augmentar la fixació de CO2. 

En aquest sentit, i per tal d’identificar aquestes àrees on cal focalitzar els treballs silvícoles i 

actuacions forestals per optimitzar la seva utilitat davant la prevenció dels incendis forestals, 

l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès i la Diputació de 

Barcelona ha realitzat recentment un estudi en l’àmbit de treball de l’Associació, que engloba 

els següents 11 municipis de la comarca: Castellví de la Marca, El Pla del Penedès, Font-rubí, 

Mediona, Pontons, Torrelavit, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, 

Sant Quintí de Mediona i Sant Sadurní d’Anoia. 

Entre altres, aquest estudi inclou unes fitxes municipals que inclouen les característiques de 

la massa forestal (espècies, formació vegetal, densitat, etc.), l’anàlisi estratègic de les Zones 

d’Actuació Prioritària (ZAP) i cartografia detallada.  

Així doncs, la present acció proposa la realització d’un estudi complementari a aquest, de 

manera que s’identifiquin les ZAP i es realitzin aquestes fitxes i mapes forestals en aquells 

municipis i àrees de la comarca de l’Alt Penedès que actualment no en disposin (16 municipis 

en total). En l’estudi caldrà realitzar un anàlisi de l’històric dels incendis, els patrons dels 

incendis forestals i delimitar les ZAPs en cada cas, així com la realització d’aquestes fitxes 

detallades. 

Això esdevindrà una eina molt útil de cara a focalitzar en les àrees les actuacions forestals a 

realitzar i a incrementar l’adaptació dels boscos de tota la comarca al canvi climàtic, reduint 

així la vulnerabilitat d’aquesta al risc d’incendi.  

 

Objectius 

Disposar d’una eina cartogràfica útil per a focalitzar les actuacions forestals al 
territori i incrementar la resiliència dels boscos de la comarca envers els 
incendis.  

Beneficiaris 

Agents del sector forestal (directe) 

Conjunt de l’Alt Penedès (indirecte) 

Dificultats  
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Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Diputació de Barcelona 

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona 

Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del Penedès 

CREAF 

Bombers 

Exemples 

Estudi i delimitació de les zones d’actuació prioritària (ZAP) per a la prevenció 

d’incendis forestals a l’àmbit de treball de l’Associació de Propietaris Forestals 

de la Serralada Prelitoral del Penedès (DIBA) 

Fonts de 

finançament 
Diputació de Barcelona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Estudi i realitzat 

Nombre d’actuacions forestals realitzades per any 

Nombre d’incendis forestals i hectàrees cremades per any 
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4. FULL DE RUTA I SINÈRGIES ENTRE TERRITORIS 

Un cop definides les accions del PAACC, es mostra a continuació una taula resum del 

Pla amb les accions i sub-accions a executar i el seu horitzó temporal, per tal que 

serveixi com a full de ruta. 
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Taula 3. Full de ruta del PAACC de l’Alt Penedès 
 

EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

1 

1.1. Constituir la Taula d'Adaptació de l'Alt Penedès, donant continuïtat a les MeTACC  

- Constituir la Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès per tal que esdevingui un òrgan local que vetlli per 

executar el PAACC, que faci balanç i difusió dels treballs i de l’activitat feta, així com del progrés en 

adaptació al canvi climàtic del territori, i que funcioni com a observatori local d’adaptació i resiliència 

climàtica, entre altres. 

Transversal Curt termini 

1.2. Realitzar accions de sensibilització i formació als actors  

- Planificar les sessions per temàtiques i destinataris i establir un calendari en cada cas.  

- Coordinar-se i organitzar des de la Taula d’Adaptació de l’Alt Penedès, des del Consell Comarcal, des 

de la Diputació i/o des dels Ajuntaments (o altres). 

- Enfocar el programa d’activitats de manera específica segons el sector (agrícola, forestal, turístic, etc.) 

i/o la temàtica (aigua, energia, residus, etc.) per una formació més especialitzada.  

- Incloure els coneixements més actualitzats en cada temàtica/sector i adaptar les sessions. 

- Recollir suggeriments dels actors pel que fa a altres conceptes o temes relacionats amb el canvi climàtic 

dels quals es vulgui saber més informació.  

- També s’indica la necessitat de formació sobretot a petits agricultors i a cellers mitjans i petits, així 

com formació a les administracions.  

- Difondre els materials i resultats de les sessions als Ajuntaments. 

Transversal Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

1.3. Promoure les condicions ambientals per a la contractació de serveis i subministrament als 

ajuntaments  

- Difondre els continguts i les pràctiques de compra verda de la llei i d’altres documents rellevants entre 

els ajuntaments. 

- Incorporar des dels ajuntaments aquests criteris ambientals i de compra verda a les condicions 

d’execució en els plecs de contractació de serveis i subministraments.  

- En cada contracte  incloure indicadors objectius per tal de realitzar un seguiment i verificació del 

compliment d’aquestes mesures per part dels contractats.  

- Els plecs poden establir penalitats per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials. 

- Fer un seguiment dels municipis de l’Alt Penedès que hagin incorporat aquests criteris ambientals en 

els plecs de contractació de serveis i subministraments. 

Transversal Curt termini 

2 

2.1. Considerar en la redacció dels instruments d'ordenació forestal (IOF) les projeccions 

climàtiques futures  

- Considerar específicament en els IOFs de les finques les projeccions climàtiques futures. 

- En base a aquestes aplicar mesures d’adaptació concretes. 

- Coordinar-se amb representants dels Departaments de la Generalitat de Catalunya implicats per 

revisar aquells IOF ja aprovats i assegurar la seva aplicació als nous IOF.   

Forestal Llarg termini 

2.2. Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada a la prevenció 

d’incendis forestals i al conreu de la vinya per crear i dinamitzar un nou sector econòmic rural al 

servei de la protecció dels boscos. 

Agrícola-Forestal Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Valorar iniciar un treball conjunt de tots els agents del territori involucrats i obrir un espai de debat 

sobre com gestionar i assegurar la implantació exitosa del projecte al territori.  

- Decidir l'abast del projecte (el nombre de ramats,  els ramaders i agricultors implicats, l'adequació o 

creació d’instal·lacions pels ramats, etc.). 

- Establir els objectius de producció (ramaderia extensiva no productiva, etc.) 

- Valorar l’obtenció de maquinària addicional per reduir la vegetació del sotabosc en àrees 

estratègiques. 

- Considerar transferir la informació de l'Escola de Pastors al públic i ajudar a la gestió dels pastors i a la 

seva autosuficiència.  

- Tenir en compte l’adaptació al canvi climàtic (ex. adequació de les instal·lacions animals, adequació de 

les dietes per fer front als canvis del clima, sanitat animal, etc.). 

- Establir un programa de treball i definir les mesures a executar, assenyalant el pressupost, calendari, 

agents responsables i implicats en cada cas. 

- Crear una comissió de seguiment de la present acció, que pot sorgir de la MeSACC.  

2.3. Considerar en la redacció del Pla de Prevenció d'incendis municipal (PPI) les projeccions 

climàtiques futures i criteris d'adaptació al canvi climàtic  

- Incloure un apartat en el PPI sobre risc, vulnerabilitat i adaptació futura en base a les prediccions 

climatològiques futures. 

- Incloure al document un conjunt de previsions i mesures per reduir les causes dels incendis a curt, mig 

i llarg termini. 

- Considerar criteris d’adaptació quan sigui necessari en les mesures plantejades. 

- Assegurar la vigència tècnica i tecnològica del Pla. 

