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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, 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 

PAACC 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 del Parc Natural del Montseny, 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 realitat social i institucional de la Reserva Biosfera Montseny  

- Estudi efectes canvi climàtic Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats  
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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, respectivament) 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, finalment validar les 

accions d’adaptació a incloure al PAACC i participar en el desenvolupament i 

execució d’aquestes.     

 

Al Montseny, 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 focalitzen en primer lloc en l’establiment de les MeTACC 

i MeSACC (Abril 2017), i en definir els objectius i organització d’aquestes. En 

aquestes primeres sessions també es presenten els resultats dels dos estudis de 

diagnosi prèviament realitzats, i des de la MeTACC es fa un treball en grups per tal 

de donar resposta a preguntes en referència a com creu la MeTACC i MeSACC que 

podia canviar el territori, què creien que podien fer, com s’imaginaven el futur, 

necessitats, oportunitats, etc. La finalitat era la de recollir les diferents sensibilitats 

i de començar a treballar conjuntament en la detecció dels problemes degut als 

efectes del canvi climàtic i la proposta de solucions per aconseguir una Reserva de 

la Biosfera del Montseny adaptada al canvi climàtic. En aquest sentit s’aprofundeix 

en els efectes del canvi climàtic, els reptes i oportunitats que implica i els agents i 

elements clau per fer-hi front. Finalment, des de la MeTACC s’aporta informació 

sobre accions d’adaptació al canvi climàtic que ja s’estan duent a terme al territori 

i es proposen accions futures a incloure al PAACC, alhora que s’estableixen eixos 

estratègics d’actuació al territori. 
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Les darreres 3 sessions (juliol i octubre de 2018 i gener de 2019 respectivament) es 

focalitzen en el pla d’acció: primerament, es defineix i valida el llistat definitiu 

d’accions d’adaptació a incloure al pla, fruit d’una valoració individual en primer 

lloc, i del debat en grups i posada en comú posterior, on s’arriba un consens sobre 

accions noves a incorporar al PAACC, accions fusionades i accions eliminades. Per 

altra banda, es validen i valoren els criteris de puntuació per la priorització de les 

accions, de manera presencial i on-line, per poder escollir les dues accions pilot a 

executar al territori en el marc del projecte (veure apartat 5¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.  per la metodologia de priorització detallada). Finalment, 

en l’última sessió s’escullen les dues accions pilot i s’aprofundeix en el contingut 

de les fitxes de les accions que conformen el pla. 

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

els tres territoris del projecte (RB Montseny, Terres de l’Ebre i comarca de l’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.  
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3. PLA D’ACCIÓ 

En aquest apartat es detallen els eixos estratègics i les accions del PAACC al 

Montseny, 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 es mostren 

en l’esquema següent i es descriuen breument a continuació. 

Figura 1. Eixos estratègics del Pla d’actuació per l’Adaptació al Canvi Climàtic del Montseny 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

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

CLINOMICS: agrícola, 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 1. Accions del Pla d’actuació per l’Adaptació al Canvi Climàtic del Montseny per 
àmbits d’actuació i eix estratègic 

 

1. Diversificació i gestió 
integrada per a la 

viabilitat i estabilitat de 
les explotacions 
forestals i agro-

ramaderes.

2. Gestió dels recursos 
hídrics

3. Implicació i 
consicenciació dels 

agents del territori i la 
ciutadania 

4. Destí turístic 
responsable i sostenible 

5. Silvicultura, una 
activitat tradicional per 
a un territori resilient 
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EIX 
Nº 

ACCIÓ 
ACCIÓ ÀMBIT 

1 

1.1 
Realitzar jornades formatives al sector agrícola i ramader per un 

maneig adaptat al canvi climàtic 
AGRÍCOLA 

1.2 

Acabar de desenvolupar la marca de la RBM, promoure’n la 

comercialització de productes i incloure el sector privat per 

fomentar la inversió privada 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 

1.3 
Promoure acords de custòdia del territori amb els objectius 

d'adaptació al canvi climàtic a través d’una gestió conjunta 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 

1.4 Impuls a la biomassa FORESTAL 

1.5 Foment de la ramaderia extensiva 
AGRÍCOLA-

FORESTAL 

1.6 
Recuperació de varietats locals que puguin donar una millor 

resposta al canvi climàtic 
AGRÍCOLA 

1.7 Recuperar i gestionar espais agroforestals 
AGRÍCOLA-

FORESTAL 

2 

2.1 

Establir condicions específiques d'execució en els contractes de 

serveis i de subministrament de l'ajuntament (estalvi d'aigua, 

compensació d'emissions, compra verda, ús d'energies 

renovables...) 

TRANSVERSAL 

2.2 Optimització de la gestió del servei d’abastament d’aigua TRANSVERSAL 

2.3 
Gestió eficient de l’aigua en edificis i equipaments públics i en 

el sector privat 
TRANSVERSAL 

2.4 
Millora de la qualitat, innovació i eficiència de les xarxes locals 

d'abastament d'aigua 
TRANSVERSAL 

2.5 Promoure la fitodepuració d'aigües residuals a la RBM TRANSVERSAL 

2.6 
Inventariar recursos hídrics disponibles i fomentar l’ús d’aigua 

no potable per a usos compatibles 
TRANSVERSAL 

2.7 
Establir un seguiment de l’estat qualitatiu i quantitatiu (a partir 

de dades de l’ACA) dels rius i dels aqüífers 
TRANSVERSAL 

2.8 
Implementar tècniques d’agricultura de precisió i estalvi i 

eficiència en l’ús de l’aigua 
AGRÍCOLA 

3 

3.1 

Realitzar campanyes de sensibilització específiques a tots els 

sectors en relació a l’estalvi de recursos i adaptació al canvi 

climàtic (residus, aigua, etc.) 

TRANSVERSAL 

3.2 
Constituir la Taula d’Actors/Adaptació de la RBM, donant 

continuïtat a les MeTACC 
TRANSVERSAL 
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EIX 
Nº 

ACCIÓ 
ACCIÓ ÀMBIT 

3.3 

Assegurar l'adhesió de tots els municipis de la RBM al Pacte 

d’Alcaldes i Alcaldesses i elaborar els corresponents Plans 

d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 

TRANSVERSAL 

3.4 
Elaborar i desenvolupar un pla de comunicació i sensibilització 

del Pla d'Adaptació de la RBM 
TRANSVERSAL 

3.5 Crear un Pla de desenvolupament socioeconòmic de la RBM TRANSVERSAL 

3.6 
Fer un estudi de mobilitat i crear punts d'intercanvi modal als 

municipis per fomentar un transport sostenible   
TRANSVERSAL 

3.7 
Elaborar un pla de disminució de malbaratament alimentari 

global 
TRANSVERSAL 

3.8 
Caracterització i definició de les millores ambientals en tots els 

sectors i realització d’una prova pilot 
TRANSVERSAL 

4 

4.1 
Valorar destinar una part de la taxa turística existent a un fons 

de lluita contra el canvi climàtic 
TURÍSTIC 

4.2 

Promoure la diversificació estacional de l'oferta turística i la 

diversificació de les activitats i capturar sinergies i oportunitats 

entre les zones costaneres i de muntanya 

TURÍSTIC 

4.3 Potenciar l’adaptació del sector turístic TURÍSTIC 

5 

5.1 

Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar 

les zones forestals (boscos i pastures del massís) de la RBM més 

vulnerables a aquest i definir models de gestió que permetin 

l’adaptació dels boscos al canvi climàtic 

AGRÍCOLA-

FORESTAL 

5.2 Foment de la gestió i planificació forestal FORESTAL 

5.3 

Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més 

vulnerable al canvi climàtic i fer-ne un seguiment en el temps 

per poder dissenyar mesures d'adaptació específiques i 

efectives 

FORESTAL 

5.4 
Incorporació de criteris d’adaptació a la planificació i gestió 

forestal de la RBM 
FORESTAL 

5.5 
Gestió activa dels espais forestals més vulnerables al canvi 

climàtic i estratègics per a la prevenció d’incendis forestals 
FORESTAL 

5.6 
Incorporació en el Pla de Prevenció d’Incendis del Parc Natural 

els escenaris de futur i de criteris d’adaptació al canvi climàtic 
FORESTAL 

Font: Elaboració pròpia 
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Per cadascuna de les 32 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: DIVERSIFICACIÓ I GESTIÓ INTEGRADA 

PER A LA VIABILITAT I ESTABILITAT DE LES 

EXPLOTACIONS FORESTALS I AGRO-

RAMADERES 

1.1. Realitzar jornades formatives al sector agrícola i ramader per un maneig adaptat 

al canvi climàtic 

Sector Agrícola 

Descripció 

Per tal de potenciar la transferència de coneixement sobre tecnologies i tècniques agrícoles 

òptimes per fomentar l'adaptació al canvi climàtic entre els agents del sector, aquesta acció 

s’enfoca a continuar amb la realització de sessions formatives específiques pels actors, 

organitzades segons temàtiques i/o sectors, en el marc del projecte CLINOMICS. 

En aquest sentit, es proposa: 

- Realitzar sessions anuals o bianuals (o més freqüents si s’escau) pels agents del sector 

agrícola i específiques pel Montseny, que es planificaran en base a les sessions ja 

realitzades fins el moment.  

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

de les quals es vulgui saber més informació, tot i que se’n destaquen les següents: 

tècniques agrícoles per l’adaptació dels cultius al canvi climàtic, bones pràctiques en 

matèria d’ús d’aigua, adaptació del sector ramader, casos d’èxit de gestió 

agroramadera, etc. 

- Incloure els coneixements més actualitzats en cada temàtica i adaptar les sessions, 

si s’escau, en funció del municipi/zona i del tipus de cultiu i/o bestiar.  

- Segons la sessió, contactar amb experts de la temàtica o agents involucrats en casos 

d’èxit per tal que participin de la sessió. 

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

de diferents canals (ex. 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. 

Aquestes sessions es poden organitzar des de la Taula d’Adaptació del Montseny (veure acció 

3.2 per més informació sobre aquesta Taula d’Adaptació), des de la Diputació i/o des dels 

Ajuntaments, Escola de Pastors, així com altres ens quan s’escaigui, pel qual caldrà 

coordinació en aquest sentit. 

Objectius 
Potenciar la transferència de coneixement sobre tecnologies i tècniques 

agrícoles òptimes per fomentar l'adaptació 

Beneficiaris Agricultors 
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1.1. Realitzar jornades formatives al sector agrícola i ramader per un maneig adaptat 

al canvi climàtic 

Ramaders 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Agricultors 

Ramaders 

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

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

Escola de Pastors de Catalunya 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

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

Exemples LIFE CLINOMICS 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona 

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

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de sessions organitzades / any 

Nombre de participants mig per sessió  
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1.2. Acabar de desenvolupar la marca de la RBM, promoure’n la comercialització de 

productes i incloure el sector privat per fomentar la inversió privada 

Sector Agrícola-Forestal 

Descripció 

Aquesta acció s’enfoca en finalitzar el desenvolupament de la marca “Reserva de la Biosfera 

del Montseny” (RBM), ja iniciada. La marca dinamitzarà l’economia local, facilitant el reclam i 

venda dels productes elaborats pels productors agrícoles i ramaders locals, i identificarà els 

serveis oferts des del sector turístic.  

Així doncs, es proposa: 

- Potenciar des del Parc l'ús de la distinció entre empresaris turístics i agraris sempre 

i quan els productes i serveis compleixin una sèrie de requisits que s'estan prefixant 

a través d'un reglament que reculli els criteris de qualitat mínims que cal complir (per 

exemple criteris de sostenibilitat, adaptació al canvi climàtic, etc.)  

Entre les diferents accions a dur a terme en el marc del desenvolupament de la marca, es 

proposen les següents:  

- Establir un servei d'acompanyament legal i tècnic en la implementació i posada en 

marxa de la comercialització de producte local i fomentar així l’emprenedoria 

(productes d'artesania de qualitat, alimentació, etc.) 

- Fomentar la comercialització en la marca (ex. a través d’ajudes públiques) d’altres 

productes menys coneguts i els productes forestals secundaris per aprofitar 

econòmicament els boscos locals (ex: el suro, els aprofitaments pastorals, el pinyó, la 

castanya i la fusta del castanyer, etc.).  

- Promoure’n el consum local i la comercialització a través de proveïdors locals i 

sostenibles. 

- Incloure el sector privat per fomentar la inversió privada. Des de l’administració cal 

mantenir un canal de comunicació permanent amb els propietaris privats, i involucrar 

més aquest sector (per exemple, ampliant o consolidant els òrgans de participació 

ciutadana i  propietaris en les decisions que afecten el parc natural, etc.) 

- Coincidint amb la declaració el massís del Montseny com a Reserva de la Biosfera per 

la UNESCO fa 40 anys, fer visible la Reserva i engegar un pla de difusió de la marca 

tant a la ciutadania com específicament a la resta de sectors econòmics, dins i fora 

de la RBM. Aquesta difusió es pot fer a través de les xarxes socials i webs del Parc, 

ajuntaments, entre altres, a través d’infografies, vídeos, així com cartells, entre altres. 

 

Objectius 
Dinamitzar l’economia local i facilitar el reclam i venda dels productes i serveis 

locals  

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats  
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1.2. Acabar de desenvolupar la marca de la RBM, promoure’n la comercialització de 

productes i incloure el sector privat per fomentar la inversió privada 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Associació de Propietaris del Montseny 

Agents del sector agrícola, forestal i turístic 

Ciutadania  

Exemples Noguerament Bo (productes agroalimentaris de La Noguera) 

Fonts de 

finançament 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 

Propietaris privats 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre d’empreses i productors adscrits a la marca 

Comercialització de productes RBM (EUR) 
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1.3. Promoure acords de custòdia del territori amb els objectius d'adaptació al canvi 

climàtic a través d’una gestió conjunta 

Sector Agrícola-Forestal 

Descripció 

La custòdia del territori és un element de corresponsabilitat en la implementació de les 

accions d'adaptació al canvi climàtic. La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una 

organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen 

impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori a Catalunya i que impulsa la 

custòdia com a estratègia de participació de la societat en la conservació i gestió del medi 

natural, rural i urbà. En aquest sentit, aquesta acció s’enfoca a fomentar la custòdia del 

territori a la RBM per tal de fomentar l’adaptació del territori a través d’una gestió conjunta, 

involucrant la ciutadania i entitats. 

 

Per generar les condicions per a la creació i la continuïtat d'uns acords de custòdia efectius al 

territori, es proposa definir i executar un Pla de custòdia adaptativa a la RBM d’hàbitats 

sensibles al canvi climàtic. Entre les accions proposades per definir i executar aquest pla, 

s’inclou: 

- En primer lloc, identificar els hàbitats sensibles al canvi climàtic a la RBM i les 

actuacions de gestió més adients en aquest sentit, a partir d’estudis prèviament 

realitzats per les diferents administracions i altres entitats i centres de recerca, així 

com a partir dels resultats de l’acció 5.1 del present PAACC (àmbit forestal) i possibles 

nous estudis que calgui realitzar, entre altres. 

- Establir plans específics segons zones o tipus de custòdia: per exemple, plans de 

custòdia forestal, agrícola i fluvial. Un dels objectius de cada pla serà la creació 

d’acords de custòdia en aquests àmbits, és a dir, contractes directes entre les entitats 

locals i els grups ciutadans que es comprometen a protegir i restaurar zones de bosc 

o de riu, a mantenir parcel·les agrícoles, etc.  

- Un cop establerts els acords, aquests han de definir clarament les actuacions a 

executar en funció de les necessitats concretes de gestió: en la gestió forestal es pot 

incloure l’aclarida, la creació d'espais oberts, l’erradicació d'espècies exòtiques, la 

prevenció de l'erosió, etc.), en la fluvial la revegetació de lleres, el seguiment dels 

cabdals dels rius, etc., entre altres intervencions específiques. 

- Obrir una línia d’ajudes públiques per promoure projectes de custòdia que fomentin 

l’adaptació al canvi climàtic del territori i implicar les entitats de custòdia i la 

ciutadania envers l’adaptació. Definir clarament en les bases els criteris d’adaptació 

requerits i fer un seguiment posterior per tal d’assegurar l’èxit dels acords i el 

compliment dels objectius. 

- Disposar d’un tècnic a temps complet per gestionar les oportunitats de finançament 

i projectes de custòdia al territori. 

Valorar la promoció d’activitats tipus “Boscos per la salut”, en relació al coneixement actual 

que una àmplia gama de factors associats als boscos poden afectar positivament la salut 
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1.3. Promoure acords de custòdia del territori amb els objectius d'adaptació al canvi 

climàtic a través d’una gestió conjunta 

humana. En aquest sentit, identificar zones de bosc (preferiblement de bosc madur) 

adequades per tal que constitueixin un bosc terapèutic i on s’hi pugui fomentar la custòdia.  

En relació a això, promoure la participació de la ciutadania, comerços, industries del municipi 

en iniciatives com Compensa Natura, a través de la qual, una família, una botiga, una 

indústria, pot compensar la superfície que ocupa amb la seva llar, el seu establiment, nau 

industrial, etc. de manera que fa una donació que ajuda a preservar una superfície de bosc 

madur equivalent a aquesta superfície que ocupa. 

 

Objectius 
Reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic i augmentar la biodiversitat i la 

resiliència del Parc Natural del Montseny a través de projectes de custòdia 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats Manca de finançament 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge 
Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Xarxa de Custòdia del Territori - Entitats de custòdia (entitats sense ànim de 

lucre, associacions ambientals, etc.) 

Ajuntaments 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Associació de Propietaris del Montseny 

Agents del sector agrícola, forestal i turístic 

Ciutadania  

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Centres de recerca –Universitats. 

Exemples 
Fundació Vincles 

Projecte BeWater 

Fonts de 

finançament 

Ciutadania (donacions) 

Ajuntaments 

Generalitat de Catalunya 

Agència Catalana de l’Aigua 

Altres 
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1.3. Promoure acords de custòdia del territori amb els objectius d'adaptació al canvi 

climàtic a través d’una gestió conjunta 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Redacció del Pla de custòdia de la RBM 

Nombre de convenis signats per any 

Ajudes econòmiques a entitats de custòdia al Montseny (EUR) 
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1.4. Impuls a la biomassa 

Sector Forestal 

Descripció 

La silvicultura és un dels usos tradicionals al Montseny tot i que la rendibilitat del sector és 

més aviat baixa. En aquest context, l’obtenció de biomassa forestal local, com els productes 

fusters de menor qualitat, entre altres, per usos tèrmics és un aprofitament i gestió sostenible 

del bosc, que a banda de beneficis econòmics, aporta beneficis mediambientals com la 

prevenció d'incendis i l’adaptació al canvi climàtic. 

 

Una primera línia d’accions s’enfocaria a l’impuls de la demanda de biomassa local, on es 

proposa: 

- En primer lloc, identificar els edificis públics que disposen de caldera de biomassa i/o 

xarxa de calor al territori.  

- Elaborar un inventari d’edificis i equipaments públics a la RBM susceptibles 

d’instal·lació de calderes i xarxes de calor 

- Fer una estimació de les necessitats tècniques i energètiques per a cadascun d’ells. 

- En base a això, potenciar la instal·lació de calderes i xarxes de calor en edificis 

públics i equipaments segons el potencial identificat i on les necessitats tècniques, 

energètiques i econòmiques ho permetin. 

- Identificar estudis existents del potencial de la instal·lació de calderes de biomassa i 

xarxes de calor en edificis privats (ex. equipaments turístics, en explotacions agràries, 

etc.) 

- Impulsar la demanda de biomassa en la ramaderia, entre altres sectors, segons el 

potencial identificat, a través d’ajuts econòmics i suport tècnic. 

