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 QUÈ ÉS EL PLA DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL 

PAISATGE DEL MONTSENY? 
 

Els plans de protecció del medi natural i del paisatge (PPMNP) són instruments 

d'ordenació i de gestió dels espais naturals protegits i, pel que fa a l'ordenació 

dels usos del sòl, tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors 

urbanístics. 

El Decret 127/2021 sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del 

PEIN el Montseny i Cingles de Bertí declara parc natural el massís del 

Montseny i estableix l’obligatorietat de redactar un pla de protecció del medi 

natural i del paisatge del Parc Natural per conservar i millorar el patrimoni 

natural i cultural, i impulsar el desenvolupament rural i l'ús públic, tot fent un ús 

sostenible dels recursos naturals. 

 

  QUÈ ES EL PROCÉS PARTICIPATIU? 
 

El procés participatiu és un conjunt d’accions que s’han planificat per canalitzar 

la participació de la ciutadania i dels agents del territori en el projecte de 

redacció del Pla de protecció. Els objectius del procés de participació són: 

1. Detectar el coneixement, la informació i les expectatives existents en 
relació al territori. 

2. Generar un espai de confiança i de col·laboració amb la ciutadania i 
els agents del territori. 

3. Definir un model de Parc Natural el més consensuat possible, 
d’acord amb els objectius específics del Pla. 

 

  QUINES FASES TÉ EL PROCÉS PARTICIPATIU? 

El procés s’estructura en 4 fases: 

1. Organització i informació: Per explicar el procés i convidar a participar 

2. Diagnosi: Per analitzar la situació actual i incorporar les diferents visions 

3. Propostes: Per generar idees i propostes de protecció 

4. Retorn: Per rendir comptes dels resultats obtinguts i de l’impacte 
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 EN QUINA FASE DEL PROCÉS PARTICIPATIU ESTEM? 

 

Actualment, s’està desenvolupant la fase de diagnosi del procés. El primer pas 

d’aquesta diagnosi ha estat l’elaboració de l’Informe de prediagnosi, que és 

un estudi tècnic molt exhaustiu elaborat per l’equip redactor de la Diputació de 

Barcelona i Diputació de Girona.  

A partir d’aquell primer informe, i per facilitar la comprensió i la participació 

ciutadana, s’ha elaborat aquest Document per al debat, que presenta els eixos 

de reflexió i la informació més rellevant de cada tema. Aquest document per al 

debat vol ser document resumit de consulta per a tothom qui vulgui 

participar en el procés, tant a través de les sessions presencials, com de la 

participació online a través de la plataforma Participa311. 

 

 QUINS SÓN ELS EIXOS DE REFLEXIÓ? 

 
Els tres principals àmbits sobre els que es vol reflexionar i recollir les visions de 

la ciutadania i dels diferents agents són 3: 

 
1. Ús públic:  Quins diferents usos socials es fan del Parc i quin impacte 

tenen. 

2. Context socioeconòmic: Quines activitats econòmiques es 
desenvolupen i quin impacte tenen. 

3. Conservació: Com és l’espai natural i quins elements cal protegir-ne 
(hàbitats, espècies, paisatges, sòls, aigua...). 

 

A continuació, es presenta una síntesi de la informació recollida en la 

prediagnosi per a cadascun dels tres eixos de reflexió. Per a cada eix es 

presenten: Dades objectives; Punts forts i Punts febles. 

 

 

  

https://decidim.diba.cat/uploads/decidim/attachment/file/6236/Document_de_prediagnosi_PPMNPMSY.pdf
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EIX 1. ÚS PÚBLIC 

DADES OBJECTIVES: 

Tema Dada 

Freqüentació Estudi de freqüentació i de comptatge de visitants que es realitza 
de forma anual, amb informació sobre perfil de visitant: 

Recompte total:   2019  2020  2021 

Equipaments    148.958  77.768   109.771 

Programes pedagògics   6.572   2.959   5.345 

Activitats organitzades   28.584   2.224   13.591 

Recompte vehicles  261.642  158.653  275.710 
 
Ecocomptadors:   2019  2020  2021 

Penyacans    s/d  27590   48075 

Collpregon    21856   s/d  32875 

Passavets   9716   10849   12730 

Pedralba    19483  s/d  60221 

Collformic    s/d  s/d  16384 

Sot de l'Infern    14854   2114                  s/d 

TOTAL GENERAL   511.655  282.157  574.761 

Activitats al medi 
natural/Turisme 
actiu 

El nombre de participants en les diferents activitats organitzades és 
un dels que s’ha vist més afectat pels efectes de la pandèmia: es 
passa de 28.584 participants l’any 2019 als poc més de 2.500 durant 
el 2020. Durant el 2021 hi ha un cert increment, i una certa 
tornada a la normalitat, tot i que no s’ha arribat al volum de 
participants de l’any 2019. 