Forestal Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

2.4. Simplificar la normativa existent d'ordenació de les  explotacions ramaderes per permetre 

l’aplicabilitat efectiva de la ramaderia extensiva a les vinyes. 

- Contactar i coordinar-se entre els ens rellevants per tal de simplificar la normativa existent i permetre 

això l’aplicabilitat efectiva de la ramaderia extensiva a les vinyes. 

Agrícola Curt termini 

3 

3.1. Fomentar la instal·lació de dipòsits de recollida d'aigües pluvials per a la seva utilització (en 

explotacions agrícoles, ramaderes, establiments turístics, etc.) 

- Redactar des dels ajuntaments una ordenança fiscal per tal  de promoure la recollida i reutilització 

d’aigua a través de bonificacions sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

(ICIO).  

- Determinar des de cada ajuntament el percentatge a bonificar, bonificació que estarà destinada a les 

empreses turístiques, agricultors, ramaders i a tota la ciutadania. 

- Per obtenir la bonificació, caldrà que el sol·licitant adjunti en la sol·licitud tota la documentació que 

s’escaigui per acreditar la instal·lació del/s dipòsit/s de recollida i reutilització d’aigües pluvials. 

Transversal Mig termini 

3.2. Recuperar els espais humits i zones inundables del territori 

- Identificar, segons el seu grau de vulnerabilitat i amb l’ajuda de coneixement expert i dels actors 

rellevants, les zones inundables i espais humits més vulnerables al canvi climàtic.   

- Establir quines zones són les prioritàries de recuperació, també considerant la viabilitat econòmica en 

cada cas, i definir un pla d’acció i calendari.  

- Executar accions per recuperar aquestes zones (crear nous punts d'aigua/basses, crear nous punts 

d'aigua/basses, optimitzar l'ús de l'aigua, regular l'accés del bestiar, etc.). 

Transversal Llarg termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

3.3. Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua 

- Redactar i aprovar una ordenança municipal d’estalvi d’aigua, que establirà una base normativa que 

permeti el correcte ús i estalvi d’aquest recurs al municipi. 

- L’àmbit d’aplicació de l’ordenança inclou els sectors domèstic, industrial, serveis i agrícola, tant les 

noves edificacions i construccions com les sotmeses a rehabilitació i/o reforma integral, de titularitat 

pública com privada.  

- Preveurà la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua per a diferents usos i sectors. 

- Es proposa que per dur a terme aquesta acció hi hagi una coordinació entre municipis per tal d’incloure 

regulacions i criteris similars en l’ordenança d’aigua. 

- Garantir el compliment de l’ordenança. 

Transversal Curt termini 

3.4. Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament  

- Implementar la telegestió a la xarxa en els municipis que no en disposin.  

- Determinar des dels ajuntaments l’abast de la telegestió i el tipus de software a instal·lar. 

- Realitzar un seguiment de la reducció de consum d’aigua i electricitat. 

Transversal Llarg termini 

3.5. Fer un estudi dels consums actuals i necessitats futures d’aigua per redactar el protocol de 

sequera  

- Que els municipis de la comarca redactin aquest Pla d’emergència, però tenint en compte unes 

directrius a nivell supramunicipal que considerin els consums i la disponibilitat d’aigua actuals i futures 

a la comarca i a les conques. 

- Realitzar un estudi per identificar en detall els consums actuals a la comarca per cada sector econòmic.  

- Identificar d’on prové aquesta aigua (si és potable, freàtica, aigua de pluja reutilitzada, etc.), en quina 

proporció en cada cas i la qualitat d’aquesta.  

Transversal Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Identificar també el potencial existent de reutilització d’aigua i l’ús de recursos alternatius a la 

comarca, tenint en compte les prediccions climàtiques futures. 

- Determinar quines són les necessitats hídriques futures de cada sector, per poder planificar la 

demanda respecte la disponibilitat d’aigua.  

- Contactar amb tots els agents rellevants. Valorar la creació d’un espai de debat entre els diferents 

agents. 

- Fer un anàlisi exhaustiu del PES considerant la seva afectació a la comarca. 

- Proposar unes Directrius o Protocol de sequera a nivell de comarca en base a tot l’anterior. 

3.6. Gestió pública de l'aigua en base a uns criteris i objectius comuns en eficiència i sostenibilitat 

ambiental i econòmica 

- Promoure una estratègia comuna, fruit de la coordinació entre tots els municipis, per aconseguir que 

aquesta gestió de l’aigua fins als municipis i habitatges sigui pública. 

- Revisar les concessions d’extracció d’aigua. 

- Assegurar des de l'Ajuntament que totes les captacions d’aigua d'abastament municipal estiguin 

controlades i legalitzades. 

Transversal Mig termini 

4 

4.1. Organitzar jornades informatives destinades al sector agrícola/vitivinícola i generar un espai 

virtual on tothom pugui accedir-hi  

- Realitzar jornades anuals (o amb major freqüència si es creu oportú) específiques per aquest sector i 

focalitzades en temàtiques rellevants. 

-  Incloure els coneixements més actualitzats en cada temàtica. 

- Adaptar les sessions, si s’escau, en funció del municipi/regió i del tipus de cultiu.  

Agrícola Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Contactar amb experts de la temàtica o agents involucrats en casos d’èxit per tal que participin de la 

sessió. 

- Recollir suggeriments dels actors pel que fa a temàtiques en les que tenen interès i de les quals es 

vulgui saber més informació. 

- Difondre els materials i resultats de les sessions a tots els actors del sector a través de diferents canals. 

- Incloure aquestes temàtiques específiques d’adaptació al canvi climàtic presentades a les sessions en 

cursos existents d’agricultura ecològica. 

4.2. Formació o servei d’assessorament adreçat el sector agrícola per revisar les pòlisses 

d’assegurances contractades i garantir que donen cobertura a els riscos associats al canvi climàtic 

- Treballar des dels sindicats agraris en coordinació amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació (DARPA) per assessorar els agents del sector agrícola (agricultors, viticultors, 

ramaders, etc.). 

- Cal revisar l’estructura marc de les assegurances per garantir que aquestes cobreixin els riscos de canvi 

climàtic específics. 

- Revisar les pòlisses actualment contractades i treballar perquè aquestes incorporin les noves 

cobertures.  

Agrícola Mig termini 

4.3. Manual de bones pràctiques per millorar el balanç de carboni dels conreus de vinya a l'Alt 

Penedès  

- Elaborar un document operatiu que comprengui les directrius específiques i bones pràctiques per al 

conreu de la vinya. 

- Incloure en el manual directrius per reduir les emissions de CO2 necessàries per a la seva producció, 

com en l’ús de maquinària, manipulació, transport, etc.  

Agrícola Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Incloure directrius d’agricultura de conservació, la incorporació de carboni al sòl, i l’agricultura de 

precisió, entre altres.  

- Focalitzar les directrius segons tipus de varietat, zona, tipus de sòl, etc., quan s’escaigui, i incloure casos 

d’èxit a la comarca i fora d’aquesta. 

- Difondre aquest manual a tots els agents del sector agrícola. 

- Realitzar un seguiment de la seva aplicació a la comarca. 

4.4. Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic  i realitzar proves pilot 

per una millora del maneig del sòl principalment en relació a l’estrès hídric 

- Instal·lació d’una xarxa bàsica pública de sensors d’humitat del sòl.  

- Organitzar una xarxa privada oberta 

- Gestionar i tractar les dades 

- Assessorar tècnicament als viticultors.  