- Consolidar una línia d'ajuts per a instal·lacions de biomassa (dins campanya d’ajuts 

del PN i RB Montseny). 

 

Una segona línia d’acció s’enfocaria a l’impuls de la producció de biomassa forestal 
procedent de la gestió forestal sostenible, on es proposa: 

- En primer lloc, identificar els agents involucrats actualment en l’aprofitament dels 

boscos per biomassa i usos tèrmics (associacions, fusters, productors d’estella, 

proveïdors de calderes de biomassa i xarxes de calor a la zona, treballadors silvícoles, 

etc.).  

- Donar suport tècnic i econòmic des de la Diputació de Barcelona i de Girona a 

aquestes associacions i agrupacions de propietaris per a la producció de biomassa 

local a partir d'actuacions de prevenció d'incendis i d’adaptació al canvi climàtic. 

- Donar suport mitjançant la línia a la producció de biomassa (dins campanya d’ajuts 

del PN i RB Montseny).  

Objectius 
Fomentar la prevenció d’incendis i l’increment de benèfics econòmics a la 

RBM a partir de l’aprofitament de biomassa forestal local per usos tèrmics 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny  
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1.4. Impuls a la biomassa 

Agents del sector forestal 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Ajuntaments 

Consells Comarcals 

ADFs 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Ajuntaments 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Associació de Propietaris del Montseny 

Agents del sector forestal (fusters, productors d’estella, proveïdors de 

calderes de biomassa i xarxes de calor al municipi, treballadors silvícoles, 

etc.) 

Ciutadania  

Exemples 

Dosrius (xarxa de calor) 

Escola Montseny i escola bressol el Petit Montseny (xarxa de calor i caldera 

de biomassa)  

Olot i Vilafranca del Penedès (xarxa de calor) 

Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu (calderes de biomassa) 

Diputació de Barcelona (www.diba.cat/web/biomassa) 

Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” 

(www.dipta.cat/ca/calor-de-proximitat)   

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Generalitat de Catalunya (subvencions per treballs forestals) 

Pressupost Projectes estratègics 1: 200.000-500.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Potència instal·lada anual 

Nombre d’instal·lacions anuals 

Ajudes econòmiques anuals (EUR) 

Consum de biomassa forestal local anual 
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1.5. Foment de la ramaderia extensiva  

Sector Agrícola-Forestal 

Descripció 

La ramaderia al Montseny avui encara persisteix de dues maneres diferents: extensiva a les 

parts culminals i de relleu suau (oví i vacum principalment), i intensiva a les diferents 

explotacions agropecuàries, de caràcter més industrial a les planes del voltant del massís 

(porcí principalment i aviram).  

Degut a l’increment del risc d’incendis forestals derivat del canvi climàtic, apareix la 

potencialitat de crear mosaics agroforestals com a forma de gestió de les cobertes forestals, 

i en aquest sentit augmenten les possibilitats d'impuls de la ramaderia extensiva al Montseny. 

A més, vaques, cabres i ovelles toleren millor l'increment de les temperatures que porcs i 

aviram, i degut a que els primers són els que han experimentat un procés d’intensificació 

menor al Montseny en comparació als segons, tot plegat fa que s’incrementi el potencial futur 

de la ramaderia extensiva. 

Així doncs, es proposa iniciar al Parc Natural un programa de foment de la ramaderia 

extensiva, amb els objectius principals de gestionar les cobertes forestals i reduir el risc 

d’incendi, incrementar els paisatges en mosaics que confereixen riquesa paisatgística, 

mantenir el relleu generacional, frenar la reforestació i incrementar la biodiversitat pròpia 

de zones obertes. 

En aquest sentit: 

- Elaborar un inventari i anàlisi de les explotacions ramaderes actuals. 

- Identificar les explotacions (en funcionament, en estat crític, abandonades, etc.) amb 

potencial per incloure al projecte, així com identificar altres zones sense explotacions 

ramaderes en l’actualitat on es podria impulsar. 

- Per fer-ho, contactar amb els agricultors, ramaders i propietaris de les terres per 

identificar aquestes potencialitats i coordinar-se per intentar impulsar-hi la ramaderia 

local extensiva.   

- Realitzar un estudi de relleu generacional i capacitats productives a la RBM.  

- Identificar-hi les necessitats i propostes de millora en base als resultats obtinguts en 

l’estudi. Valorar la col·laboració amb l'Escola de Pastors de Catalunya per tal de 

formar-ne els treballadors, incrementar l'interès per la professió i garantir-ne el relleu 

generacional i ajudar a l’autosuficiència dels pastors.  

- Redactar l’estratègia i Pla d’acció per al foment de la ramaderia extensiva: 

o Tenir en compte: les àrees amb major risc d’incendi, les comunitats 

amenaçades per la matorralització, la localització d’explotacions existents, 

entre altres factors, com el recobriment herbaci, arbustiu i arbori i les 

espècies en cada estrat, a partir del qual es pot determinar el potencial de 

cada zona per a l’accés i l’alimentació del bestiar, i es pot establir la intensitat 

i la freqüència de pastura més adequades en cada cas. 

o Tenir en compte també l'adequació o creació d’instal·lacions pels ramats, els 

objectius concrets, per exemple respecte la producció (per exemple impulsar 
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1.5. Foment de la ramaderia extensiva  

també ramaderia extensiva no productiva com els cavalls, promoció de la 

matança i distribució de la carn dels animals a restaurants, consum particular, 

etc.). 

- Donar suport a les explotacions ramaderes per actuacions d’adaptació al canvi 

climàtic (dins campanya d’ajuts del PN i RB Montseny). 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. 

- Valorar l’adquisició bestiar i crear ramats locals des de l’ens grup motor de l’acció 

(de manera directa o a través d’ajuts), amb el compromís dels ramaders de mantenir-

los i assegurar els objectius establerts en el programa, per tal d’alleugerir les 

inversions necessàries per part dels ramaders i agilitzar l’inici d’activitat de pastura a 

les àrees estratègiques. 

 
En base a tot l'anterior, establir un programa de treball i les mesures a executar, definint el 
pressupost, calendari, agents responsables i implicats en cada cas. 
 

Objectius 
Reduir el risc d’incendi, incrementar els paisatges en mosaics, reduir la 

reforestació i recuperar la biodiversitat pròpia de zones obertes 

Beneficiaris 
Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny (sector agrícola, ramader, 

forestal, turístic, ciutadania) 

Dificultats 
Propietat del sòl 

Manteniment al llarg del temps i relleu generacional 

Horitzó 

temporal 

Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

APF Montseny 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

APF Montseny 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Associació de Propietaris del Montseny 

ADFs 

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

Propietaris forestals 

Agricultors 
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1.5. Foment de la ramaderia extensiva  

Ramaders 

Exemples 
LIFE Montserrat 

Experiència amb cavalls al Parc Natural del Garraf (70 cavalls) 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona 

Parc Natural del Montseny  

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

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Pla d’acció per al foment de la ramaderia extensiva  

Ajudes econòmiques anuals (EUR) 

Superfície de territori pasturat anual 

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

territori anual 

  



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic del Parc Natural del Montseny  27 

1.6. Recuperació de varietats locals que puguin donar una millor resposta al canvi 

climàtic 

Sector Agrícola 

Descripció 

Degut als impactes del canvi climàtic, principalment l’augment de temperatures i l’increment 

de la freqüència i intensitat de les sequeres, així com l’aparició de noves plagues, els cultius 

de la RBM poden resultar afectats, amb la conseqüent pèrdua de productivitat pel sector. En 

aquest sentit, es proposa recuperar varietats locals que estiguin millor adaptades a les noves 

condicions climàtiques, amb el que es reduirà el risc de pèrdua de productivitat dels cultius i 

alhora es contribuirà a una millor gestió del cicle de l’aigua. Alguns exemples de recuperació 

de varietats locals a la RBM inclouen l'olivera de la vall d'Arbúcies i les pomeres d'arbúcies. 

 

 Concretament, es proposa: 

- Elaborar un inventari de varietats locals i conreus més adaptats al canvi climàtic a la 

RBM.  

- Contactar amb agricultors, tècnics experts i altres agents rellevants per realitzar-lo. 

- Realitzar assajos i proves pilot en explotacions agràries per estudiar el potencial de 

recuperació de conreus i varietats locals adaptades a les condicions de sequera i canvi 

climàtic. 

- Determinar quines presenten millors aptituds per adaptar-se als nous condicionants 

climàtics, especialment la sequera, i tenint en compte les diverses edats de la planta. 

- Desenvolupar sistemes de tests ràpids de la resistència de cada varietat a la sequera 

per tal de permetre escollir les varietats més interessants per al camp.  

- Donar suport a les explotacions agrícoles per la implementació d’aquestes varietats 

locals identificades (dins campanya d’ajuts del PN i RB Montseny). 

- Paral·lelament, identificar i avaluar pràctiques agroculturals locals i tradicionals que 

han deixat d’usar-se i que actualment pot tenir interès la seva recuperació 

- Difondre els resultats especialment entre els agents del sector agrícola de la RBM així 

com amb el dels altres territoris en el marc del projecte CLINOMICS. 

 

Objectius 

Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de qualitat 

Anticipar-se a les condicions climàtiques més desfavorables, especialment als 

episodis de sequera. 

Reduir la vulnerabilitat al risc de pèrdua de productivitat agrícola 

Beneficiaris Conjunt de la superfície agrària de la RBM 

Dificultats 
Manca de finançament 

Manca de superfícies de finques experimentals 

Horitzó 

temporal 

Llarg termini (> 5 anys) 

Lideratge Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  
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1.6. Recuperació de varietats locals que puguin donar una millor resposta al canvi 

climàtic 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

IRTA 

Banc de llavors del Vallès Oriental 

Diputació de Barcelona  

Ajuntaments 

Agricultors 

Sindicats agraris 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Exemples 

Xarxa d'avaluació de noves varietats de cultius extensius a Catalunya 

(http://www.irta.cat/ca/servei/xarxa-davaluacio-de-noves-varietats-de-

cultius-extensius-a-catalunya/) 

www.medacc-life.eu/ca 

www.creaf.uab.cat/accua/ACCUA_tecnica_internet.pdf 

Fonts de 

finançament 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

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

Projectes estatals (MINECO, CICYT, RETOS...). 

Projectes europeus (H2020, PRIMA...). 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€  

Indicador de 

seguiment 

Superfície de territori on es realitzen assajos amb varietats locals 

Ajudes econòmiques anuals (EUR) 
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1.7. Recuperar i gestionar espais agroforestals 

Sector Agrícola-Forestal 

Descripció 

A causa de l’abandonament de conreus i agreujat pels efectes del canvi climàtic, el nombre 

d’espais espais agroforestals i perimetrals degradats ha incrementat, amb la conseqüent 

pèrdua de valors ambientals i paisatgístics. Així doncs, es proposa recuperar i gestionar els 

aquests espais agroforestals de la RBM, per recuperar aquests valors i alhora incrementar la 

capacitat adaptativa d’aquests espais envers els impactes del canvi climàtic, es proposa  

En aquest sentit: 

- Elaborar cartografia d’aquests espais agraris periforestals i agroforestals 

abandonats a la RBM. Consultar cartografia existent (límits dels espais perimetrals al 

PEIN, Xarxa Natura, etc.) i altres fonts o entitats rellevants.  

- En base a la cartografia elaborada, estudiar la viabilitat de recuperació d’aquests 

espais. Entre les possibilitats de recuperació, valorar la creació d’un Banc de Terres 

periforestals o agroforestals abandonades, o acords amb l'administració per tal de 

gestionar aquests espais i així també promoure i dinamitzar econòmicament i 

ocupacionalment el sector de l’agricultura. 

- D’aquest estudi de viabilitat de recuperació dels espais, es proposa elaborar i 

executar un Pla de gestió dels espais que consideri, quan s’escaigui i segons la 

vulnerabilitat de cada zona o unitat, el manteniment, recuperació i explotació d’antics 

conreus actualment abandonats i la creació de mosaics agroforestals de major 

qualitat i més resistents als efectes del canvi climàtic.  

- Entre les accions a executar en el marc d’aquest pla de gestió s’inclouen les tales 

selectives (de les que se’n podrien obtenir productes com la biomassa com a recurs 

energètic), fins les cremes prescrites, passant pel foment de la ramaderia extensiva, 

o la mateixa recuperació de conreus prestant especial atenció en la plantació 

d’espècies autòctones més resistents al canvi climàtic. 

 

Objectius 

Mantenir els valors ambientals i paisatgístics dels espais agroforestals i 

incrementar-ne la capacitat d’adaptació envers els riscos del canvi climàtic 

Reducció del risc d’incendi 

Beneficiaris Conjunt de la RBM 

Dificultats Manca de finançament 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge 
Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona 

Actors 

implicats  

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona  
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1.7. Recuperar i gestionar espais agroforestals 

Ajuntaments 

Propietaris de terres 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

Entitats i organitzacions de defensa de la natura 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€  

Indicador de 

seguiment 

Cartografia elaborada 

Superfície d’espais recuperats 

Plans de gestió d’aquests espais aprovats 

Despesa de gestió d’aquests espais anual 
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3.2. EIX 2: GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

2.1. Establir condicions específiques d'execució en els contractes de serveis i de 

subministrament de l'ajuntament (estalvi d'aigua, compensació d'emissions, 

compra verda, ús d'energies renovables...) 

Sector Transversal 

Descripció 

Per tal d’aconseguir un ús eficient dels recursos (aigua, energia, residus, etc.) i la compra de 

productes sostenibles a la RBM, és important que l’administració hi tingui un paper 

promotor.  

En aquest sentit, la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 

estableix que “sempre que l'objecte del contracte afecti o pugui afectar el medi ambient, les 

prescripcions tècniques es definiran aplicant criteris de sostenibilitat i protecció ambiental”.  

La present acció s’enfoca a incloure en els plecs de contractació pública dels ajuntaments 

condicions específiques d’execució de caire mediambiental, pel que es proposa: 

- Valorar des de la Diputació la realització de sessions formatives als treballadors dels 

ajuntaments per tal de difondre els continguts 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), focalitzant en les condicions més rellevants en l’àmbit de la RBM. 

o Difondre exemples de condicions específiques a incloure: 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 (per exemple: 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 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.  

- 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 
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2.1. Establir condicions específiques d'execució en els contractes de serveis i de 

subministrament de l'ajuntament (estalvi d'aigua, compensació d'emissions, 

compra verda, ús d'energies renovables...) 

part dels contractats, adjuntant quan s’escaigui els documents acreditatius 

pertinents.  

- Valorar en cada cas l’establiment de 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 ajuntaments de la RBM que hagin incorporat aquests criteris 

ambientals en els plecs de contractació de serveis i subministraments (i en quines 

àrees). 

- Fer difusió des dels ajuntaments de les pràctiques adoptades com a exercici de 

conscienciació davant de la ciutadania (per exemple a través d’algun adhesiu, pòster, 

etc. a banda de fer-ho públic a través del web municipal). 

Objectius 
Fomentar l’ús eficient dels recursos i la compra de productes sostenibles des 

dels ajuntaments en els contractes de serveis i subministraments. 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Curt  termini (<2 anys) 

Lideratge 
Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 

Contractats i proveïdors municipals 

Consells Comarcals 

Agències d’Energia 

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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2.2. Optimització de la gestió del servei d’abastament d’aigua 

Sector Transversal 

Descripció 

Aquesta acció té com a objectiu l’optimització de la gestió del servei d’abastament d’aigua, 

en relació a la sostenibilitat econòmica del servei prestat, al model de gestió adoptat, la 

distribució dels costos, l’estructura tarifària, entre altres. En aquest sentit, es proposa: 

- Municipalitzar la gestió del servei de subministrament d’aigua als municipis de la 

RBM (un cop la concessió vigent venci). Així s’aconsegueix una major transparència, 

eficiència, estalvi i control directe sobre el que s'està fent respecte la gestió de l'aigua 

al municipi i per tant redueix la vulnerabilitat envers episodis de sequera i escassetat 

d'aigua.  

o Es proposa com a primer pas aprovar per ple municipal un acord per l’aposta 

de recuperar la gestió pública de l’aigua i una estratègia conjunta en aquesta 

línia.  

o Contactar amb l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública 

(AMAP) o altres ens rellevants per rebre assessorament i assistència, jurídica 

i administrativa en tots els processos i tràmits relacionats per municipalitzar 

la gestió de l’aigua. 

 

- Estudiar la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua 

basades en criteris ecològics per tal de fomentar l’estalvi d'aigua i penalitzar-ne el 

consum excessiu al municipi. Els ajuntaments són els encarregats de fixar el sistema 

de preus o tarifes de l'aigua i es considera que en aquest cas els instruments 

econòmics poden ser una bona eina per incentivar l’estalvi d’aigua.  

o Aplicar aquesta modificació de preus basada en criteris ecològics a tots els 

sectors (domèstic, industrial i serveis). Aquesta consisteix en bonificar 

econòmicament aquells que menys aigua consumeixin, de manera que 

aquests pagaran un percentatge menor en el seu rebut de l'aigua. Per contra, 

aquells que estiguin en els trams més alts i que consumeixin més aigua cada 

trimestre veuran una pujada en el rebut, que mai superarà un percentatge 

estipulat per l'Ajuntament.  

o Definir des de l'Ajuntament els trams per cada sector i realitzar un control 

dels consums d'aigua en cada cas per veure l'eficàcia de la mesura 

- Engegar un procés de difusió i conscienciació ciutadana per tal de sensibilitzar formar 

la població sobre les beneficis de la municipalització de l’aigua. 

 

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

gestió de l'aigua municipal 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats Tràmits administratius 
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2.2. Optimització de la gestió del servei d’abastament d’aigua 

Sensibilització ciutadana 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Ajuntaments 

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) 

Ciutadania 

Empreses concessionàries 

Exemples 

Riells i Viabrea 

Sant Antoni de Vilamajor 

Cardedeu 

Terrassa 

Barcelona 

Fonts de 

finançament 
Ajuntaments 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de municipis de la RBM amb gestió pública del servei d’abastament 

de l’aigua  

Nombre de municipis d la RBM que ha modificat els les tarifes del servei 

d’aigua segons criteris ecològics.  
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2.3. Gestió eficient de l’aigua en edificis i equipaments públics i en el sector privat 

Sector Transversal 

Descripció 

Un dels reptes identificats a la RBM és la de millorar  la gestió del cicle de l’aigua per tal de 

garantir els recursos hídrics, especialment davant d’un context de canvi climàtic on es preveu 

un increment de les temperatures, major recurrència i intensitat de sequeres i major risc 

d’episodis d’escassetat d’aigua. En aquesta situació es fa necessari l’impuls i increment de l’ús 

de recursos hídrics alternatius i de reutilització d’aigua per reduir el consum d’aigua potable i 

reduir la vulnerabilitat de la RBM als impactes sobre l’aigua derivats del canvi climàtic.  

Per una banda, valorar obrir una línia d’ajuts econòmics des de la Diputació de Barcelona per 

la implementació d’actuacions de millora de l’eficiència i de reaprofitament de recursos 

hídrics alternatius en edificis i equipaments públics a la RBM. 

Per altra banda, es proposa redactar i aprovar des dels ajuntaments una ordenança d’aigua 

en aquesta línia i que inclogui els sectors domèstic, industrial, serveis i agrícola, l’àmbit 

d’aplicació de la qual inclogui 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 (per exemple airejadors per a aixetes i dutxes, reguladors 

de pressió, cisternes de vàter, etc.). 

- 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. 

- Incloure actuacions d’aprofitament de recursos hídrics alternatius. 

- 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 a la RBM 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 
Fomentar l’estalvi d’aigua potable i potenciar els usos alternatius d’aigües als 

diferents sectors.  