Equipaments i 
dotacions en el 
medi natural 

24 aparcaments 

30 itineraris senyalitzats  

7 itineraris guiats 

3 àrees d’esplai 

6 museus i equipaments culturals. 

6 dispositius d’informació 
personalitzada.  

1 àrea d’acampada. 

6 centres d’informació. 

10 punts d’informació. 

1 equipament de recerca. 

3 equipaments d’educació ambiental. 

2 centres de documentació. 

5 allotjaments rurals i de restauració. 

Sistema Q de Qualitat en la gestió dels equipaments i serveis d’ús 
públic al Parc Natural del Montseny 

Educació ambiental El Pla Marc d’Educació Ambiental i Voluntariat de la Xarxa de 
Parcs Naturals, que defineix les línies estratègiques per als diferents 
espais naturals de la Xarxa de Parcs, es basa en la participació activa 
de tots els agents implicats en el disseny i la implementació dels 
programes i actuacions en aquest àmbit.  

Comunicació Hi ha un Pla de comunicació que recull i defineix les estratègies i 
accions per assolir una comunicació adequada i completa amb el 
públic objectiu. És una eina per donar a conèixer i assolir els objectius 
de la Xarxa de Parcs Naturals. 
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PUNTS FORTS: 

Tema Fortalesa o oportunitat 

Regulació d’usos Ordenances d’ús públic per regular l’accés al medi natural, tant de 
les activitats reconegudes com de les noves activitats que els 
visitants volen realitzar. 

Accessos Existència de 5 línies regulars de transport públic a l’interior del 
Parc Bus.  Bona oferta de línies ferroviàries a la perifèria del Parc. 

Educació ambiental Existència d’una oferta turística vinculada a equipaments i serveis 
que funcionen com a producte turístic que valoritza el patrimoni 
natural i arquitectònic. 

Existència d’empreses d’Educació Ambiental (EA) que treballen 
conjuntament amb el Parc i empreses acreditades CETS. 

Comunicació Existència d’un Pla de comunicació enfocat a la sensibilització i 
coneixement del medi natural, a facilitar el gaudi de manera 
compatible amb la conservació i a procurar que l’espai sigui un recurs 
sostenible de dinamització socioeconòmica per a la gent que hi viu. 

 

PUNTS FEBLES: 

Tema Feblesa o amenaça 

Hiperfreqüentació Sobrefreqüentació en indrets sensibles i d’alt interès de 
conservació. 

Sobrefreqüentació de zones amb gorgs, amb les conseqüents 
problemàtiques ambientals.  

Un percentatge dels visitants desconeixen o no tenen interès a 
comportar-se d’una manera respectuosa amb la natura.  

Xarxa viària i 
accessos 

Diversitat d’actors amb competències per dur a terme la regulació 
dels accessos: Mossos d’Esquadra, Guardes del Parc, Agents Rurals, 
Policia Local... 

Necessitat d’adequar els equipaments i dotacions a la regulació dels 
accessos.  

Activitats en el 
medi natural 

Principals impactes negatius d’algunes de les activitats: 

 El senderisme és una de les activitats més freqüents al Parc i, 
per tant, una de les que pot afectar a més aspectes ambientals. 
Cal destacar l’afectació al medi físic, com l’erosió del sol, la 
compactació i la reducció o supressió de l’horitzó orgànic. 
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 L’escalada,  tot i que minoritària, en determinats indrets pot ser 
relativament intensa, com a la zona de les Agudes i els 
Castellets. 

 L’estacionament de vehicles pot causar problemes de 
contaminació de les aigües per fuites de líquids, així com erosió i 
compactació del sol o increment de residus en aquests punts. Els 
aparcaments saturats produeixen un impacte visual i un 
increment del risc d’accidents. 