- Concretar les possibilitats de finançament en relació a les accions anteriors 

- Crear comissió de seguiment de la present 

Agrícola-Forestal Mig termini 

4.5. Estudiar en detall la relació entre l’increment de temperatura, l’avançament de la verema i els 

conseqüents efectes en la qualitat del vi degut a una maduració més ràpida del raïm  

- Cal primerament consultar els estudis existents relacionats, així com contactar amb tots els agents que 

es considerin rellevants per aprofundir en els treballs realitzats i coneixement actual de la temàtica.  

- A partir d’aquí, establir l’abast de l’estudi, on caldrà definir els objectius d’aquest i els diferents 

paràmetres que s’analitzaran (varietats, parcel·les, topografia, nombre d’anyades, etc.). 

- Estudiar les dades de producció i composició que es considerin adients (ex. rendiment de la producció, 

composició fenòlica, nivells de sucres, àcids, potencial hídric, etc.) sobre les varietats de raïm i el vi 

produït en cada parcel.la, en les diferents anyades.   

Agrícola Llarg termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Realitzar un seguiment d’aquests paràmetres en les diferents anyades i redactar un informe amb els 

principals resultats, conclusions i potencial continuació/ampliació de l’estudi. 

5 

5.1. Fomentar la implementació del servei carsharing a entitats públiques i diferents àmbits 

d’usuaris complementaris 

- Impulsar l’ús del cotxe (elèctric o no) compartit (carsharing) seguint la fórmula impulsada en diversos 

municipis com Vilafranca del Penedès o Sant Sadurní d’Anoia. 

- Promoure aquesta acció des de cellers i que les administracions siguin usuàries d’aquest servei. 

Transversal Mig termini 

5.2. Donar suport a l’adhesió, aplicació i execució i seguiment dels PAESC i a buscar recursos tècnics 

i econòmics  

- Promoure i donar suport a l’adhesió, aplicació, execució i seguiment dels 27 PAESC municipals,. 

- Buscar recursos tècnics i econòmics per a fer-lo.  

- En la redacció dels PAESC caldrà considerar les accions definides en els PAES existents dels municipis 

que en disposin. 

- Realitzar un seguiment dels PAESC municipals tal com s’estableix en la metodologia del Pacte pels 

Alcaldes pel Clima i l’Energia. 

Transversal Mig termini 

6 

6.1. Realitzar sessions de formació específica en ecoeficiència als diferents sectors turístics (hoteler, 

rural, etc.) sobre adaptació al canvi climàtic als actors del sector turístic (ús eficient i sostenible de 

recursos com aigua, correcta gestió residus, etc.) 

- Realitzar jornades anuals (o amb major freqüència si es creu oportú) específiques per aquest sector i 

focalitzades en temàtiques rellevants.  

Turístic Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Incloure els coneixements més actualitzats en cada temàtica. 

- Adaptar les sessions, si s’escau, en funció del municipi/regió i/o del tipus d’agent o empresa (per 

exemple, celler, hotel, turisme rural, etc.). 

- Contactar amb experts de la temàtica o agents involucrats en casos d’èxit per tal que participin de la 

sessió. 

- Recollir suggeriments dels actors pel que fa a temàtiques en les que tenen interès.  

- Difondre els materials i resultats de les sessions a tots els actors del sector a través de diferents canals. 

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

- Definir bé el fons, establint si aquest serà a nivell municipal o comarcal, quin percentatge de la 

recaptació de la taxa es destinarà al fons, entre altres.  

- Valorar implicar als propis establiments i agents turístics, així com a la ciutadania, en la priorització 

d’accions a finançar amb el Fons de lluita contra el canvi climàtic proposat en aquesta mesura. 

- Valorar instar a l’administració competent a implementar una taxa als grans creuers segons el temps 

d’estada, fet que incrementaria la recaptació total a Catalunya. 

Turístic Mig termini 

6.3. Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través de bonificacions en l’Impost 

sobre Béns Immobles (IBI) per encoratjar a avançar cap a projectes "exemplars" en l'àmbit de 

l'ecoconstrucció i la renovació ecològica 

- Redactar i aprovar una ordenança fiscal per tal d’aplicar bonificacions en l’Impost sobre Béns i 

Immobles (IBI) a aquells agents del sector turístic que hagin i/o realitzin noves construccions i/o 

renovacions sostenibles/ecològiques que fomentin l’adaptació. 

- Des de cada Ajuntament establir quines són les accions, millores i renovacions bonificables en cada 

cas.  

Turístic Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Comprovar des de l’Ajuntament la realització de l’acció per part del sol·licitant a través de llicències 

d’obres. 

6.4. Promoure i donar suport a les empreses i serveis turístics de la comarca en la creació de 

propostes turístiques que millorin l'adaptació, la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental 

- Desenvolupar i difondre una guia amb els paràmetres que ha de complir l’acció i/o proposta turística 

per promoure l’adaptació i la sostenibilitat. 

- Es proposa que la MeSACC del sector turístic aporti el seu coneixement expert. 

- Tenir en compte altres guies similars existents i/o documents rellevants desenvolupats a la comarca o 

fora d’aquesta.  

- Fer èmfasi en la guia de beneficis ambientals i econòmics ¡ de la implementació d’aquestes propostes 

i serveis pel promotor d’aquestes. 

- Difondre la guia (ex. online, a través de correus personalitzats, a través d’una trobada per presentar-

la a tos els agents del sector turístic, etc.) 

- Valorar l’organització d’un concurs a nivell de comarca on les empreses i serveis turístics hi puguin 

participar, presentant una proposta turística que fomenti l’adaptació, a executar al seu establiment o 

instal·lació.  

- Continuar fent difusió, des del Consorci de Promoció Turística del Penedès, entre les empreses i serveis 

turístics de la comarca del programa Biosphere. 

- Donar suport administratiu (des de l’administració) per poder sol·licitar ajudes econòmiques existents 

per executar les propostes turístiques així com suport tècnic respecte el desenvolupament i execució 

de les propostes. 

- Valorar obrir una línia d’ajudes per executar les accions, segons criteris com la innovació, cost-benefici, 

entre altres. 

Turístic Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

6.5. Fomentar l’adhesió d’empreses a la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) del parc 

Garraf, Olèrdola i Foix 

- Promoure i donar suport a l’adhesió d’empreses dels municipis dels parcs a la CETS, a través de 

sessions informatives, suport administratiu, suport tècnic, etc.  

- En el sistema d’adhesió es distingirà les empreses que més i millor s’esforcen per fer sostenible la seva 

activitat i col·laborar amb els gestors de l’espai. 

 

Turístic Mig termini 

7 

7.1. Crear i aprovar una ordenança municipal per la protecció del paisatge tenint en compte el 

model d’ordenança de paisatge elaborat pel Consell Comarcal (per regular el manteniment del 

mosaic agroforestal com a valor del territori, etc.) 

- Redactar i aprovar una ordenança municipal del paisatge a partir de la guia-model del Consell 

Comarcal. 

- Adaptar-la a la realitat paisatgística, social i econòmica de cada municipi. 

- Cal tenir present la forta interacció d'una ordenança reguladora del paisatge amb les diverses eines 

urbanístiques de les que disposi cada municipi, 

- Seguir els passos previs que indica a guia-model per conèixer amb exactitud la situació del municipi, 

els objectius a assolir i les estratègies a adoptar. 

Transversal Mig termini 

7.2. Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi climàtic i 

dissenyar mesures d'adaptació específiques en cada cas 

 

Transversal Llarg termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Fer una revisió dels estudis existents en relació als impactes del canvi climàtic a la biodiversitat del 

territori. Aconseguir les dades més actualitzades de Xarxa Natura 2000 de la Generalitat de Catalunya.  