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic del Parc Natural del Montseny  36 

2.3. Gestió eficient de l’aigua en edificis i equipaments públics i en el sector privat 

Lideratge 
Ajuntament  

Diputació de Barcelona 

Actors 

implicats 

Ajuntament 

Ciutadania 

Diputació de Barcelona 

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

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

Fonts de 

finançament 

Propis Ajuntaments (recursos humans) 

Diputació de Barcelona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de municipis de la RBM amb l’ordenança redactada i aprovada 

Estalvi d’aigua aproximat per municipi / any 

Ajudes econòmiques anuals (EUR) 
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2.4. Millora de la qualitat, innovació i eficiència de les xarxes locals d'abastament 

d'aigua 

Sector Transversal 

Descripció 

Davant d’un context de canvi climàtic, on l’increment de temperatures i períodes de sequera 

podrien augmentar el risc de sequera i períodes d’escassetat d’aigua, es fa necessari  millorar 

l’eficiència, el coneixement i la gestió de la xarxa d’abastament així com analitzar i cercar fonts 

d’abastament pròpies o alternatives en cas de sequera. 

En aquest sentit, es proposa: 

- Realitzar una avaluació integral de la situació actual de la xarxa d’abastament d’aigua 

potable al municipi i estudiar solucions a mitjà i llarg termini.  

- Fer una cartografia i diagnosi del sistema d’abastament actual amb prospeccions i 

controls in-situ (materials de la xarxa, estanqueïtat, dipòsits, pressió, xarxa de reg, 

cobertura contra incendis, etc). Moltes de les xarxes d’abastament encara són de 

fibrociment o de plom, materials desaconsellats per a la salut i que concentren la 

majoria de les fuites, i tenen unes pèrdues superiors al 25% de l’aigua posada en 

xarxa. 

- Proposar un pla d’acció concret i viable (renovació de la xarxa; sectorització de la 

xarxa; renovació de vàlvules; noves infraestructures, etc.).  

- Fer la gestió i el control del nombre d’abonats per comptabilitzar el volum 

d’incontrolats i de pèrdues reals de la xarxa.  

- Valorar la implementació de la telegestió i tecnologies intel·ligents, el que permetrà 

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 

de permetre realitzar informes de consum i verificar l'òptim rendiment de les 

instal·lacions, entre altres. 

 

Objectius Millorar l’eficiència, el coneixement i la gestió de la xarxa d’abastament 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats Manca de finançament 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Ajuntament  

Actors 

implicats 

Ajuntament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Companyies gestores d’aigua (quan s’escaigui) 

Exemples  
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2.4. Millora de la qualitat, innovació i eficiència de les xarxes locals d'abastament 

d'aigua 

Fonts de 

finançament 

Ajuntament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Pressupost Projectes estratègics 1: 200.000-500.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Metres lineals de xarxa reparats i renovats /any  

Nombre de municipis amb telegestió implementada 

Estalvi d’aigua / any 

  



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic del Parc Natural del Montseny  39 

2.5. Promoure la fitodepuració d'aigües residuals a la RBM 

Sector Transversal 

Descripció 

La fitodepuració d’aigües residuals és un tipus de sistema de sanejament actiu pel qual les 

aigües residuals són tractades i depurades de manera natural. El Pla de Gestió del Districte de 

Conca Fluvial de Catalunya, l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic i el Pla de 

Conservació del Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera, donen suport a la 

depuració d'aigua i a les solucions de baix consum energètic.  

Aquests sistemes de depuració són exemples de solucions basades en la natura (NBS o nature 

based solutions), que són accions inspirades i basades de 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. 

Aquests sistemes es basen en la construcció d’aiguamolls artificials (sistemes d’aiguamolls 

construïts, SAC) on a partir de plantacions d’espècies de ribera o helòfits (preferiblement 

autòctones de la zona), l'aigua residual és filtrada per aquestes plantes i depurada de manera 

natural. Un cop depurada, l'aigua pot ser reutilitzada en reg per agricultura, parcs, jardins, 

camps de golf, o per neteja viària, o ser abocada al medi directament. Els aiguamolls o 

wetlands construïts presenten l’avantatge de necessitar poc manteniment, poca despesa 

energètica en la seva explotació i una bona integració paisatgística.  

Així doncs, es proposa: 

- Promoure la fitodepuració d’aigües residuals a la RBM als equipaments del Parc que 

no tenen cap sistema de depuració. 

- Promoure també la fitodepuració d’aigües residuals a habitatges aïllats i/o turístics 

on la càrrega abocada no sigui excessivament alta, ja que són molt sensibles als 

abocaments d’alta càrrega. 

- Definir i executar un Pla per establir aquesta fitodepuració a la RBM (calendari, 

pressupost, estudis necessaris a realitzar, etc.). 

- Identificar els municipis o àrees de la RBM més adequades per a la implementació 

d’una prova pilot, potencialment replicable a altres àrees i municipis.   

- Utilitzar aquests sistemes exemples de solucions basades en la natura com a eina 

formativa/divulgativa pels alumnes, així com ciutadania, per exemple creant un 

itinerari didàctic, entre altres.  

- Establir i executar accions per recuperar i mantenir totes les basses i fonts existents, 

per tal de mantenir els microhàbitats humits.  

- Arribar a acords de manteniment amb els propietaris, en cas que siguin privades, i 

donar figures de protecció en el cas que siguin públiques.  

- Paral·lelament, degut a que al Montseny hi ha molts abocaments no legalitzats, es 

proposa identificar i legalitzar aquests a la RBM. 
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2.5. Promoure la fitodepuració d'aigües residuals a la RBM 

Objectius 

Augment de la qualitat de l’aigua i foment de solucions de baixa intensitat 

tecnològica per superar els problemes relacionats amb la gestió d’aigües 

residuals. 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats 

Adaptació a les noves pràctiques 

Esforç de coordinació entre els municipis i els usuaris de l'aigua, així com la 
gestió de la informació per superar la incertesa sobre la tecnologia de 
depuració. 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 
Diputació de Barcelona/Girona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona/Girona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Ajuntaments 

Ciutadania 

Escoles 

Exemples 

Arnés (Terra Alta) 

Cervià de Ter  

Sant Gregori 

Sant Hilari de Sacalm  

Vilajuïga  

Projecte BeWater (Tordera) 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Superfície de depuradora tova o wetland /any 

Volum d’aigua residual depurat / any 

Volum d’aigua depurat reutilitzat / any 
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2.6. Inventariar recursos hídrics disponibles i fomentar l’ús d’aigua no potable per a 

usos compatibles 

Sector Transversal 

Descripció 

Davant l’increment de períodes de sequera projectats, cal conèixer en detall els recursos 

hídrics disponibles a la RBM i estudiar el potencial d’ús de recursos hídrics alternatius per tal 

de disminuir el consum d’aigua potable, i poder fer front a episodis de sequera futurs. 

En aquest sentit, es proposa: 

- En primer lloc, realitzar un inventari de totes les fonts de subministrament d’aigua i 

recursos hídrics disponibles (compra en alta, fonts pròpies i pous, aigua superficial, 

etc.).  

- Legalitzar totes les captacions d’abastament municipal que encara no estiguin 

regularitzades.   

- Estudiar i proposar noves fonts d’abastament i alternatives en cas de sequera. 

- Estudiar i proposar un pla d’acció concret i viable de l’ús de recursos hídrics 

alternatius (ús d’aigües pluvials, freàtiques no apta per a usos potables; noves 

infraestructures; etc.). Es podran aprofitar per al reg de jardins, neteja i qualsevol 

altre ús adequat a les característiques de l’aigua, i en cas de situacions extremes, fer-

ne ús per assegurar el servei.  

- Implementar les actuacions propostes segons el calendari i pressupost establert. 

- Valorar la incorporació en el Pla director d’abastament d’un protocol de contingència 

en cas de sequera, per tal de preveure actuacions per fer front a possibles casos 

d’emergència, com les disminucions de pressió o restriccions d’aigua en un escenari 

de sequera important per tal de minimitzar efectes sobre la població i la resta de 

sectors econòmics. 

- Establir-hi accions segons l’escenari de sequera i els nivells d’alerta, tant de 

sensibilització i comunicació a la ciutadania com accions concretes per a l'estalvi 

d'aigua en serveis o activitats que més consum generen. 

- Preveure mesures a aplicar en relació als usos de l’aigua així com prioritzar per grups 

de consum (població en risc, ús domèstic, ús turístic, ús industrial i altres usos).  

Objectius Garantir l’abastament d’aigua al municipi en episodis de sequera 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats Legalització de captacions 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Ajuntaments 

ACA 

Agents econòmics sectors turístic, agrícola, forestal 
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2.6. Inventariar recursos hídrics disponibles i fomentar l’ús d’aigua no potable per a 

usos compatibles 

Ciutadania 

Empreses concessionàries 

Exemples Municipis de Barcelona, Mataró i Sabadell 

Fonts de 

finançament 

Ajuntaments 

Diputació de Barcelona/Girona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de captacions legalitzades / any 

Diagnosi i inventaris de captacions d’aigua realitzades 

Potencial de recursos hídrics alternatius a la RBM (m3/any) 

Plans de contingència redactats 
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2.7. Establir un seguiment de l’estat qualitatiu i quantitatiu (a partir de dades de 

l’ACA) dels rius i dels aqüífers 

Sector Transversal 

Descripció 

En els últims anys hi ha hagut un increment en l’explotació humana respecte les extraccions 

de l’aigua subterrània i superficial a la RBM, fet que sumat als impactes de disminució de 

precipitació i increment de sequera derivats del canvi climàtic, provoca un desequilibri en 

aquestes zones, provocant conseqüentment la disminució de cabal ecològic als torrents, 

l’assecat de fonts i una disminució constant dels nivells dels aqüífers. Això pot afectar 

negativament l’hàbitat de moltes espècies aquàtiques i d’ambients humits, així com pot 

comportar riscos d’escassetat d’aigua per ús humà.   

En el període 1950 - 2010 s'ha estat produint a la RBM una reducció del cabal anual i de la 

precipitació anual, i un augment de l'evapotranspiració, almenys en algunes estacions 

d'aforament, com la de Roda de Ter. Manquen estacions d'aforament dins la Reserva de la 

Biosfera que permetin tenir un millor coneixement del règim hidrològic i hi ha poques 

estacions properes que subministrin sèries llargues de dades. 

En aquest sentit, es proposa: 

- Realitzar un seguiment de l’estat qualitatiu de rius i aqüífers a la RBM aprofitant les 

sinergies amb el projecte LIFE Tritó, per obtenir una sèrie temporal de dades 

hidrològiques qualitatives i quantitatives, de manera periòdica i estandarditzada.  

- En aquest sentit, aprofitar la xarxa d'estacions LTER (Red Española de Investigación 

Ecológica a Largo Plazo) creada durant el projecte LIFE Tritó i estendre-la per obtenir 

dades periòdiques sobre el volum d'aigua que circula pels torrents i fonts de la RBM, 

així com per tenir dades de variables fisicoquímiques de l'aigua. 

- Identificar els punts on estendre aquesta xarxa de seguiment hidrològic, i designar 

un equip tècnic per realitzar aquest seguiment i gestionar les dades adequadament 

- Realitzar el seguiment quantitatiu a partir de les dades existents procedents de 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Paral·lelament, identificar les zones amb major potencial de recàrrega d’aqüífers al 

territori per poder limitar-hi les activitats en el marc del planejament territorial, on 

caldrà millorar la permeabilitat.  

- Instar a l’administració competent en aquest àmbit, l’Agència Catalana de l’Aigua, a 

protegir les zones de recàrrega d’aqüífers a la RBM. 

- Segons la propietat del sòl on es trobin aquestes zones de major recàrrega, caldrà 

establir convenis amb els propietaris per garantir la protecció i recàrrega de l’aqüífer. 

En aquests casos caldrà acordar l’establiment d’un seguiment dels impactes sobre els 

aqüífers, mitjançant una sèrie de punts de control, així com els paràmetres a controlar 

(cabdals extrets, evolució dels nivells, condicions químiques de l'aigua...) i realitzar els 

informes de seguiment corresponents 



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic del Parc Natural del Montseny  44 

2.7. Establir un seguiment de l’estat qualitatiu i quantitatiu (a partir de dades de 

l’ACA) dels rius i dels aqüífers 

Objectius 
Incrementar el coneixement sobre l’evolució de la qualitat i quantitat 

hidrològica als rius, torrents i aqüífers de la RBM 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats Propietat del sòl 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

ACA 

Universitats i centres de recerca 

Ajuntaments 

Altres (propietaris del sòl)  

Diputació de Barcelona/Girona 

Exemples LIFE Tritó 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de punts de seguiment / any 

Variació dels cabals d’aigua a torrents i rius / any 

Variació de l’estat qualitatiu de l’aigua (indicadors fisicoquímics) / any 

Canvis en els usos del sòl realitzats en el planejament territorial  

Superfície permeabilitzada en zones de recàrrega 
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2.8. Implementar tècniques d’agricultura de precisió i estalvi i eficiència en l’ús de 

l’aigua 

Sector Agrícola 

Descripció 

Degut a l’impacte del canvi climàtic el risc d’estrès hídric dels conreus incrementarà, el que 

per tant augmentarà la vulnerabilitat de les explotacions agrícoles i del sector. Aquesta acció 

té relació amb la feina realitzada en el marc del projecte LIFE Tritó, on un dels objectius és 

incrementar la qualitat hidrològica dels torrents i el seu cabal ecològic en la seva àrea de 

distribució, mitjançant la millora o eliminació del 90% de les captacions particulars d'aigua 

superficial dels torrents amb tritó del Montseny. 

Per tal de reduir aquesta vulnerabilitat dels cultius i fer front a futurs episodis de sequera i 

estrès hídric dels cultius a la RBM, es proposa: 

- Establir un mapa de regs i concessions a partir de la recopilació d’informació de 

l’estat actual dels regadius. Incloure-hi tant els que estan en funcionament com els 

previstos o que es troben en estat de desenvolupament. 

- Detallar per cada regadiu la concessió, el tipus de regadiu, els conreus, el nombre de 

regants actuals i potencials, i, especialment, el balanç de cada concessió a partir d’una 

anàlisi cost-benefici.   

- Analitzar i proposar propostes d’equilibri de dotacions amb criteris d’adaptació 

climàtica o d’oportunitat per millorar l’eficiència de l’ús del vector aigua a la RBM. 

Consensuar amb tots els actors implicats. 

- Realitzar jornades de formació per a comunitats de regants.  

o Tractar els diferents sistemes de reg i tots els aspectes tècnics a considerar a 

la RBM per una millor eficiència en l’ús de l’aigua de reg, tant en planificació 

i programació de la campanya de reg, com en aspectes d’instal·lacions de reg 

pressuritzat, entre altres. 

o Valorar realitzar una jornada de camp amb l’exposició de diferents sistemes 

de reg in situ per poder observar les tecnologies actuals i noves més eficients, 

presentades per fabricants i instal·ladors del sector del reg.  

- Consolidar una línia d’ajuts a comunitats de regants per a la millora en l’eficiència de 

l’ús de l’aigua (dins campanya d’ajuts a explotacions agrícoles de la RBM) 

 

Objectius 
Millorar la gestió del cicle de l’aigua i garantir recursos hídrics de qualitat 

Reduir la vulnerabilitat dels cultius envers l’estrès hídric 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Diputació de Barcelona/Girona 
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2.8. Implementar tècniques d’agricultura de precisió i estalvi i eficiència en l’ús de 

l’aigua 

Actors 

implicats 

Comunitats de regants 

Agricultors 

Sindicats agraris 

Diputació de Barcelona/Girona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

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

Exemples Jornades tècniques de Preixana 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

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

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Mapa de regs i concessions realitzat 

Nombre de jornades realitzades i nombre d’assistents / any 

Ajudes econòmiques anuals (EUR) 
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3.3. EIX 3: IMPLICACIÓ I CONSCIENCIACIÓ DELS 

AGENTS DEL TERRITORI I LA CIUTADANIA  

3.1. Realitzar sessions de formació específiques a tots els sectors en relació a l’estalvi 

de recursos i adaptació al canvi climàtic (residus, aigua, etc.) 

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 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 la RBM (veure 

acció 3.2 per més informació sobre aquesta Taula d’Adaptació), des del Parc Natural 

del Montseny, des de la Diputació i/o des dels Ajuntaments, així com altres ens quan 

s’escaigui, pel que caldrà coordinació en aquest sentit. 

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

forestal, turístic, industrial, 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.  

- Entre les possibles formacions per temàtica, es proposen les següents: 

o AIGUA:  ús eficient i sostenible de l'aigua, ús de recursos hídrics alternatius, 
bones pràctiques per sector, etc. 

o ENERGIA: ús eficient i sostenible de l’energia, energies renovables 
(biomassa, solar, eòlica, etc.) i aspectes legals (ex. considerar el nou decret 
d’autoconsum RD 244/2019), eficiència energètica, etc. 

o RESIDUS: correcta gestió residus per sector, reducció del consum i reducció 
de la generació de residus, etc. 

o BIODIVERSITAT: conservació, adaptació, mètodes de seguiment, etc. 
- Entre les possibles formacions per sector, es proposen les següents: 

o AGRÍCOLA: adaptació dels cultius, bones pràctiques, tecnologies i tècniques 
agrícoles òptimes per fomentar l'adaptació 

o FORESTAL: prevenció d’incendis, adaptació de la silvicultura cap a 
estructures més resilients, etc. 

o TURÍSTIC: turisme sostenible, impacte del canvi climàtic al parcs natural, 
accions de sensibilització pels turistes, etc. 

o CIUTADANIA: bones pràctiques en temes d’aigua, energia i residus 
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3.1. Realitzar sessions de formació específiques a tots els sectors en relació a l’estalvi 

de recursos i adaptació al canvi climàtic (residus, aigua, etc.) 

- Difondre els materials i resultats de les sessions als treballadors del Parc i 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 sensibilització dels actors territorials (socials, econòmics i 

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

en especial d’adaptació  

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats Participació i interès de tots els actors 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Taula d’Adaptació de la RBM (es preveu la seva creació) 

Actors 

implicats 

Empreses 

Indústries 

Agricultors 

Ramaders 

Ajuntaments  

Ciutadania 

Diputació de Barcelona/Girona 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Cambres de Comerç  

Sindicats agraris 

ADV 

ADF 

APF 

Exemples Projecte LIFE CLINOMICS 

Fonts de 

finançament 

Taula d’Adaptació de la RBM 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Cambres de Comerç  

Diputació de Barcelona/Girona 

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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3.2. Constituir la Taula d’Actors/Adaptació de la RBM, 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 la RBM, un òrgan local 

que vetlli per executar el PAACC de la RBM, 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, socials, administració pública, etc.), on es recullin les necessitats 
formatives i es posin en coneixement local els projectes actuals més rellevants sobre 
el canvi climàtic a la RBM. 

- 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, el Parc Natural 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 (per 
exemple l’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: 

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. 
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3.2. Constituir la Taula d’Actors/Adaptació de la RBM, donant continuïtat a les 

MeTACC 

 

Estructura i organització  

Es proposa que la Taula d’Adaptació de la RBM sigui una 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.  

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 la RBM, 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, socials, administració 

pública, etc.) 

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

òrgans existents 

Horitzó 

temporal 

Curt termini (<2 anys) 

Lideratge Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural 

Actors 

implicats 

Empreses (sector turístic i comercial) 

Indústries 

Agricultors 

Ramaders 
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3.2. Constituir la Taula d’Actors/Adaptació de la RBM, donant continuïtat a les 

MeTACC 

Ajuntaments  

Ciutadania 

Diputació de Barcelona/Girona 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Cambra de Comerç de Barcelona 

Unió de Pagesos 

Sindicats agraris 

ADV 

ADF 

APF 

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

Sindicats 

CCOO 

Altres 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de reunions de la Taula d’Adaptació (internes) / any 

Nombre de mesures del PAACC iniciades i executades / any 

Nombre de sessions de participació / any 
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3.3. Assegurar l'adhesió de tots els municipis de la RBM al Pacte d’Alcaldes i 

Alcaldesses i elaborar els corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el 

Clima (PAESC). 