 El bany és una activitat molt localitzada en certs indrets del Parc 
però que es produeix en hàbitats aquàtics força sensibles. Els 
banyistes incrementen els sòlids en suspensió de l’aigua i poden 
produir molèsties a la fauna, a més d’incrementar també les 
deixalles a la zona i els problemes d’estacionament de vehicles a 
les zones properes. 

 La pernoctació comporta soroll, fogueres, compactació del sol, 
desaparició de la coberta vegetal i molèsties a la fauna. En els 
últims temps ha augmentat la pernoctació en furgonetes tipus 
camper i autocaravanes. 

 Les activitats de recol·lecció són difícils de dimensionar i es 
concentren en determinades èpoques de l’any. Al Montseny són 
especialment massives les que es produeixen a la tardor, 
degudes a la recerca de castanyes i bolets. 

 Realitzar activitats amb mascotes, si aquestes no estan 
lligades, pot provocar molèsties a la fauna així com a la resta de 
visitants i perjudicar l’activitat ramadera. 

 El trànsit de bicicletes tot terreny i la nova activitat de descens 
en BTT, que obren nous corriols, són activitats molt populars al 
Parc. Els impactes que produeix al medi són similars al 
senderisme però, en alguns casos, amplificats. 

 El vol en dron pot afectar la nidificació de les aus, sobretot en 
les èpoques mes sensibles, per impactes mecànics i sorolls i 
pertorbacions.  

Educació ambiental Poca demanda d’activitats guiades en les que es puguin 
transmetre la informació dels valors del patrimoni natural i cultural del 
Parc. 
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EIX 2. CONTEXT SOCIOECONÒMIC 

DADES OBJECTIVES: 

Tema Dada 

General  Declaració del Montseny com a Reserva de la Biosfera (programa 
MaB/UNESCO), figura que impulsa un model de desenvolupament 
d’activitats econòmiques equilibrades i respectuoses amb el 
territori, així com un creixement econòmic i social d’acord amb els 
objectius de la Reserva. 

Sector ramader L’any 2020 es va realitzar una diagnosi del sector ramader dins 
l’àmbit de l’espai natural protegit. Si bé les dades del registre ramader 
del Departament, corresponents a finals de 2019, identificaven 54 
finques amb ramat que operaven dins els límits del Parc Natural, es 
va determinar que 18 d’aquestes explotacions ja no tenien ramat, 2 
estaven fora del parc i 3 eren explotacions familiars molt petites de 
caire no professional. 

El nombre d’explotacions que fan ramaderia extensiva dins els límits 
del Parc Natural s’ha reduït un 11% en els últims 20 anys, passant 
de 27 el 2000 a 24 el 2020. 

Alhora, només 15 de les 27 explotacions que estaven en actiu el 
2000 seguien en actiu el 2020, dades que representen una 
disminució de gairebé un 45%. 

Sector agrícola S’identifiquen un total de 160 explotacions declarades, amb una 
superfície declarada total de 10.322,27 ha, segons les dades del 
Mapa d’explotacions agrícoles de Catalunya (referit a tot l‘àmbit de la 
Reserva de la Biosfera). 

La superfície conreada als municipis del Montseny es dedica 
majoritàriament als cultius herbacis, representant el 88,7% de la 
superfície.  

Una anàlisi comparativa de les ortofotos evidencia que en els 
darreres cinquanta anys la superfície de prats s’ha vist reduïda en 
un 40%, i la superfície agrícola en un 41%. En termes de diversitat 
biològica, això suposa una pèrdua d’espais oberts, produïda per 
l’absència d’una activitat econòmica.  

Sector Forestal La silvicultura és un dels usos tradicionals importants en l’àmbit del 
Parc Natural, tot i que en l’actualitat la rendibilitat del sector és més 
aviat baixa (Clinomics, 2017).  

El Montseny presenta una superfície important ordenada en plans 
forestals, amb una superfície mitjana dels plans de 88,79 
hectàrees. Destaquen Viladrau i Arbúcies com a municipis amb 
major superfície ordenada. 

Segons el document de diagnosi del projecte Clinomics, 9 propietats i 
2 empreses de l’àmbit dels municipis del Montseny estan adherides al 
Catforest-productes forestals de Catalunya, principalment del sector 
d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu. 
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Sector Forestal Pel que fa a la certificació forestal PEFC, el sistema de certificació 
més implementat arreu, en total, les finques privades que tenen 
certificació PEFC als municipis del Montseny suposaven un 
36,56% de la superfície. 