- En base a l’anterior, identificar les mancances d’informació i/o d’estudis respecte a certes espècies, 

àrees, projeccions climàtiques i/o escenaris futurs.  

- Realitzar un mapa de biodiversitat vulnerable al territori, actualment, i en escenaris futurs tenint en 

compte les projeccions de canvi climàtic. 

- Dissenyar i executar les mesures d’adaptació específiques per reduir la seva vulnerabilitat.  

- Assegurar que es realitzi un seguiment periòdic per analitzar el seu grau de vulnerabilitat i adaptació 

en el temps.  

- Segons el sector designar l’ens més adequat tant per realitzar aquest seguiment com per dissenyar i 

executar les mesures d’adaptació. Contactar i coordinar-se quan s’escaigui, amb institucions de 

recerca, universitats o altres institucions i administracions. 

7.3. Protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la planificació territorial 

- Identificar les zones de major recàrrega d’aqüífers. Consultar els documents rellevants i contactar amb 

els ens pertinents. 

- Redactar una ordenança per establir una regulació dels usos al municipi de manera que es protegeixi 

la recàrrega natural dels aqüífers i/o incorporar al planejament urbanístic municipal l’adequació i 

regulació de les condicions d’establiment dels usos en aquestes àrees. 

o Incloure criteris de regulació d’usos de l’espai fluvial, gestió de sòls agrícoles, la determinació 

d’una superfície màxima de sòl impermeabilitzat en els espais verds de nova creació, la 

Transversal Llarg termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

implementació de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) en noves construccions, 

entre altres.  

- Realitzar un inventari de les zones on executar accions per permeabilitzar el territori i establir un 

calendari prioritzant les zones on actuar primer (segons pressupost, propietat del sòl, etc.). 

- Aplicar les mesures de planejament pertinents.  

- Es proposa que hi hagi una coordinació entre municipis per tal d’incloure regulacions i criteris similars 

en l’ordenança i/o al planejament urbanístic.  

7.4. Recuperar els espais periurbans degradats 

- Realitzar un inventari d’aquests espais degradats al municipi a poder ser recuperats, tant en sòl públic 

com privat, sent necessària en aquest darrer cas la coordinació amb el propietari (ex. zona industrial, 

finca forestal, etc.).  

- Establir un cronograma prioritzant les zones a recuperar (segons pressupost, propietat del sòl, etc.).  

- Es proposa considerar criteris de NBS (Nature Based Solutions) en la recuperació d'aquests espais 

Transversal Llarg termini 

7.5. Realitzar un estudi i generar cartografia per determinar àrees prioritàries d’actuació forestal 

als municipis que no disposin d’aquesta informació encara 

- Realitzar un estudi complementari al desenvolupat per l’Associació de Propietaris Forestals de la 

Serralada Prelitoral del Penedès i la Diputació de Barcelona on s’incloguin fitxes dels 16 municipis 

pendents amb informació detallada respecte  característiques de la massa forestal, l’anàlisi estratègic 

de les Zones d’Actuació Prioritària (ZAP) i cartografia detallada.  

Forestal Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Realitzar un anàlisi de l’històric dels incendis, els patrons dels incendis forestals i delimitar les ZAPs en 

cada cas. 

Font: Elaboració pròpia 



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Penedès   96 

Per altra banda, arrel de la definició dels 3 PAACCs en el marc del projecte CLINOMICS, 

així com a partir dels resultats de la segona sessió conjunta entre els tres territoris del 

projecte (RB Montseny, Terres de l’Ebre i comarca de l’Alt Penedès), s’han identificat  

una sèrie de sinèrgies entre les accions dels tres PAACCs, que es creuen importants 

destacar.  

Els assistents de la sessió van identificar sinèrgies en tots els sectors, majoritàriament 

en l’àmbit transversal, el que es deu també a l’elevat nombre d’accions en aquest àmbit 

en els tres Plans d’Acció. En general, es destaca la participació i col·laboració entre ens 

públics i privats per dur a terme les sinèrgies identificades, així com la transferència de 

coneixement i eines entre territoris. La taula a continuació mostra aquestes sinèrgies 

identificades entre les accions del PAACC de l’Alt Penedès i els altres dos territoris del 

projecte CLINOMICS. 
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Taula 4. Sinèrgies identificades entre les accions del PAACC de l’Alt Penedès i els PAACCS dels altres dos territoris del projecte 

 

Acció PAACC Alt Penedès 

TERRITORI AMB EL 
QUE S’IDENTIFICA 

SINÈRGIA 

RESERVA 
BIOSFERA 

MONTSENY 

TERRES 
DE L’EBRE 

1.1. Constituir la Taula d'Adaptació de l'Alt Penedès, donant continuïtat a les MeTACC  X X 

1.2. Realitzar accions de sensibilització i formació als actors  X X 

1.3. Promoure les condicions ambientals per a la contractació de serveis i subministrament als ajuntaments  X  

2.1. Considerar en la redacció dels instruments d'ordenació forestal (IOF) les projeccions climàtiques futures  X  

2.2. Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada a la prevenció d’incendis 

forestals i al conreu de la vinya per crear i dinamitzar un nou sector econòmic rural al servei de la protecció 

dels boscos. 

X X 

3.3. Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua X  

3.4. Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament  X  

3.5. Fer un estudi dels consums actuals i necessitats futures d’aigua per redactar el protocol de sequera  X X 

4.1. Organitzar jornades informatives destinades al sector agrícola/vitivinícola i generar un espai virtual on 

tothom pugui accedir-hi  
X  

4.4. Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic  i realitzar proves pilot per una 

millora del maneig del sòl principalment en relació a l’estrès hídric 
X X 
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Acció PAACC Alt Penedès 

TERRITORI AMB EL 
QUE S’IDENTIFICA 

SINÈRGIA 

RESERVA 
BIOSFERA 

MONTSENY 

TERRES 
DE L’EBRE 

5.2. Donar suport a l’adhesió, aplicació i execució i seguiment dels PAESC i a buscar recursos tècnics i 

econòmics  
X  

6.1. Realitzar sessions de formació específica en ecoeficiència als diferents sectors turístics (hoteler, rural, etc.) 

sobre adaptació al canvi climàtic als actors del sector turístic (ús eficient i sostenible de recursos com aigua, 

correcta gestió residus, etc.) 

X X 

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

6.3. Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través de bonificacions en l’Impost sobre Béns 

Immobles (IBI) per encoratjar a avançar cap a projectes "exemplars" en l'àmbit de l'ecoconstrucció i la 

renovació ecològica 

X  

7.2. Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi climàtic i dissenyar mesures 

d'adaptació específiques en cada cas 
X  

7.3. Protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la planificació territorial X  

Font: Elaboració pròpia 
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5. PRIORITZACIÓ D’ACCIONS 

En el marc del projecte LIFE CLINOMICS es dóna suport econòmic per realitzar o iniciar 

el desenvolupament de dues accions a l’Alt Penedès, amb una aportació per cadascuna 

de 23.000€. En aquest sentit, i amb l’objectiu d‘escollir quines dues accions entre el 

llistat total d’accions del PAACC s’executaran en primer lloc, s’aplica una metodologia 

per prioritzar aquestes accions. A continuació es detalla el procés d’aquesta 

metodologia de priorització d’accions, que inclou la valoració i puntuació de criteris de 

priorització per la MeTACC (apartat 5.1), el càlcul del Cost-Benefici de cada acció 

(apartat 5.2), i el debat i validació final per la MeTACC (apartat 5.3),  així com el criteri 

de l’equip tècnic.  