Sector Transversal 

Descripció 

El PAESC 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. 

Actualment, dels 18 municipis de la RBM tan sols 2 disposen de Pla d’Acció per a l’Energia 

Sostenible i el clima (PAESC), que són el Montseny i Fogars de Montclús. Respecte els altres 

16 municipis de la RBM, 9 són signataris del Pacte d’alcaldes i alcaldesses per a l’energia 

sostenible (PAES) i disposen d’aquest pla d’acció, mentre que els municipis d’Arbúcies, Breda, 

Campins, Cànoves i Samalús, Gualba, Riells i Viabrea, i Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu 

de Buixalleu i Viladrau no s’hi han adherit encara.  

En aquest sentit, el present PAACC de la RBM com a pla supramunicipal pretén ser 

l’instrument que permeti fer un avanç significatiu en aquest sentit per a incrementar la 

resiliència del territori davant del canvi climàtic. Així doncs, aquesta acció s’enfoca a que tots 

els 18 municipis s’adhereixin a la iniciativa, redactin el seu PAESC i l’executin amb èxit.  

Per fer-ho, es proposa que des de les Diputacions de Barcelona i Girona es promogui l’adhesió 

dels seus municipis a la RBM i els doni suport en el procés d’adhesió, en la recerca de recursos 

tècnics, i econòmics. En la redacció dels PAESC caldrà considerar les accions definides en els 

PAES existents dels municipis.  

Un cop redactats, cal assegurar-se que es realitza un seguiment dels PAESC municipals tal 

com s’estableix en la metodologia del Pacte pels Alcaldes pel Clima i l’Energia. 

Objectius 
Incrementar l’adaptació dels municipis de la RBM a través de l’adhesió i 

redacció dels PAESC municipals  

Beneficiaris Conjunt de municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats Finançament per executar totes les accions PAESC 

Horitzó 

temporal 

Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 
Diputació de Barcelona/Girona 

Ajuntaments 
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3.3. Assegurar l'adhesió de tots els municipis de la RBM al Pacte d’Alcaldes i 

Alcaldesses i elaborar els corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el 

Clima (PAESC). 

Actors 

implicats 

Diputació de Barcelona/Girona 

Ajuntaments  

Empreses redactores 

Exemples Montseny i Fogars de Montclús 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Ajuntaments 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de municipis de la RBM amb PAESC redactat i aprovat 

Nombre d’accions PAESC executades a la RBM 

Emissions d’efecte hivernacle reduïdes per la implementació d’accions PAESC 
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3.4. Elaborar i desenvolupar un pla de comunicació i sensibilització del Pla 

d'Adaptació de la RBM 

Sector Transversal 

Descripció 

La lluita contra el canvi climàtic és una feina de tots els agents del territori, des de 

l’administració pública, treballadors dels diferents sectors econòmics (forestal, turístic, 

agrícola, industrial, etc.), la ciutadania fins la població ocasional. És per tant imprescindible 

que tots aquests agents estiguin conscienciats de la importància de treballar per mitigar les 

emissions d’efecte hivernacle i per adaptar el territori als impactes inevitables, ja que el canvi 

climàtic ens afecta a tots i tots podem actuar per fer-hi front. 

En aquest sentit, es proposa elaborar i executar un pla de comunicació i sensibilització del 

present PAACC a la RBM per tal d’incrementar la conscienciació i formació de tots els agents 

i població sobre canvi climàtic, adaptació i mitigació, i com fer-hi front. Es proposen en aquest 

sentit les següents accions: 

- Elaborar vídeos curts, il·lustratius i pedagògics sobre les accions d'adaptació 

realitzades exitosament a la RBM i destacar la importància d'aquestes i altres accions 

(no realitzades encara o en procés) a fer pel medi i la societat. En el cas de les escoles, 

es proposa involucrar als alumnes en la elaboració dels vídeos.  

- Fer difusió dels vídeos a tots els agents, a través del canal més adequat en cada cas 

per tal de que la comunicació i la difusió sigui efectiva per a cada públic. Entre els 

canals de difusió s’inclouen: xarxes socials com Facebook, Twitter, Youtube, webs dels 

ajuntaments i del Parc Natural, escoles, altres equipaments municipals, correus 

personalitzats (a agents dels sectors econòmics com en establiments turístics, 

propietaris forestals, etc.), oficines de turisme, i altres. Fer-ne difusió també pels 

canals de comunicació més convencionals, com les xarxes de ràdio i televisió, premsa 

local, etc. 

- Elaborar una guia de bones pràctiques (online i/o en paper) per a la ciutadania en 

els diversos àmbits que inclou el PAACC (ex. forestal, aigua, residus, etc.) i difondre-

la a través de diversos canals incloent ràdio els CAPs i altres centres sanitaris, oficines 

de turisme, comerços, establiments turístics, etc.  

- Dissenyar i distribuir senyalística pels equipaments municipals (per exemple cartells 

informatius amb missatges curts i entenedors). 

- Organitzar xerrades, tallers, debats, exposicions itinerants, cine-fòrum, celebració 

de dies específics (ex. el dia de l’Energia o el dia del Medi Ambient., etc.) sobre canvi 

climàtic i/o sobre accions del PAACC executades amb èxit o en execució.  

o En aquest sentit es proposa crear un cicle de xerrades i dinamització de 

l’exposició d’adaptació al canvi climàtic al massís (ECTAdapt), per 

sensibilitzar la ciutadania, incloent nens, alumnes, etc. Aquesta exposició 

itinerant ha estat oferta per la Diputació de Girona durant el juny de 2019. 

- Convidar als actors implicats en les accions així com altres experts en la matèria que 

es considerin oportuns en aquests esdeveniments organitzats.. 
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3.4. Elaborar i desenvolupar un pla de comunicació i sensibilització del Pla 

d'Adaptació de la RBM 

- Elaborar i executar un pla de comunicació/formació específic adreçat als càrrecs 

electes i als treballadors municipals. Aquests plans inclouran formació respecte la 

necessitat d'adaptació al canvi climàtic, seguiment de les accions incloses als plans i 

programes relacionats amb el canvi climàtic que el municipi estigui portant a terme 

(pla d’adaptació, pla d’acció pel clima i l’energia, etc.), continuïtat dels programes 

existents al municipi, etc. Pels càrrecs electes, cal també incloure els aspectes i 

repercussions econòmiques i polítiques del PAACC i l’execució de les accions. Els 

plans es poden realitzar a través de xerrades informatives, manuals, jornades de 

treball, etc.   

 

Objectius 

Millorar la comunicació i incrementar la conscienciació de tots els agents i 

població del territori sobre el PAACC de la RBM i en general sobre canvi 

climàtic, adaptació i mitigació 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats Arribar a tots els agents del territori i interès d’aquests 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Girona 

Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Ajuntaments  

Ciutadania 

Càrrecs electes 

Treballadors municipals 

Agents dels sectors econòmics (turisme, forestal, indústria, etc.) 

Entitats de custòdia, naturalistes i ambientalistes 

Gestors espais naturals 

Diputació de Barcelona/Girona 

Escoles 

Centres sanitaris 

Altres 

Exemples 
LIFE CLINOMICS (accions comunicació realitzades) 

Exposició «Adaptació al canvi climàtic» (projecte ECTAdapt) 

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Departament de Medi Ambient (Generalitat de Catalunya) 
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3.4. Elaborar i desenvolupar un pla de comunicació i sensibilització del Pla 

d'Adaptació de la RBM 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Pla de comunicació i sensibilització elaborat 

Nombre de xerrades, tallers, exposicions i altres campanyes sobre el PAACC 

de la RBM realitzades  

Nombre de vídeos realitzats i difosos a la ciutadania 

Nombre d’electes que hagin atès sessions de sensibilització/formació 

Nombre de tècnics municipals que hagin atès sessions de 

sensibilització/formació 
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3.5. Crear un Pla de desenvolupament socioeconòmic de la RBM 

Sector Transversal 

Descripció 

La Reserva de la Biosfera del Montseny basa la seva gestió a través del Pla d’acció de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny1, redactat en el moment de l’ampliació de la Reserva el 
2014 i en el qual es defineixen els eixos i els objectius estratègics de gestió del territori. Aquest 
pla d’acció està inspirat en altres documents marc, fruit del treball participatiu entre els 
gestors de diferents reserves de la Biosfera, principalment l’Estratègia de Sevilla2.  

Entre els principals eixos de treball del parc hi ha el de desenvolupament socioeconòmic, on 
un dels objectius generals és la potenciació de les polítiques públiques i de les activitats 
econòmiques que contribueixin a impulsar el model de desenvolupament sostenible. El 
desenvolupament sostenible a la RBM passa per plans concrets de gestió com el transport 
públic i la mobilitat, la igualtat de gènere, plans d'ocupabilitat juvenils, la gestió de l'aigua, 
l'eficiència energètica i una marca pròpia per a productes i serveis de la zona. 

En el Pla d’acció de la RBM (2014) s’establien els següents objectius específics de l’eix o 
programa de foment del desenvolupament, entre altres: 

- Promoure els productes i serveis ecològicament sostenibles i econòmicament viables, 
que tinguin incidència en les economies locals 

- Organitzar i desenvolupar instruments de participació de la població local, a través 
d’entitats i sectors productius. 

- Fomentar el desenvolupament i la redacció de les agendes 21 municipals 

- Desenvolupar i millorar els instruments necessaris per a una ordenació urbana i 
territorial sostenibles 

- Elaborar i desenvolupar els plans sectorials de la Reserva. 

Així doncs, es proposa crear un Pla específic de desenvolupament socioeconòmic de la RBM, 
que englobi els Plans i compromisos més recents, i la resta de treballs i accions que s’han 
realitzat en els últims anys a la RBM, per tal que aquest Pla constitueixi un full de ruta executiu 
actualitzat en referència al desenvolupament socioeconòmic a la RBM. Entre altres, caldrà 
incloure al Pla: 

- Les accions del present PAACC relacionades (per exemple, 1.5 Foment de la ramaderia 

extensiva i 1.2 Acabar de desenvolupar la marca de la RBM, promoure’n la 

comercialització de productes i incloure el sector privat per fomentar la inversió 

privada); 

- Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); 

- El Pla d’igualtat de gènere i desenvolupament rural sostenible; 

- Altres 

                                                           
1 Font: https://parcs.diba.cat/documents/82976683/169776594/PlaAccio_RBM.pdf/50dcd2a5-4d2b-
427a-9477-2be34fafa8f6  
2 Document marc fruit del treball participatiu entre els gestors de diferents reserves de la Biosfera 
(http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/103849sb.pdf).  
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3.5. Crear un Pla de desenvolupament socioeconòmic de la RBM 

El Pla serà un full de ruta executiu per potenciar la transformació socioeconòmica de la RBM 

i contindrà un conjunt d’accions, polítiques i estratègies per fomentar una activitat 

econòmica que solucioni i asseguri les necessitats de les persones que hi viuen, des d’un punt 

de vista de riquesa, gènere, interculturalitat i sostenibilitat ambiental. Entre moltes altres, les 

accions aniran encaminades a assegurar la viabilitat i estabilitat de les explotacions forestals 

i agro-ramaderes, la igualtat de gènere, i incidiran en la millora de la qualitat de vida de la 

població i els treballadors de la Reserva i el seu entorn. 

Objectius Potenciar la transformació socioeconòmica de la RBM  

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Ajuntaments  

Ciutadania 

Treballadors municipals 

Propietaris forestals 

Associació d’empresaris turístics del Montseny  

Gestors espais naturals 

Diputació de Barcelona/Girona 

Associació de Propietaris del Montseny 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Generalitat de Catalunya (ex. Programa de suport i acompanyament a la 

planificació estratègica) 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Pla de desenvolupament socioeconòmic realitzat i aprovat 

EUR destinats a execució d’accions del Pla de desenvolupament 

socioeconòmic 
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3.6 Fer un estudi de mobilitat i crear punts d'intercanvi modal als municipis per 

fomentar un transport sostenible 

Sector Transversal 

Descripció 

Els estudis de mobilitat són una eina molt important per a la planificació de la xarxa de 

transport, les aportacions del qual contribueixen, entre altres, a la millora del medi ambient. 

És per això que es proposa realitzar un estudi de mobilitat de la RBM, que inclogui tant la 

mobilitat originada pels municipis que integren la RBM, com els treballadors del Parc Natural 

com la població estacional i els visitants a la RBM, sobretot en les èpoques de major afluència. 

Per tant, es proposa estudiar d’una banda la mobilitat recreativa o freqüentació i d’altra 

banda, la mobilitat obligada. Per fer-ho, es proposa: 

- Recopilar informació. Consultar bibliografia (memòries del parc, estudi previs de 

mobilitat realitzats, enquestes o altres documents/estudis rellevants) per obtenir 

informació diversa sobre el transport a la RBM (per exemple població censada i 

població estacional, cartografia bàsica, dades d’accidentalitat, centres d’atracció i 

generació de viatges, eixos d’atracció, dades de motorització, etc.) i realitzar treball 

de camp i/o altres estudis segons el que manqui, si s’escau.  

- Realitzar enquestes participatives a la RBM per tal de recopilar informació 

actualitzada sobre hàbits i demanda de mobilitat (a peu, en bicicleta, transport públic, 

etc.), i també sobre problemes i oportunitats identificades,  així com propostes 

d’accions, entre altres.  

- Anàlisi i diagnosi segons la informació recopilada. A partir de la informació recopilada, 

detectar els problemes de mobilitat existents i les possibles oportunitats i solucions 

per aconseguir una mobilitat i transport sostenible.  

- Establir una estratègia de foment del transport sostenible a la RBM i incloure un 

programa d’actuacions a executar en els propers anys a partir de tota la informació 

recopilada i els resultats de la diagnosi.  Entre possibles accions a executar en aquest 

sentit, s’inclouen les següents:  

 

Mobilitat en transport públic 

o Considerar la creació de noves estacions d’autobusos i/o de tren per millorar 

la connectivitat al territori. 

o Millorar la coordinació amb horaris d’altres serveis de transport  

o Seguir promovent el transport públic, sobretot pel que fa als visitants de fora 

la RBM (ex. Transport públic integrat, Bus Parc El Montseny) 

o Promoure itineraris en zones de la RBM menys vulnerables 

 

 

Mobilitat en vehicle privat 

o Fomentar el carsharing (compartició de cotxe) tant a nivell privat com a les 

administracions locals. 

o Creació de zones verdes: zones d’aparcament exclusiu per a residents. 
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3.6 Fer un estudi de mobilitat i crear punts d'intercanvi modal als municipis per 

fomentar un transport sostenible 

o Promoure a nivell privat i entre les administracions i treballadors del Parc 

Natural, l’ús de biocombustibles i del vehicle elèctric, creant i/o ampliant els 

punts de recàrrega a la RBM. 

o Instal·lar fotolineres per promoure l’ús del vehicle elèctric entre els 

treballadors dels ajuntaments i administracions públiques. 

 

Mobilitat en bicicleta 

o Augmentar els carrils bici. 

o Fomentar la seguretat per als ciclistes: carrils segregats del trànsit de vianants 

i vehicles en les vies de pas. 

o Donar continuïtat als itineraris de ciclistes i condicionar les interseccions per 

a aquests. 

 

Mobilitat a peu: 

o Facilitar la connexió de la mobilitat a peu amb el transport públic 

o Creació i ampliació d’àrees per a vianants segures 

 

- Contactar amb tots els agents i ens que s’escaigui per al desenvolupament i execució 

de les accions. 

Objectius Disposar d’un transport i mobilitat sostenible a la RBM 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny  

Dificultats Obtenir finançament per executar totes les actuacions 

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge 
Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques  

Ajuntaments 

Ciutadania 

Empreses concessionàries de serveis de transport 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Pressupost Projectes estratègics 1: 200.000-500.000€ 
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3.6 Fer un estudi de mobilitat i crear punts d'intercanvi modal als municipis per 

fomentar un transport sostenible 

Indicador de 

seguiment 

Estudi de mobilitat realitzat 

Enquestes de mobilitat rebudes/enquestes enviades 

EUR destinats a  l’execució d’actuacions  
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3.7 Elaborar un pla de disminució de malbaratament alimentari global 

Sector Transversal 

Descripció 

El malbaratament alimentari és una problemàtica amb importants conseqüències a nivell 

socioeconòmic i mediambiental, pel que cal realitzar actuacions en aquest sentit per reduir la 

generació de residus així com fomentar bones pràctiques en l’adquisició, conservació, 

preparació i reaprofitament alimentari.  

En aquest sentit, aquesta acció s’enfoca a elaborar un pla de disminució de malbaratament 

alimentari global a la RBM, on es proposin i impulsin accions per potenciar el bon 

aprofitament dels aliments i reduir la fracció orgànica.  

El Pla ha de considerar tots els sectors i agents del territori rellevants, com són els ciutadans, 

les escoles i altres centres educatius, els establiments i indústries alimentàries, els 

establiments turístics i de la resta de sectors i serveis, així com l’administració i el Parc Natural. 

 A continuació es proposen un seguit de passos a seguir per a la realització del Pla:  

- Primerament, identificar els hàbits alimentaris actuals per sector (per exemple 

centres educatius, sector domèstic, turístic, etc.) a través d’una enquesta online o 

similar.  

- Identificar i analitzar les millors pràctiques de compra i consum responsable en 

aquests (en serveis de menjador i càterings externs dels centres educatius, 

administracions, etc.). 

- Per altra banda, analitzar els diferents canals de distribució d’aliments sobrers i en 

bon estat a la RBM, i en base a això cercar nous canals i proposar mesures en aquest 

sentit (associacions benèfiques, Banc dels aliments, menjadors socials municipals, 

etc.). 

- Definir en el pla accions a executar organitzades segons diferents eixos estratègics, 

segons temàtiques (per exemple adquisició, conservació, preparació i reaprofitament 

alimentari) i segons sectors. 

A continuació es mostren alguns exemples d’accions a incloure al pla:  

o Realitzar activitats de conscienciació als ciutadans en general i als 

encarregats de la compra i establiments alimentaris (ex. restaurants, 

establiments hotelers, hostals, etc.) per evitar que es generin excedents 

alimentaris i s’arribin a malmetre els productes abans de ser consumits i 

també per fomentar una compra i consum responsable dels aliments. Per 

exemple, potenciar productes a granel, reducció d’envasos, etc. 

o Transmetre a la ciutadania pautes per a aprofitar les restes de menjar 

generades durant el procés de preparació dels àpats i el menjar sobrant. 

o Introduir mecanismes per a facilitar la distribució (transport, conservació, 

gestió, peticions i ofertes) dels excedents alimentaris. 

o Introduir mesures en contra del malbaratament alimentari en centres 

educatius, tant en  l’adquisició i preparació dels aliments com en el consum, 

tot intentant minimitzar al màxim els aliments sobrers i aplicant també 

mesures per a l’aprofitament de les restes de menjar generades (ex. 
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3.7 Elaborar un pla de disminució de malbaratament alimentari global 

distribució dels excedents alimentaris) i/o gestió d’aquests (a través per 

exemple de compostadors a les escoles per a utilitzar per adob en horts, etc.). 