Sector industrial Destaca el sector d’envasadores d’aigua concentrades al municipi 
d’Arbúcies.  

L’activitat industrial d’alguns municipis es vincula a l’extracció de 
materials en explotacions mineres. Aquest és el cas d’Aiguafreda, 
on es localitzen dues activitats basades en explotacions mineres 
d’extracció de pissarres. A Tagamanent i Montseny també hi ha 
activitats d’extracció de pissarres. A Gualba hi ha quatre activitats 
extractives de marbre i de material per triturar, talc i voladura.  

Sector Turístic El sector turístic constitueix un dels sectors predominants en l’àrea 
d’estudi. Actualment, a tota l’àrea de la Reserva de la Biosfera es 
disposa de 34 hotels amb 1.489 places, 8 càmpings amb 2.073 
places i 49 cases de turisme rural amb 412 places.  

Els diversos equipaments turístics disponibles es troben distribuïts 
de forma força uniforme entre els municipis del Parc. 

No obstant, alguns municipis concrets com el Montseny i Fogars de 
Montclús, amb 429 i 750 places de càmping respectivament, tenen 
una capacitat d’acollida molt alta en relació a la seva població 
censada. 

Existència d’un Instrument de governança i participació, la Carta 
Europea de Turisme Sostenible (CETS), i el Conveni de l’Associació 
Empresaris Turístics del Montseny (AETM) amb les diputacions de 
Barcelona i Girona.  

Patrimoni cultural i 
arquitectònic 

El patrimoni arquitectònic d’interès històric i cultural més 
destacat del massís del Montseny és el de l’època medieval (segles 
X–XV), tant pel que fa a construccions de caràcter religiós (esglésies, 
ermites...) com pel que fa a construccions de caràcter militar. 

També hi ha un ric patrimoni arquitectònic preindustrial: pous de 
neu als indrets més elevats del massís (a l’entorn del turó de l’Home, 
les Agudes, Matagalls i Pla de la Calma), i especialment el conjunt de 
pous de glaç de la vall de l’Avencó. 

També, un conjunt de masies de tipologia molt variada i diversa, 
que van arribar a la seva màxima expansió als segles XVIII i primera 
meitat del XIX, així com altres edificacions a les zones altes de 
pastura, vinculades als aprofitaments ramaders, les casanoves 
(Casanova de Vallforners, Casanova del Bellit), els corrals o les 
barraques de pastor. 

Existència d’un inventari del Patrimoni cultural immaterial del 
Montseny, que l'any 2013 va ser reconegut com a bona pràctica per 
la UNESCO. 
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PUNTS FORTS: 

Tema Fortalesa o oportunitat 

Sector ramader Entorn natural privilegiat i ideal per a la ramaderia extensiva. 
Marca Montseny Reserva Biosfera (RB).  

Impacte positiu d’aquesta activitat per a la biodiversitat o la 
prevenció d’incendis.  

Regulació de l’activitat apícola ecològica tenint en compte la 
capacitat de càrrega i les poblacions de pol·linitzadors silvestres.  

Sector agrícola Possibilitat de recuperació de camps de conreu abandonats. 

Potenciació de l’agricultura ecològica, dins el marc de la nova 
Política Agrícola Comuna (PAC) 2021-2027.  

Oportunitat d’establir mecanismes que contribueixin a l'increment 
de la viabilitat de les activitats agràries, promovent la marca de 
qualitat Reserva de la Biosfera, de proximitat i ecològica, associada a 
l’activitat agrària.  

Sector forestal Fortalesa davant el canvi climàtic: diversitat d’espècies forestals al 
Montseny. Participació en projectes europeus per implementar 
estratègies d’adaptació: Clinomics, EcoAdapt50 o MixtforChange. 

Coneixement teòric en relació a la idoneïtat climàtica/vulnerabilitat a 
la sequera i la identificació de les zones més vulnerables. 

Existència de dues associacions d’empresaris forestals per 
promoure la gestió forestal i l’ordenació de les finques privades. 

Sector Turístic Promoció del turisme sostenible.  

Oportunitat de millorar la visibilitat de les activitats amb certificat 
CETS i la visibilitat de les bones pràctiques dels establiments CETS.  