5.1. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ 

Les accions d’adaptació del PAACC es van prioritzar en funció de diversos criteris 

objectius definits a nivell tècnic i amb la participació i validació de la MeTACC. Els 

criteris amb què finalment es van valorar les accions són els següents: 

1. Viabilitat: probabilitat de l’acció de prosperar i de poder ser duta a la 

pràctica. 

2. Termini d’implementació: període en què s’implementa l’acció. 

3. Transversalitat: acció que pot afectar un sol sector, diferents o de forma 

transversal.  

4. Replicabilitat: possibilitat d’implantació o no de l’acció en altres territoris 

del projecte CLINOMICS. 

5. Innovació: introducció de quelcom nou per part de l’acció. 

 

Per prioritzar les accions, la MeTACC va puntuar de manera individual de l’1 al 3 (de 

menys a més importància o prioritat) els 5 criteris anteriors, del quals es va obtenir una 

mitjana (Taula 5). 

Per altra banda, cadascun d’aquests criteris consta de diverses opcions o subcriteris, 

els quals es mostren a continuació: 
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1. VIABILITAT:  
a. VIABILITAT ECONÒMICA 
b. VIABILITAT TÈCNICA 
c. VIABILITAT SOCIAL 
d. VIABILITAT POLÍTICA/ 

INSTITUCIONAL 
e. VIABILITAT AMBIENTAL 

 
2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

a. LLARG TERMINI 
b. MITJÀ TERMINI 
c. CURT TERMINI 

 
3. TRANSVERSALITAT 

a. OBJECTUS 1 ÚNIC SECTOR 
b. OBJECTIUS DIFERENTS 

SECTORS 

c. OBJECTIUS TRANSVERSALS 
I SECTORIALS 
 

4. REPLICABILITAT 
a. REPLICABLE EN 2 

TERRITORIS 
b. REPLICABLE EN 1 

TERRITORIS 
c. NO REPLICABLE 

 
5. INNOVACIÓ 

a. INNOVACIÓ ENN 
GOVERNANÇA 

b. INNOVACIÓ TÈCNICA 
c. INNOVACIÓ 

ECONÒMICA/COMERCIAL 

 

Com es pot observar hi ha criteris que tenen Opcions múltiples (Viabilitat i Innovació), 

mentre que n’hi ha que tenen Opcions excloents (Transversalitat, Replicabilitat, i 

Termini d’execució). La METACC també va puntuar de forma individual cadascuna 

d’aquestes opcions o subcriteris, obtenint en cada cas una mitjana final. Els resultats 

d’aquestes mitjanes es mostren a continuació (Taula 6), els quals tal i com s’explica més 

endavant, s’utilitzen per ponderar les valoracions tècniques de cadascuna de les 

accions per obtenir la llista final prioritzada. 

 

Taula 5. Resultats de les puntuacions mitjanes dels criteris de valoració per la MeTACC 

CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANA 

VIABILITAT 2,9 

TERMINI D'IMPLEMENTACIÓ 1,9 

TRANSVERSALITAT 2,2 

REPLICABILITAT 2,1 

INNOVACIÓ 2,1 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 6. Resultats puntuacions mitjanes de les opcions/subcriteris dels criteris de valoració 
per la MeTACC 

CRITERIS DE VALORACIÓ OPCIONS DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANA  

VIABILITAT3 

ECONÒMICA 2,53 

TÈCNICA 2,67 

SOCIAL 2,47 

POÍTICA/INSTITUCIONAL 1,60 

TERMINI EXECUCIÓ 

LLARG TERMINI 1,29 

MITJÀ TERMINI 2,36 

CURT TERMINI 2,27 

TRANSVERSABILITAT 

OBJ. TRANSVERSALS I SECTORIALS 3,00 

OBJ. DIFERENTS SECTORS 2,07 

OBJ. 1 ÚNIC SECTOR 1,33 

INNOVACIÓ 

GOVERNANÇA 1,80 

TÈCNICA 2,60 

ECONÒMICA/COMERCIAL 2,33 

REPLICABILITAT 

2 TERRITORIS 2,36 

1 TERRITORI 2,00 

NO REPLICABLE 1,25 

Font: Elaboració pròpia 

 

Com s’observa, el criteri que la MeTACC ha valorat amb una major puntuació és  la 

viabilitat, i concretament dins d’aquesta l’opció prioritària és la viabilitat tècnica. Per 

tant, per la MeTACC les accions que siguin més viables tècnicament tenen més 

importància en la priorització de les accions. 

Els altres criteris que es troben per sota la viabilitat, i en l’odre d’importància escollit 

per la MeTACC, són la transversalitat, la replicabilitat i innovació (que es troben al 

mateix nivell de prioritat) i el termini d’implementació com el menys rellevant a tenir 

en compte per a prioritzar les accions.  

Dins de cada criteri de valoració, les opcions escollides amb una major puntuació, és a 

dir les que es prioritzen són, la replicabilitat en 2 territoris, la innovació tècnica, que 

l’acció tingui objectius transversals i sectorials i que sigui a mitjà termini. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, per a la puntuació de les opcions hi ha opcions 

excloents en el cas dels criteris de transversalitat, replicabilitat, i termini d’execució. 

Tot hi haver aquests criteris amb opcions excloents, en alguns casos els assistents van 

                                                           
3 No es disposa de la mitjana per l’opció o subcriteri Viabilitat ambiental ja que aquest subcriteri es va 
afegir posterior a la sessió amb la MeTACC on es va realitzar la valoració dels criteris.  
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donar puntuacions iguals i amb valors de menor prioritat,  per tant sense excloure les 

opcions, però mostrant que no era un factor prioritari per a ells. Tendència que es va 

fer palesa també en el moment del debat i validació dels criteris i les opcions d’aquests.   

Per altra banda, fruit del debat sorgit de la MeTACC i amb el treball tècnic, es va creure 

convenient incorporar un subcriteri ambiental, per valorar el benefici ambiental 

majoritari que aportarà l’acció, sobre els vectors: biodiversitat, sòl, aigua, residus, 

clima/energia i paisatge. Degut a que no es disposava d’una mitjana per aquest 

subcriteri (en ser afegit després de la sessió on la MeTACC va puntuar els criteris) i 

degut a la importància donada per aquest nou criteri per la MeTACC, es va agafar la 

mitjana del subcriteri de la viabilitat tècnica. 

Un cop obtingudes les mitjanes dels criteris i subcriteris de la MeTACC, es va procedir 

a aplicar el criteri tècnic de priorització en cada acció, tenint en compte també les 

valoracions de la MeTACC.  

En el cas dels criteris amb opcions múltiples (que poden tenir valor en totes les 

opcions) es van calcular considerant si cada opció es complia totalment (atorgant un 

valor de 100%), parcialment (atorgant un valor de 66%), o gairebé gens o gens 

(atorgant un valor de 33%). El valor total de cada criteri amb opcions múltiples és la 

mitjana dels resultats parcials de cada opció.  

Respecte el subcriteri de viabilitat ambiental, com s’ha comentat aquest es va incloure 

per valorar el benefici ambiental majoritari (directe o indirecte) que aportarà l’acció 

segons 6 criteris: biodiversitat, sòl, aigua, residus, clima/energia i paisatge. Per assignar 

una puntuació per cada acció (100%, 66,7% o 33,3%) es va seguir la metodologia 

següent: 

- L’acció té un nivell de beneficis ambientals Molt alt, on beneficia en 5 i/o 6 

aspectes ambientals i climàtics considerats (100%) 

- L’acció té un nivell de beneficis ambientals Alt, on beneficia en 3 i/o 4 aspectes 

ambientals i climàtics considerats (66,7%) 

- L’acció té un nivell de beneficis ambientals Baix, on beneficia en 0, 1 i/o 2 

aspectes ambientals i climàtics considerats (33,3%) 

En el cas dels criteris amb opcions simples i excloents (dels quals només es pot escollir 

una opció) simplement es va atorgar el valor de l’opció escollida que s’havia considerat 

per a cada acció segons els criteris establerts per la MeTACC.  