Això serveix, alhora, com a instrument educatiu per als alumnes que utilitzen 

el servei de menjador, i conseqüentment per a les seves famílies. 

o Fomentar des de l’ajuntament iniciatives d’aprofitament d’aliments en bon 

estat que no es posen a la venda per diversos motius, amb la col·laboració 

activa d’entitats socials i benèfiques o menjadors socials municipals (per 

exemple promovent i facilitant l’accés de donants, potenciant els circuits de 

distribució, col·laborant amb la gestió dels menjadors socials municipals, de 

forma específica amb els mercats municipals etc.). 

Amb l'aplicació de les mesures del pla es reduiran emissions de gasos d'efecte hivernacle, el 

consum d'energia i els costos de tractament de residus, de combustible, etc. Així com també, 

de forma indirecta, les necessitats de reg dels cultius i de consum d’aigua per part del sector 

agrícola i la indústria alimentària.   

 

Objectius Reduir el malbaratament alimentari a la RBM 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny  

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Ajuntaments 

Ciutadania 

Escoles i altres centres educatius 

Agència de Residus de Catalunya 

Banc dels aliments 

Menjadors socials 

Associacions benèfiques 

Establiments alimentaris 

Exemples 
Projecte ECOWASTE4FOOD, Som gent de profit (Agència de Residus de 

Catalunya), Municipis de Vic i Barcelona 

Fonts de 

finançament 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 
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3.7 Elaborar un pla de disminució de malbaratament alimentari global 

Indicador de 

seguiment 

Pla de disminució de malbaratament alimentari realitzat 

Estimació de la quantitat d’excedents alimentaris finalment reaprofitats 

Quantitat d’aliments llençats/any 
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3.8 Caracterització i definició de les millores ambientals en tots els sectors i 

realització d’una prova pilot 

Sector Transversal 

Descripció 

L’adaptació al canvi climàtic inclou diversos aspectes i elements que van des de l’optimització 

d’aigua i ús de recursos hídrics alternatius, a l’eficiència energètica i a la bio construcció i 

renovació ecològica, entre molts altres. Per tal d’adoptar i millorar en aquests aspectes 

ambientals a la RBM, i per tant fomentar l’adaptació del canvi climàtic en tots els sectors del 

territori, aquesta acció proposa realitzar una prova pilot (o més si s’escau) en un edifici o 

equipament municipal, allotjament turístic, propietat forestal, granja, etc. per tal de millorar-

hi un o més aspectes ambientals a través de l’aplicació de mesures d’adaptació al canvi 

climàtic.  

- Per fer-ho, cal primerament caracteritzar i definir totes aquelles millores ambientals 

que fomentin l’adaptació del territori. Entre les mesures potencials a aplicar, podem 

torbar, entre altres: 

o Instal·lació de dipòsits d’aigües pluvials per emmagatzemar i reutilitzar l’aigua 

de pluja 

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 Instal·lació de plaques fotovoltaiques a cobertes (tenir en compte el nou 

decret d’autoconsum RD 244/2019) 

o Ús de materials de procedència local, com per exemple fusta, en la 

construcció i elaboració de mobiliari 

o Ús de materials de construcció naturals i reciclables i que no emetin 

substàncies tòxiques 

o Altres mesures d’adaptació al canvi climàtic 

- El següent pas serà definir el grup potencial on es realitzarà aquesta prova pilot. Es 

proposa que el grup inclogui les empreses adherides a la CETS i/o altres agents del 

territori involucrats d’una manera o altre amb el projecte del Parc, el canvi climàtic i 

el foment de la sostenibilitat, entre altres a valorar. Aquest grup potencial, doncs, pot 

incloure empreses turístiques, propietaris forestals, associacions ambientals, 

agricultors i ramaders, entre altres. 
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3.8 Caracterització i definició de les millores ambientals en tots els sectors i 

realització d’una prova pilot 

- A partir d’aquest grup, i per tal de seleccionar el/s allotjament, empresa, granja o 

edifici concret, etc. on realitzar-hi la prova, es proposa realitzar una selecció tècnica 

segons uns criteris (a determinar). Aquests poden incloure les mancances o 

necessitats ambientals i adaptatives més importants al territori, el consum d’aigua o 

energia de l’edifici o propietat en qüestió, els beneficis addicionals de la mesura, 

entre altres.  

- A més, caldrà assegurar-se que la zona, propietat o empresa escollida es compromet 

a mantenir aquella instal·lació o renovació (segons s’escaigui) en el temps, el que 

pot ser un dels criteris a tenir a compte en la selecció. 

- Un cop realitzada la prova, fer un seguiment de la instal·lació o millora i valorar la 

replicació d’aquesta a altres àrees del territori. 

Objectius 
Identificar les millores ambientals a realitzar a cada sector i fer una prova 

pilot 

Beneficiaris Conjunt de la RBM (tots els sectors) 

Dificultats Triar on realitzar la prova pilot 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2anys) 

Lideratge Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Actors 

implicats 

APM (Associació de Propietaris del Montseny) 

CETS 

Unió de pagesos  

Sindicats agraris 

ACREFA (Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà) 

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

Exemples  

Fonts de 

finançament 
Projecte CLINOMICS 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Millores ambientals definides 

Llistat del grup potencial on realitzar la prova pilot 

Prova pilot realitzada (m3 d’aigua estalviats, Kwh d’energia renovable 

produïda, estalvi de consum de calefacció o refrigeració anual, etc. segons 

s‘escaigui) 
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3.4. EIX 4: DESTÍ TURÍSTIC RESPONSABLE I 

SOSTENIBLE 

4.1. Valorar destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra 

el canvi climàtic 

Sector Turístic 

Descripció 

El sector turístic es considera el sector amb majors perspectives de creixement en l’àmbit 

d’estudi. El turisme a la Reserva de la Biosfera arriba atret per les seves característiques 

naturals i culturals. Actualment es disposa de 21 hotels amb 1.127 places, 11 hostals i 

pensions amb 448 places, 7 càmpings amb 1.749 places i 47 cases de turisme rural amb 393 

places.  

Així doncs, hi ha un gran potencial d’adaptació al canvi climàtic en aquest sector, incloent 

diverses accions d’adaptació com el foment de les renovables al sector, l’adhesió de les 

empreses a la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS), la realització de sessions de 

formació específica en ecoeficiència als diferents actors turístics, entre moltes altres. 

Per poder finançar aquestes accions, en la seva totalitat o en part, es proposa valorar la 

destinació d’una part de la recaptació municipal d’aquesta taxa turística existent a un fons 

de lluita contra el canvi climàtic. 

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.  

Cal que aquesta acció es posi a debat entre els agents rellevants del sector (Associació 

d’empresaris turístics del Montseny, Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural, 

Ajuntaments i resta d’agents del sector turístic com propietaris d’habitatges rurals, hotels, 

càmpings, etc.) per decidir si finalment es vol aplicar o no al territori, i de quina manera. 

En aquest sentit, aquest fons de lluita contra el canvi climàtic proposat seria de caràcter públic 

i podria servir per impulsar diverses accions d’adaptació a la RBM, com les anteriorment 

mencionades.   

Per dur a terme l’acció, en cas que s’implementi, caldrà definir bé el fons, establint si aquest 

serà a nivell municipal o de l’espai de la RBM, quin percentatge de la recaptació de la taxa 

es destinarà al fons, entre altres.  

Es pot implicar a l’Associació d’empresaris turístics del Montseny, 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. 

Objectius Implementar noves fonts de finançament per lluitar contar el canvi climàtic 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 
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4.1. Valorar destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra 

el canvi climàtic 

Dificultats 

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 

Associació d’empresaris turístics del Montseny  

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Ajuntaments 

Actors 

implicats 

Associació d’empresaris turístics del Montseny  

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

CETS 

Ajuntaments  

Agents del sector turístic (propietaris habitatges rurals, hotels, càmpings, 

etc.) 

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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4.2. Promoure la diversificació estacional de l'oferta turística i la diversificació de les 

activitats i capturar sinergies i oportunitats entre les zones costaneres i de 

muntanya 

Sector Turístic 

Descripció 

El  turisme és un sector vulnerable que cal que s’adapti a la nova realitzat climàtica, i en el cas 

de la RBM, amb gran afluència de visitants (ara molt concentrada a la primavera i la tardor) i 

on el sector turístic es considera el de majors perspectives de creixement en l’àmbit del 

present estudi, aquesta adaptació esdevé encara més important. En aquest sentit, es proposa 

desestacionalitzar l’afluència de visitants i diversificar les activitats per reduir l’afluència 

massiva en determinades dates i localitzacions, que pugui provocar problemes en la gestió de 

l’espai, i major deterioració del medi. 

Aquesta descentralització de l’afluència turística cap a diferents zones de l’espai protegit i 

promoure determinades activitats a diferents llocs ja s’ha iniciat, de manera que el Parc 

Natural del Montseny té actualment diverses àrees principals per a la pràctica del turisme, 

entre les que es troben el Montseny, La Costa del Montseny, Turó de l’Home, Tagamanent, 

Aiguafreda, Arbúcies, Riells del Montseny, Viladrau, Sant Marçal, Campins, Fogars de 

Montclús i Sant Esteve de Palautordera. 

Per promoure aquesta diversificació encara més, es proposa valorar l’execució de les 

següents accions:  

- Realitzar un estudi i avaluació de l’afluència de visitants i usuaris del parc al llarg de 

l’any (avaluar estacionalitat, ex. cap de setmana i entre setmana, etc.). 

- Fer una revisió de la zonificació del Parc, per tal d’establir una diferenciació dels 

espais segons el seu ús i objectiu (per exemple zonificar els espais destinats a usos 

de major intensitat, els d’ús més restringit i els espais on es dóna prioritat a la 

protecció i conservació). 

- Seguir promovent l’ús del Bus Parc (així com la resta de transport públic d’accés al 

Parc), establert des del tercer trimestre del 2018, per tal de reduir l’arribada de 

visitants en cotxe i reduir la massificació en aparcaments i zones no delimitades com 

a aparcament, amb els conseqüents efectes negatius que comporta.  

- Incrementar les rutes i itineraris en les zones més baixes i mitjanes del massís, ja 

que són parts que poden resistir una major pressió de visitants, dels quals molts són 

famílies amb nens i gent gran que no poden realitzar ascensions a les parts més altes.  

- Identificar els punts on caldria millorar o augmentar la senyalització per tal 

d’incrementar la conscienciació dels visitants respecte la conservació i els valors 

naturals del Parc. En aquests punts cal delimitar clarament els camins d’accés i 

circulació, per tal d’evitar el trepig indiscriminat de les zones veïnes, amb els impactes 

negatius consegüents. 

- Potenciar les zones “pre-parc”, és a dir, les zones de la perifèria del Parc i els voltants 

dels nuclis habitats, que són menys fràgils, ja que pot ser una acció per evitar 

l’arribada massiva de molts visitants a les zones més fràgils del Parc. Aquestes zones 

“pre-parc” podrien satisfer les expectatives de molts visitants, com podrien ser les 
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4.2. Promoure la diversificació estacional de l'oferta turística i la diversificació de les 

activitats i capturar sinergies i oportunitats entre les zones costaneres i de 

muntanya 

famílies i la gent gran. En aquestes zones, diferenciar els espais d’esbarjo infantil, 

aparcament, pícnic, etc. 

- Implementar un Pla de desestacionalització de l’oferta turística.  

- Crear un òrgan que s’encarregui de capturar sinergies i oportunitats entre les zones 

costaneres i de muntanya per diversificar les activitats i reduir la massificació al Parc. 

Es proposa que  aquest òrgan que es planteja sigui la MeSACC del sector turístic a la 

RBM, es reuneixi periòdicament per debatre possibles accions a realitzar en aquest 

sentit, i es coordinin amb altres ens rellevants per fer-les efectives.   

- Realitzar un estudi de viabilitat per a la creació de productes turístics complexos (que 

enllacin projectes i productes diversos, i nous productes com per exemple 

recurs/itinerari turístic vinculat a la temàtica del canvi climàtic).  

- Monitoritzar l’efectivitat de les mesures i de les pautes de freqüentació. 

 

Objectius 

Reduir la vulnerabilitat de la RBM per l’increment de l’afluència de visitants, 

en part derivada dels efectes del canvi climàtic d’increment de temperatures 

i reducció confort climàtic 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny 

Dificultats 
Captar l’interès dels visitants a altres rutes/itineraris/activitats menys 

conegudes o típiques 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 
Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

MeSACC del sector turístic a la RBM 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

MeSACC del sector turístic a la RBM 

Associació d’empresaris turístics del Montseny  

Ajuntaments  

Agents del sector turístic (propietaris habitatges rurals, hotels, càmpings, 

etc.) 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Pressupost Accions pilot i projectes demostratius: 50.000-200.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de noves rutes/itineraris/activitats  

Nombre de noves sinergies identificades entre zones costeres i de muntanya  
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4.2. Promoure la diversificació estacional de l'oferta turística i la diversificació de les 

activitats i capturar sinergies i oportunitats entre les zones costaneres i de 

muntanya 

Pla de desestacionalització de l’oferta turística 
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4.3. Potenciar l’adaptació del sector turístic 

Sector Turístic 

Descripció 

Les activitats i allotjaments turístics poden comportar impactes greus al territori en relació a 

la quantitat d’aigua (degut a consums excessius del recurs) i també en la qualitat de l’aigua 

(relacionat amb el sanejament de les aigües residuals si es donen grans oscil·lacions de 

població per afluència de visitants), entre altres. I tenint en compte el context de canvi 

climàtic actual, i les perspectives de creixement del sector, es fa necessària l’adaptació del 

sector turístic en relació als diversos vectors aigua, residus, energia, etc.  

 

En aquest sentit, es proposa:  

- Consolidar la línia de subvencions dirigides a actuacions d’adaptació al canvi 

climàtic en establiments turístics, incloent temes d’energies renovables (on caldrà 

considerar el nou decret d’autoconsum RD 244/2019), sistemes d’estalvi d’aigua, etc.  

- Incorporar criteris d’adaptació al canvi climàtic en els grups de treball de la CETS, on 

les empreses acreditades realitzen projectes de sostenibilitat. 

- Crear i difondre un qüestionari als agents del sector turístic per tal que s’informi en 

cada cas de quines mesures d’estalvi i bones pràctiques s’estan realitzant per tal 

d’adaptar-se al canvi climàtic. Enviar el qüestionari anualment a totes les empreses, 

allotjaments i serveis turístics de la RBM per assegurar que el sector turístic adopta 

bones pràctiques en matèria de consum i gestió d’aigua, energia, residus, entre altres 

a determinar. El qüestionari/informe es podrà modificar per tal d’ajustar-lo al tipus 

d’establiment o servei turístic si s’escau, però es proposa que en tots els casos es 

divideixi en les següents parts: 

o Un llistat amb les accions de bones pràctiques, en el qual cada 

establiment/servei turístic haurà d’indicar quines està realitzant actualment 

i podrà donar més detalls sobre aquesta (per exemple volum d’aigua estalviat 

per any, etc.). Entre altres, s’inclouran les següents accions:    

 Rentat diari de tovalloles i llençols optatiu en allotjaments; 

 Instal·lació d’electrodomèstics de baix consum d’aigua; 

 Dispositius d’estalvi d’aigua en aixetes, dutxes i vàters 

 Reutilització d’aigües grises; 

 Recollida i reutilització d’aigües pluvials;  

 Presència de vegetació amb baix requeriment hídric;  

 Optimització del reg; 

 Ús alternatiu a l’aigua potable per reg, neteja, etc.; 

 Cartells informatius (o similar) sobre recomanacions respecte l’ús de 

l’aigua adreçat als clients; 

 Compostatge; 

 Reutilització, reciclatge selectiu dels residus, etc.; 

 Ús d’energies renovables; 

 Altres 
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4.3. Potenciar l’adaptació del sector turístic 

o En una segona part, els establiments/serveis turístics indicaran aquelles 

accions que tenen pensat implantar en un futur, donant més detalls en cada 

cas (per exemple, quina estimació de volum d’aigua preveuen estalviar, com 

es finançarà l’acció, calendari, etc.)  

o Finalment, s’inclourà un apartat on es podrà demanar suport (financer, 

administratiu, tècnic) pel que fa a les futures accions que es preveuen o volen 

executar en l’establiment turístic. 

o Aquest qüestionari permetrà fer un seguiment de les accions d’adaptació 

realitzades al sector turístic de la RBM i també permetrà identificar quines 

accions són d’interès pels agents del sector turístic, el que permetrà 

identificar possibles sinergies i oportunitats en aquest sentit.  

o Valorar la creació d’una “puntuació” a partir dels resultats del qüestionari 

(segons el consum d’aigua per m2 o per client, etc.) i de fer-la pública, per tal 

de promoure encara més la participació del sector turístic en l’adopció de 

mesures d’estalvi d’aigua. 

 

Objectius 
Incrementar l’ús de bones pràctiques i l’adaptació al canvi climàtic del sector 

turístic 

Beneficiaris 
Conjunt del sector turístic (directe) 

Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny (indirecte) 

Dificultats 

Manca de finançament 

Assegurar la complementació del qüestionari per part de tots els agents del 

sector 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge MeSACC del sector turístic 

Actors 

implicats 

MeSACC del sector turístic 

Associació d’empresaris turístics del Montseny  

Agents del sector turístic (empreses, propietaris habitatges rurals, hotels, 

etc.) 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Exemples   

Fonts de 

finançament 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 
Qüestionari realitzat 
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4.3. Potenciar l’adaptació del sector turístic 

Nombre de qüestionaris rebuts/qüestionaris enviats 

Increment d’accions d’adaptació executades/any.  

Ajudes econòmiques anuals (EUR) 
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3.5. EIX 5: SILVICULTURA, UNA ACTIVITAT 

TRADICIONAL PER A UN TERRITORI RESILIENT 

5.1. Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les zones 

forestals (boscos i pastures del massís) de la RBM més vulnerables a aquest i definir 

models de gestió que permetin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic 

Sector Forestal 

Descripció 

Els canvis en la temperatura i en la disponibilitat hídrica derivats del canvi climàtic 

comportaran una reducció de la idoneïtat climàtica de les tres espècies amb aprofitament 

forestal més important: alzina, faig i surera. Aquests canvis conduirien a una menor 

productivitat, creixement (tal i com ja es detecta a les fagedes del Montseny) i capacitat de 

regeneració, amb afectació diferent segons l’espècie i les condicions d’estructura del bosc.  

En aquest sentit: 

- Elaborar un estudi detallat dels impactes del canvi climàtic als boscos i pastures de 

la RBM i identificar les zones i espècies més vulnerables per poder definir models de 

gestió i executar accions d’adaptació. Aquesta acció és molt important en l’àmbit de 

la RBM i presenta una oportunitat d’incrementar no només l’adaptació dels boscos 

sinó la rendibilitat del sector. En aquest sentit, ja es comença a percebre per part dels 

gestors forestals que s’ha de canviar la manera de gestionar el bosc, tenint en compte 

diferents criteris (productius, de prevenció d’incendis, o de conservació dels seus 

valors naturals i serveis ecosistèmics) i cercant una major rendibilitat i valorització de 

productes secundaris.  

- Es proposa que la MeSACC del sector forestal a la RBM tingui una participació activa 

en l’execució d’aquesta acció, de manera que s’impliqui en la definició dels models 

de gestió forestals que permetin aquesta adaptació dels boscos al canvi climàtic tot 

buscant una major rendibilitat d’aquests. 

- Per la realització d’aquest estudi, cal primerament fer una revisió dels estudis 

existents en relació als impactes del canvi climàtic a les zones forestals i a les 

espècies presents a la RBM, tant estudis d’àmbit a la RBM, com en altres territoris 

propers que tinguin similituds de condicions climàtiques, edàfiques, etc.  

- Recollir les aportacions dels gestors forestals, propietaris i d’altres agents o ens 

rellevants per tal d’identificar les zones i espècies més vulnerables actualment a la 

RBM i per identificar també els models o tècniques de gestió que més estan 

funcionant. 