Planejament El nou Pla de Protecció tindrà la consideració de Pla Director 
Urbanístic (PDU), pel que fa l’ordenació d’usos i, per tant, és de rang 
superior al planejament urbanístic municipal, que s’hi haurà d’adaptar 
en els terminis que el Pla de Protecció estableixi. 

Edificacions Oportunitat d’establir criteris d’ecoeficiència en les construccions i 
instal·lacions per fer front al canvi climàtic. 

Oportunitat de restringir les ampliacions i noves edificacions, 
prioritzant la reutilització (rehabilitació o restauració) dels edificis 
existents sobre la nova construcció. 

Oportunitat d’establir criteris específics per a la construcció de 
construccions agràries.  

Usos Oportunitat d’utilitzar la base normativa del Pla Especial de 
Protecció del Montseny del 2008, adequant-la al context normatiu 
vigent. 
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PUNTS FEBLES: 

Tema Feblesa o amenaça 

Sector ramader* Es tracta d’explotacions de petita dimensió, sense capacitat 
d’inversió, amb un model de gestió convencional. 

Manca de participació dels ramaders en la planificació. Procés 
lent de consolidació de l’Associació de Ramaders (dificultat 
d’interlocució amb el Parc).  

Gestió agrícola-ramadera tradicional amb pràctiques poc adaptades 
a l’actual escenari ambiental.  

Sector forestal S’està produint un tancament del paisatge forestal, per disminució 
de la gestió primària, amb augment de massa arbòria, de 
combustibilitat i de risc d’incendi. 

Baixa implementació de la silvicultura adaptativa: visió de futur, 
marcatges, etc.  

Productes poc valoritzats. El producte principal té poc valor afegit. 
En el cas del castanyer, hi ha poca producció de fusta que es pugui 
revaloritzar. 

Sector industrial Grans aprofitaments industrials fora de l’àmbit de protecció però 
amb un impacte a dins.  

Opacitat i manca d’informació dels aprofitaments de recursos 
hídrics (depenen de la DG Mines, >7000 m3/any i usos industrials).  

Captació d’aigua dins de l’àmbit del Parc per regar a fora. Qui 
garanteix l’ús sostenible d’aquesta aigua? 

Sector turístic Baixa participació en el projecte CETS per part dels municipis, 
especialment dels municipis del Parc.  

Alta pressió per part dels visitants. Concentració en alguns indrets 
del Parc (superació de la capacitat de càrrega).  

*Es complementa amb el que s’esmenta a l’EIX CONSERVACIÓ en relació als hàbitats  
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EIX 3. CONSERVACIÓ 

DADES OBJECTIVES: 

Tema Dada 

Pla de conservació Es disposa d’un Pla de Conservació del Parc Natural del Montseny 
des de l’any 2014. 

Flora vegetació i 
habitats 

El Parc Natural del Montseny alberga una manifesta riquesa 
d’hàbitats i formes de vida, fruit de la seva situació geogràfica i la 
diversitat en el relleu, substrat geològic, orientacions i climes. El Pla 
de conservació del Montseny (gener de 2014) i treballs del 2016 
exposen que hi ha 195 hàbitats CORINE identificats, 1.678 tàxons de 
flora vascular i més de 2.400 tàxons de fongs, líquens i briòfits 
coneguts. 

Fauna Important riquesa d’espècies faunístiques, fruit de la seva situació 
geogràfica i la diversitat en el relleu, substrat geològic, orientacions, 
climes i comunitats vegetals. 

Xarxa hidrogràfica El Parc Natural reconeix la xarxa hidrogràfica com una retícula 
de cabdal importància en l’estructura i la dinàmica del conjunt de 
l’espai protegit, en tant que canalitza una part important dels fluxos 
materials i biològics i regula el cicle hidrològic. D’altra banda, fora de 
l’àmbit estricte del Parc, juga un paper essencial en la connectivitat 
amb els espais naturals veïns. 

Dins del Parc Natural (incloent la Reserva de la Biosfera) hi ha 
inventariades més de sis-centes fonts i més de dos-cents indrets 
d’ambients aquàtics d’aigües estanyants d’origen humà. Entre 
aquests, més de la meitat són basses de rec, la majoria directament 
vinculades a masies. 

Canvi climàtic Vulnemap, mapa dels boscos de Catalunya pel coneixement de la 
vulnerabilitat dels boscos de Catalunya davant els impactes del canvi 
climàtic sobre el territori. 