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Penedès   103 

Posteriorment, el valor de cada criteri es va ponderar segons el pes atorgat per la 

MeTACC per a cadascun d’ells. Finalment, es van sumar els valors ponderats de cada 

criteri que van donar una puntuació concreta per a cada acció. Per a obtenir uns valor 

qualitatius més simples, les puntuacions de priorització es van classificar segons el 

següents rangs: 

Les puntuacions finals de la priorització d’accions es mostren a l’Annex I. 

 

 

 

 

 

5.2. CÀLCUL DEL COST-BENEFICI 

Per altra banda, es va calcular el cost-benefici de cadascuna de les accions, com a criteri 

complementari per decidir les dues accions pilot a executar. El cost-benefici contempla 

diversos paràmetres, els quals es van calcular per cada acció. Aquests paràmetres es 

descriuen breument a continuació:   

- Ocupació potencial: S’indica aproximadament el balanç d’ocupació potencial, 

directa i indirecta, a partir dels criteris de nova ocupació generada següents:  

o Rangs d’ocupació directa: <5 / 5-20 / >20 

o Rangs d’ocupació indirecta: <100 / 100-500 / >500 

- Pressupost: Correspon al rang pressupostari tal i com es presenta a les fitxes 

d’accions, que són: 

o <50.000€ 

o 50.000-200.000€ 

o 200.000-500.000€  

o >500.000€ 

- Beneficiaris majoritaris: Potencials beneficiaris segons si es beneficia a tots els 

sectors, o a la majoria de la població, o a la majoria del territori, o segons si es 

beneficia a un sector, o a una part de la població, o a una part del territori: 

Aquests paràmetres són els que s’utilitzen pel càlcul del cost benefici, que en última 

instància es mostra qualitativament segons si és Molt alt, Alt o Moderat.  

Molt Alta 31,32 39,15

Alta 23,50 31,32

Mitja 15,67 23,50
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Per atorgar aquest valor qualitatiu, primerament es calcula l’ocupació potencial on 

s’atorga una puntuació o una altra segons els rangs d’ocupació anteriorment mostrats, 

de manera que: 

- S’atorga la següent puntuació segons els rangs d’ocupació directa: <5 (1); 5-20 (2); >20 

(3) 

- S’atorga  la següent puntuació segons els rangs d’ocupació indirecta: <100 (1); 100-500 

(2); >500 (3) 

 

Finalment es pondera la puntuació de l’ocupació potencial multiplicant per dos el valor 

de l’ocupació directa. 

A continuació, al valor de l’ocupació potencial se li resta el valor del rang pressupostari 

segons els següents criteris: 

- <50.000€ (0) 

- 50.000-200.000€ (-1) 

- 200.000-500.000€ (-2) 

- >500.000€ (-3) 

 

Al valor resultant se li suma el valor dels potencials beneficiaris establert segons els 

següents criteris: 

- General, quan beneficia a tots els sectors, o a la majoria de la població, o a la majoria 

del territori (3) 

- Parcial, quan beneficia a un sector, o a una part de la població, o a una part del 

territori (2) 

 

Els possibles valors finals resultants oscil·len entre 2 i 12, pel que per escalar-ho en 

valors de 0 a 10, al valor final resultant se li resta -2. 

Així doncs, l’escala de valors de cost-benefici finals es qualifica segons els criteris 

següents: 

- De 7 a 10: MOLT ALT 

- De 4 a 6: ALT 

- De 0 a 3: MODERAT 

 

Els resultats detallats del càlcul del cost benefici es mostren a l’Annex II.  
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5.3. VALIDACIÓ FINAL METACC I ACCIONS PILOT 

ESCOLLIDES 

Una vegada presentats els resultats de la priorització amb la metodologia tècnica i 

objectiva es planteja a la MeTACC la valoració crítica d’aquests resultats i es pregunta 

quins serien els condicionants i característiques que ha de tenir una acció per a que 

esdevingui una acció pilot, com per exemple, que sigui novedosa, tingui una 

implantació pràctica al territori i sigui d’identitat del territori. 

En aquest context de reflexió, a nivell tècnic es van extreure una sèrie de potencials 

accions pilot (Taula 7), el que es va traslladar a la MeTACC per escollir de forma 

consensuada les dues accions que esdevindrien les accions pilot, considerant també el 

treball previ de priorització i càlcul de cost-benefici.  

Taula 7. Potencials accions pilot seleccionades a criteri tècnic i presentades a la MeTACC 
(ordre aleatori) 

Nº 
acció4 

Nom acció 

3.1 
Ampliar el seguiment de l’estrès hídric a la vinya i als boscos per controlar les 
reserves existents d’aigua al 105ubsol.  

7.4 
Promoure i donar suport a les empreses i serveis turístics de la comarca en la 
creació de propostes turístiques que millorin l’adaptació, la sostenibilitat i la 
responsabilitat ambiental  

8.4 Recuperar els espais periurbans degradats  

3.6 
Fer un estudi dels consums actuals i necessitats futures d’aigua per redactar 
el protocol de sequera 

8.2 
Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi 
climàtic i dissenyar mesures d’adaptació específiques en cada cas. 

8.3 
Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers i integrar-ho en la planificació 
territorial  

4.5 
Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic 
(llaurar o no, herbrar o no, marcs de plantació, reg de suport, basses,…)  

4.3 
Manual de bones pràctiques per millorar el balanç de carboni dels conreus 
de vinya a l’Alt Penedès.  

8.5 
Realitzar un mapa forestal per determinar àrees prioritàries d’actuació 
forestal als municipis que no en disposin  encara 

2.2 
Adquirir una màquina robot desbrossadora per reduir la vegetació del 
sotabosc en àrees estratègiques  per afavorir les oportunitats d’extinció 
d’incendis forestals i la penetració dels ramats al bosc. 

                                                           
4 La numeració d’aquesta taula no coincideix en alguns casos amb la numeració de les fitxes d’accions, 
fruit de la unió d’algunes accions i eixos estratègics entre sí en la 6a sessió de la MeTACC. 
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Nº 
acció4 

Nom acció 

4.6 
Estudiar en detall la relació entre l’increment de temperatura, l’avançament 
de la verema i els conseqüents efectes en la qualitat del vi degut a una 
maduració més ràpida del raïm 

4.4 
Realitzar estudis i proves pilot per una millora de la gestió/maneig del sòl 
principalment en relació a l’estrès hídric (de la vinya de secà) i a nivell 
d’aplicació pràctica pel viticultor   

5.2 

Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada 
a la prevenció d’incendis forestals i al conreu de la vinya per crear i 
dinamitzar un nou sector econòmic rural al servei de la protecció dels 
boscos. 

3.3 Recuperar els espais humits i zones inundables del territori  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

D’aquesta reflexió, avaluació i debat per part de la METACC, es van consensuar les dues 

accions pilot a obtenir finançament en el marc del projecte per ser posades en marxa 

a la comarca. Aquestes formen part de la unió de diverses de les accions més ben 

valorades, ja que es va considerar que aquestes es complementaven. Així, s’acorda 

fusionar les següents accions (Taula 8).  