- Analitzar l’evolució de la idoneïtat climàtica, productivitat, creixement i capacitat de 

regeneració de cada espècie forestal a la RBM en un futur tenint en compte les 

projeccions de canvi climàtic, segons els diferents escenaris d’emissions futur (ex. 

RCP2.6, RCP4.53, etc.) i segons diferents horitzons futurs (ex. 2040, 2050, 2100, etc.). 

                                                           
3 Els Escenaris RCP (de l'anglès, Representative Concentration Pathways, Trajectòries de Concentracions 
Representatives) són quatre escenaris d'emissions sobre l'evolució estimada de l'emissió i concentració 
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5.1. Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les zones 

forestals (boscos i pastures del massís) de la RBM més vulnerables a aquest i definir 

models de gestió que permetin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic 

- Per altra banda, entre els impactes del canvi climàtic als boscos cal considerar 

l’increment de plagues i invasions, pel que cal analitzar l’evolució d’aquestes en un 

futur tenint en compte les projeccions climàtiques futures (major temperatura, 

increment de sequera, etc.), i fer un control i seguiment d’aquestes en el temps.  

- Amb tots aquests anàlisis i resultats, es proposa elaborar mapes de vulnerabilitat 

(segons diferents escenaris, horitzons temporals, etc.) dels boscos i pastures de la 

RBM al canvi climàtic, per tal que esdevinguin una eina útil i pràctica tant per 

l‘administració com pels propietaris forestals, alhora d’identificar es zones amb 

major vulnerabilitat i les àrees prioritàries d’actuació. 

- A partir d’aquí, i segons els resultats obtinguts, reunir la MeSACC forestal i altres 

agents o ens no específics d’aquesta MeSACC (si s’escau) per posar a debat el model 

de gestió forestal que es vol implementar a la RBM per assegurar l’adaptació i 

rendibilitat dels boscos, seguint criteris de sostenibilitat i conservació dels valors 

ecològics del bosc.  

- Es proposa que d’aquest estudi i debat entre els agents involucrats al territori en surti 

un “manifest” o declaració, que simbolitzi el compromís del territori en aplicar 

aquests models de gestió forestal concrets i el compromís d’aplicar les mesures 

silvícoles que promoguin l’adaptació al canvi climàtic.   

D’aquesta manera, i juntament amb els mapes elaborats, tant l’administració com el 

propietari forestal tindran les eines adequades per poder actuar en les zones més 

vulnerables i promoure l’adaptació dels boscos i pastures. 

Objectius 

Generar eines útils i pràctiques per l’administració i propietaris forestals per 

poder adaptar els boscos i pastures de la RBM al canvi climàtic i millorar la 

rendibilitat d’aquests   

Beneficiaris 
Sector forestal (directe) 

Conjunt de la RBM (indirecte) 

Dificultats 

Aplicació de model de gestió forestal al territori 

Limitacions derivades de la incertesa dels impactes del canvi climàtic i els 

models climàtics 

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2anys) 

Lideratge 
Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Associació de Propietaris del Montseny 

Actors 

implicats 

MeSACC sector forestal  

CREAF 

                                                           
de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera durant el segle XXI, establerts pel Grup 
Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic. 
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5.1. Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les zones 

forestals (boscos i pastures del massís) de la RBM més vulnerables a aquest i definir 

models de gestió que permetin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic 

ADFs 

ADVs 

Enginyers comarcals 

Centre de la Propietat Forestal 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Associació de Propietaris del Montseny 

Exemples Projecte europeu SIMWOOD (CREAF) 

Fonts de 

finançament 
Projecte CLINOMICS 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Estudi i mapes realitzats 

Definició del model de gestió forestal a aplicar a la RBM (manifest i/o 

accions) 
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5.2. Foment de la gestió i planificació forestal 

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 -PTGMF-, i Pla simple de gestió forestal -PSGF- (per 

forests privades).  

La silvicultura és un dels usos tradicionals més importants del Montseny, tot i que actualment 

el sector es troba al límit de la rendibilitat. La gran majoria de les finques explotades són de 

propietat privada, i els aprofitaments es centren en l'extracció de fusta o de llenya (i en menor 

mesura, de suro). Dins la RBM s'enregistren uns 105 Plans tècnics de gestió forestal (PTGMF  

o PSGF), els quals abasten una superfície d'unes 14.196 ha, de les quals unes 12.564 ha 

corresponen a boscos (un 22,5% de la superfície de la RBM)4. Viladrau i Arbúcies són els 

municipis que presenten una major superfície amb Plans de Gestió Forestal i gairebé el 90% 

de les superfícies amb PTGMF són boscos (majoritàriament alzinars -70%-, seguit per les 

fagedes -11%-, les rouredes -5,6%- i les suredes -5,2%-), i un 2,4% són plantacions forestals 

(majoritàriament coníferes de muntanya -62,3%- seguit de coníferes mediterrànies -22%-). 

 

En aquest sentit, per fomentar la gestió i planificació forestal a la RBM, es proposa: 

- Donar suport tècnic en la redacció de plans tècnics de gestió forestal conjunta amb 

el lideratge de les associacions de propietaris forestals, en boscos d’àmbit públic. 

- Fomentar la planificació forestal en boscos d’àmbit privat, per exemple a través de 

sessions informatives amb els propietaris, on es ressaltin els beneficis de la redacció 

dels plans pel propietari, i amb presentació de casos d’èxit, entre altres. 

- Difondre als agents rellevants en matèria de treballs i gestió forestal (finques, 

associacions, etc.) els resultats de l’execució de l’acció 5.1 del present PAACC, 

concretament el “manifest” o compromís del territori d’aplicar uns models de gestió 

forestal concrets i aplicar les mesures silvícoles que promoguin l’adaptació al canvi 

climàtic.  

- Fomentar la redacció de PTGMF i PSGF i OF per tal que aquests incloguin criteris 

d’adaptació al canvi climàtic (veure acció 5.4 per més detall). 

 

Objectius 
Augmentar la superfície gestionada de boscos públics i privats per 

incrementar-ne la resiliència la canvi climàtic. 

Beneficiaris 
Propietaris forestals (directe) 

Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny (indirecte) 

Dificultats Poc interès per part dels propietaris forestals 

                                                           
4 Estudi efectes canvi climàtic Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats. Font: 
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/04/Clinomics_Canvi-climatic-Montseny-
A1_Memoria_Annexos-B.pdf  
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5.2. Foment de la gestió i planificació forestal 

Horitzó 

temporal 
Mig termini (2-5 anys) 

Lideratge 
Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Centre de Protecció Forestal (CPF) 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Centre de Protecció Forestal (CPF) 

Diputació de Barcelona/Girona 

Ajuntaments 

Associació de Propietaris Forestals del Montseny 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Associació de Propietaris del Montseny 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Centre de la Propietat Forestal 

Diputació de Barcelona/Girona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 
Nombre d’IOFs redactats / any 
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5.3 Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi 

climàtic i fer-ne un seguiment en el temps per poder dissenyar mesures d'adaptació 

específiques i efectives 

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 la RBM serà impactada d’una manera o altre pel canvi climàtic, i per tal de 

poder preservar-la cal: 

- 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.) com a primer pas per identificar les zones de la RBM amb 

presència de flora i fauna vulnerable al canvi climàtic. 

- 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.  

- Estudiar la resposta d’aquestes espècies vulnerables als canvis climàtics, per 

exemple, quina capacitat de dispersió tenen les diferents espècies de plantes, el seu 

èxit reproductiu (estudi de la mortalitat, abundància o mancança de flors, etc.), signes 

d’estrès (en fulles, etc.), entre altres.  

- Realitzar un mapa interactiu 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, RCP4.55, en horitzó futur 2050, 2100, etc.).  

- Identificar i executar accions d’adaptació en cada cas a  partir dels resultats 

obtinguts. 

- 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 

altres institucions i administracions (Xarxa Natura 2000, CREAF, IRTA, Agents 

forestals, 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 

                                                           
5 Els Escenaris RCP (de l'anglès, Representative Concentration Pathways, Trajectòries de Concentracions 
Representatives) són quatre escenaris d'emissions sobre l'evolució estimada de l'emissió i concentració 
de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera durant el segle XXI, establerts pel Grup 
Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic. 
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5.3 Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi 

climàtic i fer-ne un seguiment en el temps per poder dissenyar mesures d'adaptació 

específiques i efectives 

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 la Reserva de la Biosfera del Montseny  

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural  

Diputació de Barcelona/Girona 

Ajuntaments 

Propietaris forestals 

Agents rurals 

Entitats de custòdia 

ADFs 

ADVs 

Universitats i centres de recerca 

Associació de Propietaris Forestals del Montseny 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural 

Diputació de Barcelona/Girona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Mapa de biodiversitat vulnerable 

Superfície de la RBM amb espècies vulnerables al canvi climàtic 

EUR destinats a mesures d’adaptació de la biodiversitat a la RBM / any 
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5.4 Incorporació de criteris d’adaptació a la planificació i gestió forestal de la RBM 

Sector Forestal 

Descripció 

Els instruments d'ordenació forestal (IOF) 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), 

ni criteris d’adaptació específics, el que podria implicar noves accions i modificar algunes de 

les ja plantejades actualment en algunes forests per tal de fer front a aquests impactes, reduir 

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

Per tal d’incorporar aquestes projeccions climàtiques així com criteris d’adaptació en la 

planificació i gestió forestal de la RBM, es proposa: 

- Per una banda, formar propietaris, tècnics i gestors forestals de manera específica 

sobre com considerar les projeccions climàtiques en la planificació de treballs 

forestals i com gestionar el bosc de manera adaptativa a curt, mig i llarg termini. 

- Elaborar un manual de bones pràctiques per a l’adaptació dels boscos del Montseny 

al canvi climàtic. 

o Considerar altres manuals o guies similars (ex. guia de l’Agència Catalana de 

l’Aigua La gestió i recuperació de la vegetació de ribera). 

o Considerar també els resultats del projecte LIFE Tritó Montseny sobre la 

millora dels hàbitats de ribera i la gestió de l’aigua des de les capçaleres per 

incidir en la disponibilitat hídrica. 

o Es proposa que el manual sigui específic per la RBM, de manera que doni les 

pautes d’actuacions concrets pel territori, pel que fa a tècniques de gestió 

més adequades. 

o Difondre el manual a tots els actors del sector forestal (finques, associacions 

i entitats de custòdia, etc.) ja que cal assegurar que tos els agents implicats 

en la gestió de l’espai tinguin les eines adequades per a realitzar-ne una bona 

gestió adaptativa. Entre altres, es pot difondre a través de les xarxes socials 

i webs dels ajuntaments i el Parc Natural, així com a través de correus 

personalitzats.  

o Valorar la realització d’una sessió per presentar el manual. 

- Considerar criteris d’adaptació al canvi climàtic en la redacció dels instruments 

d’ordenació en boscos públics. 

o Incentivar que considerin les projeccions climàtiques futures (a escala local 

si hi són disponibles, o a escala regional en cas que no) i que en base a 

aquestes s’apliquin 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.).  
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5.4 Incorporació de criteris d’adaptació a la planificació i gestió forestal de la RBM 

o Per fer-ho, es proposa 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 Propietat Forestal, per revisar 

aquells IOF ja aprovats per tal que incorporin les projeccions climàtiques 

futures i criteris de resiliència, per una banda, i per l’altre, per què aquests 

s’apliquin en tots els nous IOF.  

o En aquest sentit, caldria redactar unes directrius sobre com redactar els IOF 

incloent aquests criteris d’adaptació.  

o Valorar obrir o consolidar una línia d’ajuts per poder facilitar la realització i 

incorporació d’aquests criteris d’adaptació en els IOF.  

 

Objectius 
Incrementar la resiliència dels boscos a la RBM incorporant criteris 

d’adaptació en la planificació forestal 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny  

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

Horitzó 

temporal 
Curt termini (<2 anys) 

Lideratge Diputació de Barcelona/Girona 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural 

Diputació de Barcelona/Girona 

Propietaris de finques forestals 

Entitats de custòdia 

MeSACC sector forestal  

Associació de Propietaris Forestals del Montseny 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 

Centre de Protecció Forestal (CPF) 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 

ADFs 

ADVs 

CREAF 

Centres de recerca / Universitats 

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

Exemples 

Guia La gestió i recuperació de la vegetació de ribera (Agència Catalana de 

l’Aigua) 

LIFE Tritó Montseny 
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5.4 Incorporació de criteris d’adaptació a la planificació i gestió forestal de la RBM 

Fonts de 

finançament 
Diputació de Barcelona/Girona 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 

Nombre de sessions de formació realitzades 

Manual de bones practiques realitzat i difòs 

Nombre d’IOFs revisats a la RBM que incorporin les projeccions climàtiques 

futures 

Nombre d’IOFs nous a la RBM que incorporin les projeccions climàtiques 

futures 
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5.5 Gestió activa dels espais forestals més vulnerables al canvi climàtic i estratègics 

per a la prevenció d’incendis forestals 

Sector Forestal 

Descripció 

Un cop s’identifiquen les zones forestals de la RBM més vulnerables al canvi climàtic (veure 

acció 5.1 del present PAACC), cal executar unes accions i gestió adaptativa enfocada sobretot 

a la prevenció del incendis, risc que segons les projeccions climàtiques augmentarà en un 

futur. 

En aquest sentit:  

- Planificar i executar accions d’adaptació al canvi climàtic en finques públiques, tenint 

en compte el model de gestió acordat a la RBM (acció 5.1) i encaminades a reduir la 

vulnerabilitat de les forests sobretot envers els incendis. 

- Planificar i executar accions estratègiques de prevenció d’incendis forestals en 

l’àmbit del Parc Natural i la RBM en finques privades.  

- Dirigir aquesta gestió activa sobretot en àrees amb una elevada densitat de 

combustible. 

- Així doncs, identificar les àrees amb regenerats forestals i les zones d’alta densitat de 

combustible, i establir una zonificació per àrees d’actuació prioritària. 

- Elaborar un pla de treballs forestals calendaritzat amb les accions a executar (ex. 

reducció de peus, etc., introducció de pastures, introducció del foc tècnic, etc.) 

- Coordinar-se amb els propietaris i associacions forestals, així com altres agents 

rellevants, per assegurar l’èxit de l’execució de les accions. 

- Establir un seguiment de les accions executades tant en finques públiques com 

privades per monitoritzar i identificar dificultats, oportunitats i millores de gestió. 

- Revisar i consolidar la línia de de subvencions per actuacions de prevenció d’incendis 

i d’adaptació al canvi climàtic en finques privades, com empreses agrícoles i 

empreses turístiques  (dins campanya d’ajuts del Parc Natural i de la RBM).  

 

Objectius 
Executar treballs d’adaptació a finques públiques i privades de la RBM per 

incrementar la resiliència envers incendis forestals 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny  

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Llarg termini (>5 anys) 

Lideratge Diputació de Barcelona/Girona 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural 

Diputació de Barcelona/Girona 

Propietaris de finques forestals 

Pastors 
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5.5 Gestió activa dels espais forestals més vulnerables al canvi climàtic i estratègics 

per a la prevenció d’incendis forestals 

Entitats de custòdia 

MeSACC sector forestal  

Associació de Propietaris Forestals del Montseny 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

Centre de Protecció Forestal (CPF) 

ADFs 

ADVs 

CREAF 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona/Girona 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Departament d’Interior 

Pressupost Projectes estratègics 1: 200.000-500.000€ 

Indicador de 

seguiment 

Ajudes econòmiques anuals (EUR) 

EUR destinats anualment per l’execució accions d’adaptació 

Superfície forestal de la RBM on s’han executat accions d’adaptació  

Reducció d’incendis anuals (%) i/o superfície anual afectada per incendis (ha) 
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5.6 Incorporació en el Pla de Prevenció d’Incendis del Parc Natural els escenaris de 

futur i de criteris d’adaptació al canvi climàtic. 

Sector Forestal 

Descripció 

Degut a l’increment del risc d’incendis forestals projectat degut al canvi climàtic, és important 

disposar d’un Pla de Prevenció d’Incendis adaptat a les projeccions climàtiques futures, per 

tal d’incrementar la resiliència dels boscos envers aquests impactes. 

En aquest sentit:  

- Incloure el registre de l’històric d’incendis més actualitzat. 

- Identificar les àrees més vulnerables als incendis forestals al Parc tenint en compte 

les projeccions de canvi climàtic, segons els diferents escenaris d’emissions futur 

(ex. RCP2.6, RCP4.56, etc.) i segons diferents horitzons futurs (ex. 2040, 2050, 2100, 

etc.). 

- Contactar amb els agents rellevants per aprofundir en aquestes projeccions i 

identificar les àrees de major risc d’incendis futures (ex. CREAF, bombers, ADFs, 

propietaris i associacions forestals, altres centres de recerca, etc.). 

- Incloure cartografia amb escales de major detall per millorar l’operativitat del Pla. 

- Incloure una descripció de les masses forestals actuals i la projecció d’evolució 

d’aquestes (idoneïtat climàtica, etc.), un llistat d’espècies vulnerables i 

d’interès/protegides, les normatives a considerar en la planificació, etc. 

- Incloure criteris d’adaptació al canvi climàtic al capítol de planificació del Pla (ex. 

creació de nous punts d’aigua, reducció de biomassa, pasturatge, etc.) 

- Revisar el Pla periòdicament per tal d’incorporar les noves projeccions climàtiques i 

estudis rellevants que puguin sortir. 

 

Objectius 
Considerar les projeccions climàtiques futures en el Pla de prevenció 

d’incendis del Parc per reduir la vulnerabilitat evers aquest risc 

Beneficiaris Conjunt de la Reserva de la Biosfera del Montseny  

Dificultats  

Horitzó 

temporal 
Curt termini (2-5 anys) 

Lideratge 
Diputació de Barcelona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural 

Actors 

implicats 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural 

Diputació de Barcelona 

                                                           
6 Els Escenaris RCP (de l'anglès, Representative Concentration Pathways, Trajectòries de Concentracions 
Representatives) són quatre escenaris d'emissions sobre l'evolució estimada de l'emissió i concentració 
de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera durant el segle XXI, establerts pel Grup 
Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic. 
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5.6 Incorporació en el Pla de Prevenció d’Incendis del Parc Natural els escenaris de 

futur i de criteris d’adaptació al canvi climàtic. 

Propietaris de finques forestals 

Entitats de custòdia 

MeSACC sector forestal  

Associació de Propietaris Forestals del Montseny 

Associació de Gestió Forestal Montseny-Ponent 

ADFs 

ADVs 

CREAF 

Exemples  

Fonts de 

finançament 

Diputació de Barcelona 

Reserva de la Biosfera del Montseny i Parc Natural 

Pressupost Estudis i adequació de governança: <50.000  € 

Indicador de 

seguiment 
Projeccions i criteris d’adaptació incorporats al Pla 
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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 2. Full de ruta del PAACC de la RBM 

EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

1 

1.1 Realitzar jornades formatives al sector agrícola i ramader per un maneig adaptat al canvi climàtic 

- Realitzar sessions anuals o bianuals (o més freqüents si s’escau).  

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

- Incloure els coneixements més actualitzats en cada temàtica i adaptar les sessions. 

- Contactar amb experts de la temàtica o agents involucrats en casos d’èxit. 

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

Agrícola Mig termini 

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

sector privat per fomentar la inversió privada 

- Potenciar des del Parc l'ús de la distinció entre empresaris turístics i agraris.  

- Establir un servei d'acompanyament legal i tècnic  

- Fomentar la comercialització en la marca d’altres productes menys coneguts i els productes forestals 

secundaris  

- Promoure’n el consum local i la comercialització a través de proveïdors locals i sostenibles. 