Paisatge La identitat del massís del Montseny és indiscutible. El Montseny 
està reconegut pròpiament com a una de les unitats de paisatge de 
Catalunya. La seva delimitació comprèn tres àmbits territorials i els 
corresponents catàlegs de paisatge: 

 Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. 

 Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals. 

Connectivitat Estudis de base de connectivitat del Massís del Montseny defineixen 
unes àrees d’especial interès per a la connectivitat, que tenen per 
objectiu reforçar el paper del Massís del Montseny com a nòdul de 
connexió ecològica i paisatgística en dos sentits fonamentals:  

 L’eix SONE, de la serralada Prelitoral i el seu vincle amb el 
Sistema Transversal i el sistema orogràfic pirinenc  

 L’eix NO-SE, que ha de permetre l’enllaç entre la Serralada 
Prelitoral i la Serralada Litoral, a través de la Depressió Prelitoral.  
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PUNTS FORTS: 

Tema Fortalesa o oportunitat 

Conservació Es disposa de nombrosos programes de seguiment de flora i 
fauna que permeten conèixer l’estat de conservació. 

Oportunitat d’incrementar la transferència de coneixement i dels 
resultats d’estudis de recerca al Montseny per impulsar més 
actuacions de gestió.  

Oportunitat de promoció d’una gestió forestal per a l'adaptació al 
canvi climàtic. Introducció del concepte de balanç de CO2. 

Connectivitat El règim de protecció ha d’assegurar la funcionalitat dels cursos 
fluvials com a connectors ecològics, mantenint el cabal ecològic 
establert i preservant la morfologia de la llera, la qualitat de l’aigua i 
l’estat de la vegetació de ribera i de les espècies i hàbitats que hi són 
associats. 

Aprofitament 
cinegètic 

Oportunitat d’establiment d’un model d’aprofitament cinegètic i 
piscícola pel conjunt del Parc Natural, amb una zonificació seguint 
criteris de conservació de les espècies. 

Canvi climàtic Participació en projectes europeus per implementar accions i 
estratègies d’adaptació al canvi climàtic: Clinomics, EcoAdapt50, 
MixtforChange.  

 

PUNTS FEBLES: 

Tema Feblesa o amenaça 

Conservació Dificultat per comunicar a la propietat privada les necessitats de 
conservació establertes per la legislació. 

Xarxa hidrogràfica Donada la manca de dades completes, i els resultats contradictoris en 
alguns casos, no es disposa d’un balanç hídric acurat del sistema 
hidrològic Montseny-Guilleries. 

L’explotació de recursos hídrics no està ben regulada, amb males 
pràctiques ambientals. Captacions d’aigua en torrents on no es pot 
assegurar el cabal ecològic.  

Flora i vegetació Coneixement parcial o deficitari d’organismes com ara fongs, 
líquens o briòfits. 

Introducció de flora exòtica invasora. Presència d’espècies no 
catalogades com a invasores per la legislació, però amb un caràcter 
invasor evident.  
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Fauna Introducció de fauna exòtica, que desplaça a l’autòctona o que és 
portadora de malalties que afecten la fauna.   

Hàbitats Manca de detecció de les causes de fragmentació d’hàbitats i 
aplicació de mesures. 

Dificultat de control d’espècies invasores que tenen un efecte 
directe sobre espècies o hàbitats de gran interès. 

Manca d’un model de gestió forestal a promoure des de l’ens 
gestor del Parc.  

Gestió forestal actual motiva uns boscos amb molt baixa diversitat, 
naturalitat i sense permetre el seu cicle natural.  

Manca de boscos madurs.  

Tancament del paisatge forestal, per disminució de la gestió 
primària, amb augment de la massa arbòria, la combustibilitat i el risc 
d’incendi. 

Canvi climàtic Alta vulnerabilitat dels boscos del Montseny enfront dels impactes 
del canvi climàtic, segons els Vulnemap.  

Increment del risc d’incendis forestals.   

L’increment de la superfície forestal que s’ha produït al llarg dels 
darrers decennis, fruit de la davallada del sector agrícola i ramader, 
ha portat a una major evapotranspiració per part de la vegetació, 
que de ben segur contribueix a incrementar les sortides d’aigua i, per 
tant, a un major dèficit hídric. 

 