Taula 8. Accions pilot escollides, sorgides de la fusió de diverses accions. 

Nº5 ACCIONS PILOT 

1 

 5.2.Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva 

dedicada a la prevenció d’incendis forestals i al conreu de la vinya per 

crear i dinamitzar un nou sector econòmic rural al servei de la protecció 

dels boscos.  

+ 

 2.2. Adquirir una màquina robot desbrossadora per reduir la vegetació 

del sotabosc en àrees estratègiques  per afavorir les oportunitats 

d’extinció d’incendis forestals i la penetració dels ramats al bosc. 

2 

3.1.Ampliar el seguiment de l’estrès hídric a la vinya i als boscos per 

controlar les reserves existents d’aigua al subsòl. 

+ 

                                                           
5 La numeració d’aquesta taula no coincideix en alguns casos amb la numeració de les fitxes d’accions, 
fruit de la unió d’algunes accions i eixos estratègics entre sí en l’última sessió de la MeTACC. 
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Nº5 ACCIONS PILOT 

4.4 Realitzar estudis i proves pilot per una millora de la gestió/maneig 

del sòl principalment en relació a l’estrès hídric (de la vinya de secà) i a 

nivell d’aplicació pràctica pel viticultor. 

+ 

4.5. Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi 

climàtic (llaurar o no, herbrar o no, marcs de plantació, reg de suport, 

basses,…). 

Font: Elaboració pròpia 

 

Així doncs, fruit de tot el procés de priorització, càlcul de cost-benefici, debat i criteri de la 

MeTACC i del criteri tècnic, es mostren a continuació les dues accions pilot resultants: 

 

4.4. Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic  i realitzar 

proves pilot per una millora del maneig del sòl principalment en relació a l’estrès 

2.2. Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada a la 

prevenció d’incendis forestals i al conreu de la vinya per crear i dinamitzar un nou 

sector econòmic rural al servei de la protecció dels boscos. 

 

La descripció detallada de les accions es pot veure a l’apartat 3. 
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6. ANNEX 

6.1. ANNEX I. LLISTAT D’ACCIONS PRIORITZADES 
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Nº acció6 Accions prioritzades 
Puntuació final 

per acció 
Nivell de 
prioritz. 

3.1 
Ampliar el seguiment de l’estrès hídric a la vinya i als boscos per controlar les reserves existents 
d’aigua al subsòl.  

34,02 Molt Alta 

7.4 
Promoure i donar suport a les empreses i serveis turístics de la comarca en la creació de propostes 
turístiques que millorin l'adaptació, la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental  

33,30 Molt Alta 

7.3 
Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través de bonificacions en l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI) per encoratjar a avançar cap a projectes "exemplars" en l'àmbit de 
l'ecoconstrucció i la renovació ecològica 

33,22 Molt Alta 

1.2 Realitzar accions de sensibilització i formació als actors  32,95 Molt Alta 

1.3 
Promoure les condicions ambientals per a la contractació de serveis i subministrament als 
ajuntaments 

32,78 Molt Alta 

6.2 
Donar suport a l’adhesió, aplicació i execució i seguiment dels PAESC i a buscar recursos tècnics i 
econòmics 

32,62 Molt Alta 

8.4 Recuperar els espais periurbans degradats  32,24 Molt Alta 

7.2 Destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi climàtic. 32,13 Molt Alta 

3.6 Fer un estudi dels consums actuals i necessitats futures d’aigua per redactar el protocol de sequera 31,86 Molt Alta 

8.2 
Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi climàtic i dissenyar 
mesures d'adaptació específiques en cada cas. 

31,79 Molt Alta 

3.4 Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua 31,78 Molt Alta 

1.1 Constituir la Taula d'Adaptació de l'Alt Penedès, donant continuïtat a les MeTACC 31,53 Molt Alta 

2.3 
Considerar en la redacció del Pla de Prevenció d'incendis municipal (PPI) les projeccions climàtiques 
futures i criteris d'adaptació al canvi climàtic 

31,32 Molt Alta 

                                                           
6 La numeració d’aquesta taula no coincideix en alguns casos amb la numeració de les fitxes d’accions, fruit de la unió d’algunes accions i eixos estratègics entre sí en la 6a 
sessió de la MeTACC. 
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Nº acció6 Accions prioritzades 
Puntuació final 

per acció 
Nivell de 
prioritz. 

6.1 
Fomentar la implementació del servei carsharing a entitats públiques i diferents àmbits d’usuaris 
complementaris. 

31,16 Alta 

8.3 Protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la planificació territorial  30,96 Alta 

3.7 
Gestió pública de l'aigua en base a uns criteris i objectius comuns en eficiència i sostenibilitat 
ambiental i econòmica  

30,82 Alta 

8.1 
Crear i aprovar una ordenança municipal per la protecció del paisatge tenint en compte el model 
d’ordenança de paisatge elaborat pel Consell Comarcal (per regular el manteniment del mosaic 
agroforestal com a valor del territori, etc.) 

30,46 Alta 

4.5 
Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic (llaurar o no, herbrar o no, 
marcs de plantació, reg de suport, basses,…)  

30,06 Alta 

4.3 Manual de bones pràctiques per millorar el balanç de carboni dels conreus de vinya a l'Alt Penedès.  30,06 Alta 

7.1 
Realitzar sessions de formació específica en ecoeficiència als diferents sectors turístics (hoteler, rural, 
etc.) sobre adaptació al canvi climàtic als actors del sector turístic (ús eficient i sostenible de recursos 
com aigua, correcta gestió residus, etc.) 

29,96 Alta 

8.5 
Realitzar un mapa forestal per determinar àrees prioritàries d’actuació forestal als municipis que no 
en disposin  encara 

29,50 Alta 

4.1 
Organitzar jornades informatives destinades al sector agrícola/vitivinícola i generar un espai virtual on 
tothom pugui accedir-hi 

29,39 Alta 

4.2 
Formació o servei d’assessorament adreçat el sector agrícola per revisar les pòlisses d’assegurances 
contractades i garantir que donen cobertura a els riscos associats al canvi climàtic  

29,33 Alta 

2.2 
Adquirir una màquina robot desbrossadora per reduir la vegetació del sotabosc en àrees 
estratègiques  per afavorir les oportunitats d’extinció d’incendis forestals i la penetració dels ramats al 
bosc. 

29,28 Alta 

4.6 
Estudiar en detall la relació entre l’increment de temperatura, l’avançament de la verema i els 
conseqüents efectes en la qualitat del vi degut a una maduració més ràpida del raïm 

28,46 Alta 

4.4 
Realitzar estudis i proves pilot per una millora de la gestió/maneig del sòl principalment en relació a 
l’estrès hídric (de la vinya de secà) i a nivell d’aplicació pràctica pel viticultor   

28,04 Alta 
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Nº acció6 Accions prioritzades 
Puntuació final 

per acció 
Nivell de 
prioritz. 

5.2 
Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada a la prevenció d’incendis 
forestals i al conreu de la vinya per crear i dinamitzar un nou sector econòmic rural al servei de la 
protecció dels boscos. 

28,02 Alta 

3.3 Recuperar els espais humits i zones inundables del territori  28,02 Alta 

3.2 
Fomentar la instal·lació de dipòsits de recollida d'aigües pluvials per a la seva utilització (en 
explotacions agrícoles, ramaderes, establiments turístics, etc.) 