- Incloure el sector privat per fomentar la inversió privada.  

- Engegar un pla de difusió de la marca  

Agrícola-Forestal Mig termini 

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

gestió conjunta 

- Identificar els hàbitats sensibles al canvi climàtic a la RBM i les actuacions de gestió més adients. 

- Establir plans específics segons zones o tipus de custòdia. 

- Definir clarament en els acords les actuacions a executar en funció de les necessitats concretes de 

gestió. 

Agrícola-Forestal Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 
- Obrir una línia d’ajudes públiques per promoure projectes de custòdia i fer un seguiment posterior.  

- Disposar d’un tècnic a temps complet. 

1.4 Impuls a la biomassa 

- Identificar els edificis públics que disposen de caldera de biomassa i/o xarxa de calor al territori.  

- Elaborar un inventari d’edificis i equipaments públics a la RBM susceptibles d’instal·lació. 

- Fer una estimació de les necessitats tècniques i energètiques de cadascun. 

- Potenciar la instal·lació de calderes i xarxes de calor en edificis públics i equipaments segons el seu 

potencial. 

- Identificar estudis existents del potencial de la instal·lació de calderes de biomassa i xarxes de calor en 

edificis privats (ex. equipaments turístics, en explotacions agràries, etc.)  

- Impulsar la demanda de biomassa en la ramaderia, entre altres sectors. 

- Consolidar una línia d'ajuts per a instal·lacions de biomassa. 

- Donar suport tècnic i econòmic a associacions i agrupacions de propietaris per a la producció de 

biomassa local a partir d'actuacions de prevenció d'incendis i d’adaptació al canvi climàtic. 

Forestal Mig termini 

1.5 Foment de la ramaderia extensiva 

- Elaborar un inventari i anàlisi de les explotacions ramaderes actuals. 

- Identificar les explotacions (en funcionament, en estat crític, abandonades, etc.) amb potencial per 

incloure al projecte. 

- Contactar amb els agricultors, ramaders i propietaris de les terres per identificar aquestes 

potencialitats.  

- Realitzar un estudi de relleu generacional i capacitats productives a la RBM.  

- Identificar-hi les necessitats i propostes de millora en base als resultats obtinguts en l’estudi.  

- Redactar l’estratègia i Pla d’acció per al foment de la ramaderia extensiva: 

Agrícola-Forestal Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 
- Donar suport a les explotacions ramaderes per actuacions d’adaptació al canvi climàtic (dins campanya 

d’ajuts del PN i RB Montseny). 

- Valorar l’adquisició bestiar i crear ramats locals des de l’ens grup motor de l’acció (de manera directa 

o a través d’ajuts). 

1.6 Recuperació de varietats locals que puguin donar una millor resposta al canvi climàtic 

- Elaborar un inventari de varietats locals i conreus més adaptats al canvi climàtic a la RBM.  

- Contactar amb agricultors, tècnics experts i altres agents rellevants per realitzar-lo. 

- Realitzar assajos i proves pilot en explotacions agràries per estudiar-ne el potencial. 

- Determinar quines presenten millors aptituds per adaptar-se als nous condicionants climàtics. 

- Escollir les varietats més interessants per al camp.  

- Donar suport a les explotacions agrícoles per la implementació d’aquestes varietats locals. 

- Identificar i avaluar pràctiques agroculturals locals i tradicionals d’interès. 

- Difondre els resultats. 

Agrícola Llarg termini 

1.7 Recuperar i gestionar espais agroforestals  

- Elaborar cartografia d’aquests espais agraris periforestals i agroforestals abandonats a la RBM. 

- Estudiar la viabilitat de recuperació d’aquests espais.  

- Valorar la creació d’un Banc de Terres periforestals o agroforestals abandonades, o acords amb 

l'administració. 

- Elaborar i executar un Pla de gestió dels espais  

Agrícola-Forestal Curt termini 

2 
2.1 Establir condicions específiques d'execució en els contractes de serveis i de subministrament de 

l'ajuntament (estalvi d'aigua, compensació d'emissions, compra verda, ús d'energies renovables...) 
Transversal Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Valorar la realització de sessions formatives als treballadors dels ajuntaments.  

- En cada contracte fer referència i descriure aquestes mesures ambientals sostenibles  

- Establir indicadors objectius per tal de realitzar un seguiment i verificació del compliment d’aquestes 

mesures per part dels contractats. 

- Valorar en cada cas l’establiment de penalitats per al cas d’incompliment d’aquestes condicions 

especials. 

- Fer un seguiment dels ajuntaments de la RBM que hagin incorporat aquests criteris ambientals en els 

plecs de contractació de serveis i subministraments. 

- Fer difusió des dels ajuntaments de les pràctiques adoptades com a exercici de conscienciació davant 

de la ciutadania. 

2.2. Optimització de la gestió del servei d’abastament d’aigua 

- Municipalitzar la gestió del servei de subministrament d’aigua als municipis de la RBM. 

- Aprovar per ple municipal un acord per l’aposta de recuperar la gestió pública de l’aigua i una 

estratègia conjunta en aquesta línia.  

- Contactar amb l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) o altres ens rellevants 

per rebre assessorament i assistència, jurídica i administrativa. 

- Estudiar i aplicar la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua basades en 

criteris ecològics. 

- Definir des de l'Ajuntament els trams per cada sector i realitzar un control dels consums d'aigua. 

- Engegar un procés de difusió i conscienciació ciutadana  

Transversal Llarg termini 

2.3. Gestió eficient de l’aigua en edificis i equipaments públics i en el sector privat Transversal Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Valorar obrir una línia d’ajuts econòmics des de la Diputació de Barcelona per la implementació 

d’actuacions de millora de l’eficiència i de reaprofitament de recursos hídrics alternatius en edificis i 

equipaments públics a la RBM. 

- Redactar i aprovar des dels ajuntaments una ordenança d’aigua que inclogui els sectors domèstic, 

industrial, serveis i agrícola.  

- Preveure en l’ordenança la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua per diferents usos. 

- Incloure 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. 

- Incloure actuacions d’aprofitament de recursos hídrics alternatius. 

- Coordinar-se entre municipis per tal d’incloure regulacions i criteris similars en l’ordenança d’aigua 

- Garantir el compliment d’aquesta ordenança. 

2.4. Millora de la qualitat, innovació i eficiència de les xarxes locals d'abastament d'aigua 

- Realitzar una avaluació integral de la situació actual de la xarxa d’abastament d’aigua potable.  

- Fer una cartografia i diagnosi del sistema d’abastament actual. 

- Proposar un pla d’acció concret i viable.  

- Valorar la implementació de la telegestió i tecnologies intel·ligents. 

Transversal Llarg termini 

2.5. Promoure la fitodepuració d'aigües residuals a la RBM 

- Promoure la fitodepuració als equipaments del Parc que no tenen cap sistema de depuració i a 

habitatges aïllats i/o turístics. 

- Definir i executar un Pla per establir aquesta fitodepuració a la RBM (calendari, pressupost, estudis 

necessaris a realitzar, etc.). 

- Identificar els municipis o àrees de la RBM més adequades per a la implementació d’una prova pilot.   

Transversal Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Utilitzar aquests sistemes exemples de solucions basades en la natura com a eina 

formativa/divulgativa. 

- Establir i executar accions per recuperar i mantenir totes les basses i fonts existents. 

- Arribar a acords de manteniment amb els propietaris, en cas que siguin privades, i donar figures de 

protecció en el cas que siguin públiques.  

- Identificar i legalitzar abocaments no legalitzats a la RBM.  

2.6. Inventariar recursos hídrics disponibles i fomentar l’ús d’aigua no potable per a usos 

compatibles 

- Realitzar un inventari de totes les fonts de subministrament d’aigua i recursos hídrics disponibles.  

- Legalitzar totes les captacions d’abastament municipal. 

- Estudiar i proposar noves fonts d’abastament i alternatives en cas de sequera. 

- Estudiar i proposar un pla d’acció concret i viable de l’ús de recursos hídrics alternatius.  

- Implementar les actuacions propostes segons el calendari i pressupost establert. 

- Valorar la incorporació en el Pla director d’abastament d’un protocol de contingència en cas de 

sequera. 

- Establir-hi accions segons l’escenari de sequera i els nivells d’alerta. 

Transversal Curt termini 

2.7. Establir un seguiment de l’estat qualitatiu i quantitatiu (a partir de dades de l’ACA) dels rius i 

dels aqüífers 

- Realitzar un seguiment de l’estat qualitatiu de rius i aqüífers a la RBM. 

- Aprofitar la xarxa d'estacions LTER creada durant el projecte LIFE Tritó i estendre-la per obtenir dades 

qualitatives de l’aigua de torrents i fonts de la RBM. 

- Identificar els punts on estendre aquesta xarxa de seguiment hidrològic, i designar-hi un equip tècnic. 

- Realitzar el seguiment quantitatiu a partir de les dades existents procedents de l’ACA. 

Transversal Llarg termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Identificar zones amb major potencial de recàrrega d’aqüífers al territori. 

- Instar a l’administració competent en aquest àmbit a protegir les zones de recàrrega d’aqüífers a la 

RBM. 

- Establir convenis amb els propietaris per garantir la protecció i recàrrega de l’aqüífer. 

2.8. Implementar tècniques d’agricultura de precisió i estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua 

- Establir un mapa de regs i concessions a partir de la recopilació d’informació de l’estat actual dels 

regadius.  

- Detallar per cada regadiu la concessió, el tipus de regadiu, els conreus, el nombre de regants actuals i 

potencials, i el balanç de cada concessió.   

- Analitzar i proposar propostes d’equilibri de dotacions consensuats amb tots els actors implicats. 

- Realitzar jornades de formació per a comunitats de regants 

- Consolidar una línia d’ajuts a comunitats de regants per a la millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua. 

Agrícola Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

3 

3.1. Realitzar sessions de formació específiques a tots els sectors en relació a l’estalvi de recursos i 

adaptació al canvi climàtic (residus, aigua, etc.) 

- Planificar les sessions per temàtiques i destinataris. 

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

industrial, etc.) i/o la temàtica (aigua, energia, residus, etc.).  

- 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. 

- Difondre els materials i resultats de les sessions als treballadors del Parc i als Ajuntaments per tal que 

Transversal Mig termini 

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

- Constituir la Taula d’Adaptació de la RBM per tal que esdevingui un òrgan local que vetlli per executar 

el PAACC de la RBM, 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 

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

els corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 

- Promoure des de les Diputacions de Barcelona i Girona l’adhesió dels seus municipis a la RBM i donar 

suport en el procés d’adhesió, en la recerca de recursos tècnics, i econòmics.  

Transversal Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Un cop redactats, assegurar-se que es realitza un seguiment dels PAESC municipals tal com s’estableix 

en la metodologia del Pacte pels Alcaldes pel Clima i l’Energia. 

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

- Elaborar vídeos curts, il·lustratius i pedagògics sobre les accions d'adaptació realitzades. 

- Fer difusió dels vídeos a tots els agents, a través del canal més adequat en cada cas. 

- Elaborar una guia de bones pràctiques (online i/o en paper) per a la ciutadania en els diversos àmbits 

que inclou el PAACC i difondre-la. 

- Dissenyar i distribuir senyalística pels equipaments municipals. 

- Organitzar xerrades, tallers, debats, exposicions itinerants, cine-fòrum, celebració de dies específics 

sobre canvi climàtic i/o sobre accions del PAACC executades amb èxit o en execució.  

o Crear un cicle de xerrades i dinamització de l’exposició d’adaptació al canvi climàtic al massís. 

- Convidar als actors implicats en les accions així com altres experts en la matèria que es considerin 

oportuns en aquests esdeveniments organitzats. 

- Elaborar i executar un pla de comunicació/formació específic adreçat als càrrecs electes i als 

treballadors municipals.  

Transversal Curt termini 

3.5 Crear un Pla de desenvolupament socioeconòmic de la RBM 

- Englobar els Plans i compromisos més recents, i la resta de treballs i accions que s’han realitzat en els 

últims anys a la RBM, com les accions del present PAACC relacionades , els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), el Pla d’igualtat de gènere i desenvolupament rural sostenible, 

entre altres. 

Transversal Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

3.6 Fer un estudi de mobilitat i crear punts d'intercanvi modal als municipis per fomentar un 

transport sostenible 

- Recopilar informació (memòries del parc, estudi previs de mobilitat realitzats, enquestes o altres 

documents/estudis rellevants) per obtenir informació diversa sobre el transport a la RBM. 

- Realitzar nous estudis o treball de camp segons el que manqui i si s’escaigués per completar la 

informació.  

- Realitzar enquestes participatives a la RBM per tal de recopilar informació actualitzada sobre hàbits i 

demanda de mobilitat i també sobre problemes i oportunitats identificades i propostes d’accions. 

- Detectar els problemes de mobilitat existents i les possibles oportunitats i solucions a partir de la 

informació recopilada, 

- Establir una estratègia de foment del transport sostenible a la RBM i incloure un programa 

d’actuacions a executar en els propers anys.  

Transversal Llarg termini 

3.7 Elaborar un pla de disminució de malbaratament alimentari global 

- Identificar els hàbits alimentaris actuals per sector. 

- Identificar i analitzar les millors pràctiques de compra i consum responsable en aquests sectors. 

- Analitzar els diferents canals de distribució d’aliments sobrers i en bon estat a la RBM, i en base a això 

cercar nous canals i proposar mesures en aquest sentit. 

- Definir en el pla accions a executar organitzades segons diferents eixos estratègics, segons temàtiques 

i segons sectors.  

Transversal Curt termini 

3.8 Caracterització i definició de les millores ambientals en tots els sectors i realització d’una 

prova pilot  

- Caracteritzar i definir totes aquelles millores ambientals que fomentin l’adaptació del territori.  

Transversal Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Definir el grup potencial on es realitzarà aquesta prova pilot. 

- Realitzar una selecció tècnica segons uns criteris (a determinar) per seleccionar on realitzar la prova 

pilot.   

- Assegurar-se que la zona, propietat o empresa escollida es compromet a mantenir aquella instal·lació 

o renovació en el temps. 

- Fer un seguiment de la instal·lació o millora i valorar la replicació d’aquesta a altres àrees del territori. 

4 

4.1. Valorar destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi 

climàtic  

- Posar a debat la implementació o no de l’acció entre els agents rellevants del sector per decidir si 

finalment es vol aplicar o no al territori, i de quina manera. 

- En cas que s’implementi, caldrà definir bé el fons, establint si aquest serà a nivell municipal o de l’espai 

de la RBM, quin percentatge de la recaptació de la taxa es destinarà al fons, entre altres.  

Turístic Mig termini 

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

capturar sinergies i oportunitats entre les zones costaneres i de muntanya 

- Realitzar un estudi i avaluació de l’afluència de visitants i usuaris del parc al llarg de l’any. 

- Fer una revisió de la zonificació del Parc, per tal d’establir una diferenciació dels espais segons el seu 

ús i objectiu. 

- Seguir promovent l’ús del Bus Parc.  

- Incrementar les rutes i itineraris en les zones més baixes i mitjanes del massís. 

- Identificar els punts on caldria millorar o augmentar la senyalització per tal d’incrementar la 

conscienciació dels visitants respecte la conservació i els valors naturals del Parc. 

Turístic Mig termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Potenciar les zones “pre-parc”, és a dir, les zones de la perifèria del Parc i els voltants dels nuclis 

habitats, que són menys fràgils. 

- Implementar un Pla de desestacionalització de l’oferta turística.  

- Crear un òrgan que s’encarregui de capturar sinergies i oportunitats entre les zones costaneres i de 

muntanya per diversificar les activitats i reduir la massificació al Parc.  

- Realitzar un estudi de viabilitat per a la creació de productes turístics complexos. 

- Monitoritzar l’efectivitat de les mesures i de les pautes de freqüentació. 

4.3. Potenciar l’adaptació del sector turístic 

- Consolidar la línia de subvencions dirigides a actuacions d’adaptació al canvi climàtic en establiments 

turístics. 

- Incorporar criteris d’adaptació al canvi climàtic en els grups de treball de la CETS. 

- Crear i difondre un qüestionari als agents del sector turístic per tal que s’informi en cada cas de quines 

mesures d’estalvi i bones pràctiques s’estan realitzant per tal d’adaptar-se al canvi climàtic.  

o Incloure-hi un llistat amb les accions de bones pràctiques, en el qual cada establiment/servei 

turístic haurà d’indicar quines està realitzant actualment i podrà donar més detalls sobre 

aquesta.  

o Incloure un apartat on es pugui demanar suport (financer, administratiu, tècnic) pel que fa a 

les futures accions que es preveuen o volen executar en l’establiment turístic. 

o Valorar la creació d’una “puntuació” a partir dels resultats del qüestionari i de fer-la pública. 

Turístic Curt termini 

5 

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

pastures del massís) de la RBM més vulnerables a aquest i definir models de gestió que permetin 

l’adaptació dels boscos al canvi climàtic  

Agrícola-Forestal Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Implicar activament la MeSACC del sector forestal a la RBM en l’execució d’aquesta acció. 

- Fer una revisió dels estudis existents en relació als impactes del canvi climàtic a les zones forestals i a 

les espècies presents a la RBM. 

- Recollir les aportacions dels gestors forestals, propietaris i d’altres agents o ens rellevants. 

- Analitzar l’evolució de la idoneïtat climàtica, productivitat, creixement i capacitat de regeneració de 

cada espècie forestal a la RBM en un futur. 

- Analitzar l’evolució de l’increment de plagues i invasions als boscos.  

- Elaborar mapes de vulnerabilitat (segons diferents escenaris, horitzons temporals, etc.) dels boscos i 

pastures de la RBM al canvi climàtic. 

- Reunir la MeSACC forestal i altres agents per posar a debat el model de gestió forestal que es vol 

implementar a la RBM. 

- Es proposa que d’aquest estudi i debat entre els agents involucrats al territori en surti un “manifest” o 

declaració, que simbolitzi el compromís del territori.  

5.2. Foment de la gestió i planificació forestal  

- Donar suport tècnic en la redacció de plans tècnics de gestió forestal conjunta amb el lideratge de les 

associacions de propietaris forestals, en boscos d’àmbit públic. 

- Fomentar la planificació forestal en boscos d’àmbit privat. 

- Difondre als agents rellevants en matèria de treballs i gestió forestal (finques, associacions, etc.) els 

resultats de l’execució de l’acció 5.1 del present PAACC.  

- Fomentar la redacció de PTGMF i PSGF i OF per tal que aquests incloguin criteris d’adaptació al canvi 

climàtic. 

Forestal Mig termini 

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

un seguiment en el temps per poder dissenyar mesures d'adaptació específiques i efectives  
Forestal 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. 

- Identificar les mancances d’informació i/o d’estudis respecte a certes espècies, àrees, projeccions 

climàtiques i/o escenaris futurs. 

- Estudiar la resposta d’aquestes espècies vulnerables als canvis climàtics.  

- Realitzar un mapa interactiu de biodiversitat vulnerable al territori actualment, i en escenaris futurs 

tenint en compte les projeccions de canvi climàtic. 

- Identificar i executar accions d’adaptació en cada cas a  partir dels resultats obtinguts. 

- Assegurar que es realitzi un seguiment periòdic per analitzar el seu grau de vulnerabilitat i adaptació 

en el temps.  

- Designar l’ens més adequat tant per realitzar aquest seguiment com per dissenyar i executar les 

mesures d’adaptació.  

- Incloure l’estudi d’impactes deguts a l’increment de plagues i invasions en el sector agrícola i forestal. 

5.4 Incorporació de criteris d’adaptació a la planificació i gestió forestal de la RBM 

- Formar propietaris, tècnics i gestors forestals de manera específica. 