27,84 Alta 

2.1 
Considerar en la redacció dels instruments d'ordenació forestal (IOF) les projeccions climàtiques 
futures  

27,73 Alta 

7.5 
Fomentar l’adhesió d’empreses a la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) del parc Garraf, 
Olèrdola i Foix 

27,01 Alta 

3.5 Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament 26,89 Alta 

5.1 
Simplificar la normativa existent d'ordenació de les  explotacions ramaderes per permetre 
l’aplicabilitat efectiva de la ramaderia extensiva a les vinyes. 

25,17 Alta 
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6.2. ANNEX I. COST-BENEFICI ACCIONS 

La taula, a continuació, mostra els resultats detallats del càlcul del cost benefici, segons la 

fórmula i puntuacions següents (per explicació detallada veure apartat 5.2). 

Resultat Final (RF) del càlcul del Cost-Benefici per acció: 

 

 

 

 

Obtingut segons: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RF=(((OD*2)+OI)+P+B)-2

De 7 a 10 MOLT ALT

De 4 a 6 ALT

De 0 a 3 MODERAT

Rangs d'ocupació 

directa
Valor

<5 1

5-20 2

>20 3

Rangs d'ocupació 

indirecta Valor

<100 1

100-500 2

>500 3

Rangs pressupostaris Valor

<50.000€ 0

50.000-200.000€ -1

200.000-500.000€ -2

>500.000€ -3
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La numeració d’aquesta taula no coincideix en alguns casos amb la numeració de les fitxes d’accions, fruit de la unió d’algunes accions i eixos estratègics entre sí en la 6a sessió de la MeTACC

Rang 

d'ocupació 

directa (O1)

Rang 

d'ocupació 

indirecta 

(O2)

TOTAL 

Rangs 

ocupació

Pressupost Beneficiaris
RF (escala 

0 a 10)

COST-

BENEFICI

1.1 Constituir la Taula d'Adaptació de l'Alt Penedès, donant continuïtat a les MeTACC 1 1 3 0 3 4 ALT

1.2 Realitzar accions de sensibilització i formació als actors 1 2 4 0 3 5 ALT

1.3 Promoure les condicions ambientals per a la contractació de serveis i subministrament als ajuntaments 1 1 3 0 3 4 ALT

2.1 Considerar en la redacció dels instruments d'ordenació forestal (IOF) les projeccions climàtiques futures 1 1 3 0 2 3 MODERAT

2.2 Adquirir una màquina robot desbrossadora per reduir la vegetació del sotabosc en àrees estratègiques  per afavorir les oportunitats d’extinció d’incendis forestals i la 

penetració dels ramats al bosc.
1 1 3 1 3 3

MODERAT

2.3 Considerar en la redacció del Pla de Prevenció d'incendis municipal (PPI) les projeccions climàtiques futures i criteris d'adaptació al canvi climàtic 1 1 3 0 2 3 MODERAT

3.1 Ampliar el seguiment de l’estrès hídric a la vinya i als boscos per controlar les reserves existents d’aigua al subsòl. 3 1 7 0 3 8 MOLT ALT

3.2 Fomentar la instal·lació de dipòsits de recollida d'aigües pluvials per a la seva utilització (en explotacions agrícoles, ramaderes,establiments turístics, etc) 1 3 5 0 3 6 ALT

3.3 Recuperar els espais humits i zones inundables del territori 3 3 9 2 3 8 MOLT ALT

3.4 Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua 1 3 5 0 3 6 ALT

3.5 Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament 3 1 7 2 3 6 ALT

3.6 Fer un estudi dels consums actuals i necessitats futures d’aigua per redactar el protocol de sequera 2 1 5 0 3 6 ALT

3.7 Gestió pública de l'aigua en base a uns criteris i objectius comuns en eficiència i sostenibilitat ambiental i econòmica 2 1 5 0 3 6 ALT

4.1 Organitzar jornades informatives destinades al sector agrícola/vitivinícola i generar un espai virtual on tothom pugui accedir-hi 1 2 4 0 2 4 ALT

4.2 Formació o servei d’assessorament adreçat el sector agrícola per revisar les pòlisses d’assegurances contractades i garantir que donen cobertura a els riscos associats al canvi

climàtic 
1 1 3 0 2 3

MODERAT

4.3 Manual de bones pràctiques per millorar el balanç de carboni dels conreus de vinya a l'Alt Penedès. 1 1 3 0 2 3 MODERAT

4.4 Realitzar estudis i proves pilot per una millora de la gestió/maneig del sòl principalment en relació a l’estrès hídric (de la vinya de secà) i a nivell d’aplicació pràctica pel 

viticultor  
3 1 7 1 2 6

ALT

4.5 Definir tècniques de cultiu en viticultura en adaptació al canvi climàtic (llaurar o no, herbrar o no, marcs de plantació, reg de suport, basses,…) 2 1 5 0 2 5 ALT

4.6 Estudiar en detall la relació entre l’increment de temperatura, l’avançament de la verema i els conseqüents efectes en la qualitat del vi degut a una maduració més ràpida del

raïm
3 1 7 0 2 7

MOLT ALT

5.1 Simplificar la normativa existent d'ordenació de les  explotacions ramaderes per permetre l’aplicabilitat efectiva de la ramaderia extensiva a les vinyes. 1 1 3 0 2 3 MODERAT

5.2 Impulsar i dinamitzar un projecte executiu de ramaderia extensiva dedicada a la prevenció d’incendis forestals i al conreu de la vinya per crear i dinamitzar un nou sector 

econòmic rural al servei de la protecció dels boscos.
2 2 6 1 2 5

ALT

6.1 Fomentar la implementació del servei carsharing  a entitats públiques i diferents àmbits d’usuaris complementaris. 1 2 4 3 3 2 MODERAT

6.2 Donar suport a l’adhesió, aplicació i execució i seguiment dels PAESC i a buscar recursos tècnics i econòmics 1 3 5 0 3 6 ALT

7.1 Realitzar sessions de formació específica en ecoeficiència als diferents sectors turístics (hoteler, rural, etc.) sobre adaptació al canvi climàtic als actors del sector turístic (ús 

eficient i sostenible de recursos com aigua, correcta gestió residus, etc.)
1 2 4 0 2 4

ALT

7.2 Destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi climàtic. 1 3 5 0 2 5 ALT

7.3 Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través de bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per encoratjar a avançar cap a projectes "exemplars" en 

l'àmbit de l'ecoconstrucció i la renovació ecològica
1 3 5 0 2 5

ALT

7.4 Promoure i donar suport a les empreses i serveis turístics de la comarca en la creació de propostes turístiques que millorin l'adaptació, la sostenibilitat i la responsabilitat 

ambiental 
1 3 5 0 2 5

ALT

7.5 Fomentar l’adhesió d’empreses a la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) del parc Garraf, Olèrdola i Foix 1 1 3 0 2 3 MODERAT

8.1 Crear i aprovar una ordenança municipal per la protecció del paisatge tenint en compte el model d’ordenança de paisatge elaborat pel Consell Comarcal (per regular el 

manteniment del mosaic agroforestal com a valor del territori, etc.)
1 1 3 0 3 4

ALT

8.2 Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi climàtic i dissenyar mesures d'adaptació específiques en cada cas. 2 2 6 0 3 7 MOLT ALT

8.3 Protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la planificació territorial 1 2 4 1 3 4 ALT

8.4 Recuperar els espais periurbans degradats en horts o en zones verdes naturalitzades 1 2 4 1 2 3 MODERAT

8.5 Realitzar un mapa forestal per determinar àrees prioritàries d’actuació forestal als municipis que no en disposin  encara 1 1 3 0 2 3 MODERAT
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