- Elaborar un manual de bones pràctiques per a l’adaptació dels boscos del Montseny al canvi climàtic. 

o Difondre el manual a tots els actors del sector forestal (finques, associacions i entitats de 

custòdia, etc.). 

o Valorar la realització d’una sessió per presentar el manual. 

- Considerar criteris d’adaptació al canvi climàtic en la redacció dels instruments d’ordenació en boscos 

públics. 

o Coordinar-se amb representants dels Departaments de la Generalitat de Catalunya implicats.  

o Redactar unes directrius sobre com redactar els IOF incloent aquests criteris d’adaptació.  

Forestal Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

o Valorar obrir o consolidar una línia d’ajuts per poder facilitar la realització i incorporació 

d’aquests criteris d’adaptació en els IOF.   

5.5 Gestió activa dels espais forestals més vulnerables al canvi climàtic i estratègics per a la 

prevenció d’incendis forestals 

- Planificar i executar accions d’adaptació al canvi climàtic en finques públiques. 

- Planificar i executar accions estratègiques de prevenció d’incendis forestals en l’àmbit del Parc Natural 

i la RBM en finques privades.  

- Dirigir aquesta gestió activa sobretot en àrees amb una elevada densitat de combustible. 

- Identificar les àrees amb regenerats forestals i les zones d’alta densitat de combustible, i establir una 

zonificació per àrees d’actuació prioritària. 

- Elaborar un pla de treballs forestals calendaritzat amb les accions a executar. 

- Coordinar-se amb els propietaris i associacions forestals, així com altres agents rellevants, per 

assegurar l’èxit de l’execució de les accions. 

- Establir un seguiment de les accions executades tant en finques públiques com privades 

- Identificar dificultats, oportunitats i millores de gestió. 

- Revisar i consolidar la línia de de subvencions per actuacions de prevenció d’incendis i d’adaptació al 

canvi climàtic en finques privades (dins campanya d’ajuts del Parc Natural i de la RBM). 

Forestal Llarg termini 

5.6 Incorporació en el Pla de Prevenció d’Incendis del Parc Natural els escenaris de futur i de 

criteris d’adaptació al canvi climàtic. 

- Incloure el registre de l’històric d’incendis més actualitzat. 

- Identificar les àrees més vulnerables als incendis forestals al Parc tenint en compte les projeccions de 

canvi climàtic. 

Forestal Curt termini 
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EIX ACCIÓ I SUB-ACCIONS ÀMBIT 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

- Contactar amb els agents rellevants per aprofundir en aquestes projeccions i identificar les àrees de 

major risc d’incendis futures. 

- Incloure cartografia amb escales de major detall per millorar l’operativitat del Pla. 

- Incloure una descripció de les masses forestals actuals i la projecció d’evolució d’aquestes. 

- Incloure criteris d’adaptació al canvi climàtic al capítol de planificació del Pla. 

- Revisar el Pla periòdicament per tal d’incorporar les noves projeccions climàtiques i estudis rellevants 

que puguin sortir. 

Font: Elaboració pròpia 
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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 la RBM i els altres dos territoris del 

projecte CLINOMICS. 
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Taula 3. Sinèrgies identificades entre les accions del PAACC de la RBM i els PAACCS dels altres dos territoris del projecte. 

Acció PAACC RBM 

TERRITORI AMB EL QUE 
S’IDENTIFICA SINÈRGIA 

ALT 
PENEDÈS 

TERRES DE 
L’EBRE 

1.1 Realitzar jornades formatives al sector agrícola i ramader per un maneig adaptat al canvi climàtic X X 

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

conjunta 
 X 

1.4 Impuls a la biomassa  X 

1.5 Foment de la ramaderia extensiva X X 

1.6 Recuperació de varietats locals que puguin donar una millor resposta al canvi climàtic  X 

1.7 Recuperar i gestionar espais agroforestals  X X 

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

(estalvi d'aigua, compensació d'emissions, compra verda, ús d'energies renovables...) 
X  

2.2. Optimització de la gestió del servei d’abastament d’aigua X  

2.3. Gestió eficient de l’aigua en edificis i equipaments públics i en el sector privat X  

2.4. Millora de la qualitat, innovació i eficiència de les xarxes locals d'abastament d'aigua X  

2.8. Implementar tècniques d’agricultura de precisió i estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua X X 

3.1. Realitzar sessions de formació específiques a tots els sectors en relació a l’estalvi de recursos i adaptació al 

canvi climàtic (residus, aigua, etc.) 
X X 

3.2. Constituir la Taula d’Actors/Adaptació de la RBM, donant continuïtat a les MeTACC  X X 
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Acció PAACC RBM 

TERRITORI AMB EL QUE 
S’IDENTIFICA SINÈRGIA 

ALT 
PENEDÈS 

TERRES DE 
L’EBRE 

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

corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 
X  

3.4 Elaborar i desenvolupar un pla de comunicació i sensibilització del Pla d'Adaptació de la RBM X  

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

4.3. Potenciar l’adaptació del sector turístic X  

5.2. Foment de la gestió i planificació forestal  X  

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

en el temps per poder dissenyar mesures d'adaptació específiques i efectives  
X  

5.4 Incorporació de criteris d’adaptació a la planificació i gestió forestal de la RBM X  

5.6 Incorporació en el Pla de Prevenció d’Incendis del Parc Natural els escenaris de futur i de criteris 

d’adaptació al canvi climàtic 
  

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 al Parc Natural del Montseny, amb una aportació 

per cadascuna de 25.000€. 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. S’ha agafat com a referència la 

metodologia utilitzada al PAACC de les Terres de l’Ebre. 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 part de 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 (de forma presencial i on-line), va puntuar de 

manera individual de l’1 al 3 (de menys a més importància o prioritat) els 5 criteris 

anteriors, dels quals es va obtenir una mitjana (Taula 4). 

Per altra banda, cadascun d’aquests criteris consta de diverses opcions o subcriteris, 

els quals es mostren a continuació: 

 



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic del Parc Natural del Montseny  110 

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). Els components de la METACC també van 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 5), 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 4. Resultats de les puntuacions mitjanes dels criteris de valoració per la MeTACC 

CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANA 

VIABILITAT 2,9 

TERMINI D'IMPLEMENTACIÓ 1,5 

TRANSVERSALITAT 2,1 

REPLICABILITAT 1,7 

INNOVACIÓ 2,1 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 5. Resultats puntuacions mitjanes de les opcions/subcriteris dels criteris de valoració 
per la MeTACC 

CRITERIS DE VALORACIÓ OPCIONS DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANA  

VIABILITAT 

ECONÒMICA 2,77 

TÈCNICA 2,86 

SOCIAL 2,71 

POÍTICA/INSTITUCIONAL 2,15 

AMBIENTAL 2,85 

TERMINI EXECUCIÓ 

LLARG TERMINI 1,33 

MITJÀ TERMINI 2,08 

CURT TERMINI 2,07 

TRANSVERSABILITAT 

OBJ. TRANSVERSALS I SECTORIALS 2,62 

OBJ. DIFERENTS SECTORS 2,00 

OBJ. 1 ÚNIC SECTOR 1,42 

INNOVACIÓ 

GOVERNANÇA 2,14 

TÈCNICA 2,36 

ECONÒMICA/COMERCIAL 2,00 

REPLICABILITAT 

2 TERRITORIS 2,50 

1 TERRITORI 2,00 

NO REPLICABLE 1,08 

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, i molt 

seguida la viabilitat ambiental. Per tant, per la MeTACC les accions que siguin més 

viables tècnica i ambientalment 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 i innovació (que es troben al mateix nivell de 

prioritat), la replicabilitat, i finalment el termini d’implementació com el menys 

rellevant a tenir en compte per a prioritzar les accions.  

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, per a la puntuació de les opcions hi han 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 components 

de la METACC van 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.   
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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, es va valorar l’impacte ambiental negatiu 

majoritari derivat de l’execució de l’acció, tenint en compte 6 aspectes o vectors 

ambientals: biodiversitat, sòl, aire, aigua, residus, clima i paisatge. Per assignar una 

puntuació per cada acció (100%, 66,7% o 33,3%) es va seguir la metodologia següent: 

- L'acció no impacta ambientalment/climàticament en cap dels 6 vectors (100%) 

- L'acció impacta ambientalment/climàticament en 1, 2 i/o 3 dels 

vectors/elements ambientals (66,7%) 

- L'acció impacta ambientalment/climàticament en 4, 5 i/o 6 dels 

vectors/elements ambiental (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.  

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. 

 

 

Molt Alta 29,89 37,36

Alta 22,42 29,89

Mitja 14,95 22,42
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5.2. CÀLCUL DEL COST-BENEFICI 

Per altra banda, es va calcular el cost-benefici de cadascuna de les accions, per tal de 

disposar d’un criteri complementari o paràmetre a l’hora d’escollir 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.  

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: 
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- <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.  

 

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 6), 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.  
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Taula 6. Potencials accions pilot seleccionades a criteri tècnic i presentades a la MeTACC 
(ordre aleatori) 

Nº 
acció7 

Nom acció 

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

3.7 
Elaborar un pla de disminució de malbaratament alimentari global 

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

5.4 Fer un manual de bones pràctiques de gestió del bosc de ribera i fer-ne 
distribució a actors del sector (petites finques, associacions, etc.) 

5.3 Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi 
climàtic i fer-ne un seguiment en el temps per poder dissenyar mesures 
d'adaptació específiques i efectives 

5.1 Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les zones 
forestals (boscos i pastures del massís) de la RBM més vulnerables a aquest i 
definir models de gestió que permetin l’adaptació dels boscos al canvi 
climàtic 

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

1.5 Fer un programa de foment de la ramaderia extensiva 

2.7 Establir una xarxa de seguiment i mesura dels cabals mínims als rius i als 
aqüífers 

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

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

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 RBM. Una de les accions pilot és fruit de la fusió de dues accions, una de les quals 

no es troba a la taula anterior, ja que es va considerar que aquestes es 

complementaven. Així, s’acorda fusionar les següents accions (Taula 7).  

 

 

 

 

 

                                                           
7 La numeració i títol de les accions d’aquesta taula pot ser que coincideixi en alguns casos amb la 
numeració i títol de les fitxes d’accions, fruit de modificacions, de la unió d’algunes accions i eixos 
estratègics entre sí en la 6a sessió de la MeTACC així com en el procés de revisió final del PAACC. 
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Taula 7. Accions pilot escollides, una d’elles sorgida de la fusió de dues accions. 

Nº8 ACCIONS PILOT 

1 

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

reestructuració fiscal per encoratjar a avançar cap a projectes 

"exemplars" en l'àmbit de l'ecoconstrucció i la renovació ecològica 

+ 

2.8 Instal·lar dipòsits de recollida d'aigües pluvials en explotacions 

agrícoles, ramaderes i establiments turístics. 

2 

5.1 Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les 

zones forestals (boscos i pastures del massís) de la RBM més vulnerables 

a aquest i definir models de gestió que permetin l’adaptació dels boscos 

al canvi climàtic. 

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: 

 

3.8 Caracterització i definició de les millores ambientals en tots els sectors i 

realització d’una prova pilot 

5.1 Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les zones 

forestals (boscos i pastures del massís) de la RBM més vulnerables a aquest i definir 

models de gestió que permetin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic. 

 

La descripció detallada de les accions es pot trobar en les fitxes d’acció respectives (apartat 3). 

  

                                                           
8 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 de la modificació dels eixos estratègics en l’última sessió de la 
MeTACC. 
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6. ANNEX 

6.1. ANNEX I. LLISTAT D’ACCIONS PRIORITZADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic del Parc Natural del Montseny  118 

 

Nº acció Accions prioritzades 
Puntuació final 

per acció 
Nivell de 
prioritz. 

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

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

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

32,17 Molt Alta 

2.2 Municipalitzar la gestió de l'aigua 32,13 Molt Alta 

5.4 
Fer un manual de bones pràctiques de gestió del bosc de ribera i fer-ne distribució  a actors del sector 
(petites finques, associacions, etc.) 

31,93 Molt Alta 

4.1 Destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi climàtic 31,60 Molt Alta 

4.3 
Fomentar els projectes d'eco renovació al sector turístic a través de la reestructuració fiscal per 
encoratjar a avançar cap a projectes "exemplars" en l'àmbit de l'ecoconstrucció i la renovació 
ecològica 

31,59 Molt Alta 

3.1 
Realitzar campanyes de sensibilització específiques a tots els sectors en relació a l’estalvi de recursos i 
adaptació al canvi climàtic (residus, aigua, etc.) 

31,21 Molt Alta 

5.3 
Identificar les zones amb presència de la flora i fauna més vulnerable al canvi climàtic i fer-ne un 
seguiment en el temps per poder dissenyar mesures d'adaptació específiques i efectives 

31,17 Molt Alta 

2.1 
Establir condicions específiques d'execució en els contractes de serveis i de subministrament de 
l'ajuntament (estalvi d'aigua, compensació d'emissions, compra verda, ús d'energies renovables...) 

31,15 Molt Alta 

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

31,14 Molt Alta 

1.4 
Instal·lar més calderes de biomassa i valorar la possibilitat d’instal·lar xarxes de calor i utilitzar 
biomassa forestal subministrada per productors locals per a usos tèrmics en edificis públics i privats 

31,11 Molt Alta 

2.3 Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua per afavorir un menor consum del recurs 31,02 Molt Alta 

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

30,03 Molt Alta 

3.2 Constituir la Taula d’Actors/Adaptació de la RBM, donant continuïtat a les MeTACC 29,93 Molt Alta 
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Nº acció Accions prioritzades 
Puntuació final 

per acció 
Nivell de 
prioritz. 

3.3 
Assegurar l'adhesió de tots els municipis de la RBM al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i elaborar els 
corresponents Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 

29,82 Alta 

4.2 
Promoure la diversificació estacional de l'oferta turística i la diversificació de les activitats i capturar 
sinergies i oportunitats entre les zones costaneres i de muntanya 

29,78 Alta 

3.5 Crear un Pla de desenvolupament socioeconòmic de la RBM 29,75 Alta 

5.1 
Fer un estudi detallat de l'afectació del canvi climàtic i identificar les zones forestals (boscos i pastures 
del massís) de la RBM més vulnerables a aquest i definir models de gestió que permetin l’adaptació 
dels boscos al canvi climàtic 

29,71 Alta 

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

29,69 Alta 

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

29,68 Alta 

1.5 Fer un programa de foment de la ramaderia extensiva 29,26 Alta 

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

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

28,88 Alta 

1.1 Fer una jornada (pla de formació) informativa destinada al sector agrícola 28,60 Alta 

5.2 
Incentivar que els instruments d'ordenació forestal (IOF) considerin les projeccions climàtiques 
futures i incloguin criteris d'adaptació al canvi climàtic  

27,85 Alta 

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

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

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

26,00 Alta 

* La numeració i títol de les accions d’aquesta taula pot ser que coincideixi en alguns casos amb la numeració i títol de les fitxes d’accions, fruit de modificacions, de la unió d’algunes accions i eixos estratègics entre sí 

en la 6a sessió de la MeTACC així com en el procés de revisió final del PAACC.  
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6.2. ANNEX II. COST-BENEFICI ACCIONS 

La taula9 a continuació mostra el 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 La numeració i títol de les accions d’aquesta taula pot ser que coincideixi en alguns casos amb la numeració i títol de les fitxes 

d’accions, fruit de modificacions, de la unió d’algunes accions i eixos estratègics entre sí en la 6a sessió de la MeTACC així com en el 
procés de revisió final del PAACC. 

*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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Rang 

d'ocupació 

directa (O1)

Rang 

d'ocupació 

indirecta (O2)

TOTAL 

Rangs 

ocupació

Pressupost Beneficiaris
RF (escala 

0 a 10)

COST-

BENEFICI

1.5 Fer un programa de foment de la ramaderia extensiva (Compromís, fer un inventari de les explotacions ramaderes existents i valorar el 

relleu generacional)
2 1 5 0 2 5 ALT

1.1 Fer jornades informatives destinades al sector agrícola 1 2 4 0 2 4 ALT

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

inversió privada
2 1 5 0 3 6 ALT

1.3 Promoure acords de custòdia del territori amb els objectius d'adaptació al canvi climàtic a través d’una gestió conjunta 3 1 7 0 3 8 MOLT ALT

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

vulnerables a aquest i definir models de gestió que permetin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic
2 1 5 0 3 6 ALT

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

productors locals per a usos tèrmics en edificis públics i privats
3 1 7 2 2 5 ALT

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

canvi climàtic (a través d’ajuts per fer canvis de gestió, propostes de nous models de gestió, directrius i facilitar aquests canvis) 1 1 3 0 2 3 MODERAT

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

dissenyar mesures d'adaptació específiques i efectives en cada cas.
2 2 6 1 3 6 ALT

5.4 Fer un manual de bones pràctiques de gestió del bosc de ribera i fer-ne distribució  a actors del sector (petites finques, associacions, etc.) 1 1 3 0 2 3 MODERAT

4.1 Destinar una part de la taxa turística existent a un fons de lluita contra el canvi climàtic 1 3 5 0 2 5 ALT

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

zones costaneres i de muntanya
2 2 6 1 3 6 ALT

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

"exemplars" en l'àmbit de l'ecoconstrucció i la renovació ecològica
1 3 5 0 2 5 ALT

3.6 Fer un estudi de mobilitat i crear punts d'intercanvi modal als municipis per fomentar un transport sostenible (estació de busos o de tren + 

aparcament vehicle + carregador vehicle elèctric + carril bici + camins peatonals segurs...) 
3 1 7 2 3 6 ALT

3.7 Elaborar un pla de disminució de malbaratament alimentari global 1 2 4 0 3 5 ALT

4.4 Assegurar que tot el sector turístic adopta bones pràctiques en matèria de consum d'aigua i fer-ne el seguiment 1 1 3 0 2 3 MODERAT

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

compensació d'emissions, compra verda, ús d'energies renovables...)
1 1 3 0 3 4 ALT

2.2 Municipalitzar la gestió de l'aigua 2 1 5 0 3 6 ALT

3.1 Realitzar campanyes de sensibilització específiques a tots els sectors en relació a l’estalvi de recursos i adaptació al canvi climàtic (residus, 

aigua, etc.)
2 1 5 0 3 6 ALT

2.3 Redactar una ordenança d'estalvi d'aigua per afavorir un menor consum del recurs 1 3 5 0 3 6 ALT

2.4 Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d'abastament i sanejament 3 1 7 2 3 6 ALT

2.5 Promoure la fitodepuració d'aigües residuals a habitatges aïllats i/o turístics. 2 1 5 1 2 4 ALT

2.6 Inventariar i revisar les captacions d'aigua i redactar el Pla de contingència municipal en cas de sequera 1 1 3 0 3 4 ALT

2.7 Establir una xarxa de seguiment i mesura dels cabals mínims als rius i als aqüífers 2 1 5 1 3 5 ALT

2.8 Instal·lar dipòsits de recollida d'aigües pluvials per a la seva utilització en explotacions agrícoles, ramaderes i establiments turístics. 2 1 5 1 2 4 ALT

3.2 Constituir la Taula d’Actors/Adaptació de la RBM, donant continuïtat a les MeTACC 1 1 3 0 3 4 ALT

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

l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
3 3 9 1 3 9 MOLT ALT

2.9 Instar a l’administració competent a protegir les zones de recàrrega d'aqüífers i integrar-ho en la planificació territorial 1 1 3 0 3 4 ALT

3.4 Elaborar i desenvolupar un pla de comunicació i sensibilització del Pla d'Adaptació de la RBM 2 1 5 0 3 6 ALT

3.5 Crear un Pla de desenvolupament socioeconòmic de la RBM 1 1 3 0 3 4 ALT
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