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1. INTRODUCCIÓ 

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l’Assemblea General 
de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, amb els objectius d’eradicar la pobresa, 
lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic. 

L’Agenda 2030 esdevé un full de ruta que ha de regir els programes de desenvolupament 
mundials en el període 2015-2030. Es configura a partir de 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), concretats a través de 169 fites de caràcter integrat 
i indivisible, que integren les esferes econòmica, social i ambiental i 232 indicadors de 
seguiment. 

 

Figura 1.1. Els 17 Objectius de Desenvolupament sostenible. 

Font: Diputació de Barcelona.  

Els ODS van ser el resultat d'un procés de negociació que va involucrar 193 estats de 
l’ONU i la participació significativa de la societat civil amb una representació àmplia de les 
diverses parts interessades, incloent-hi ONG i empreses. Malgrat no ser jurídicament 
vinculants, s’espera que els Governs els adoptin com a propis i creïn els marcs necessaris 
per al seu assoliment. Aquest compromís amb els ODS s’estén a escala global, regional i 
local, sempre tenint en compte la necessitat d’adaptar l’abast i continguts dels ODS i les 
seves fites al context i competències locals. 

Els 17 ODS prenen el relleu dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l’ONU, 
vigents entre els anys 2000 i 2015, amb diferències rellevants. Mentre que els ODM se 
centraven principalment en l'agenda social, els ODS aborden de manera interconnectada 
els elements del desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i 
la protecció del medi ambient. 
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Malgrat que els ODS són integrals i es relacionen entre ells, impulsen l’acció en 5 esferes: 
persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat.  

 

 

Figura 1.2. Organització dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible en les 
5 esferes.  

Font: Diputació de Barcelona.  

La tasca dels governs locals i els municipis en els últims anys ha contribuït de forma 
important als ODS. La planificació municipal, tant estratègica com sectorial a favor del 
desenvolupament sostenible fa que els ens locals no parteixin de zero i puguin centrar els 
esforços en reorientar l’acció municipal en els reptes que es plantegen.  

El municipi de Montmeló disposa des de l’any 1998 d’una Agenda 21 Local i el Pla d’Acció 
Ambiental associat. L’any 2008 se’n va fer una revisió i actualització, i se’n va obtenir un 
nou Pla d’Acció Ambiental, aprovat el 2009, amb 8 línies estratègiques, 33 programes 
d’actuació i 162 accions. 

El procés a nivell local tindrà en compte el context regional i nacional, considerant tant el 
compromís del Govern de Catalunya a través de l’elaboració del Pla nacional per a la 
implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, com el compromís de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, de la que Montmeló forma part, i que va assumir l’any 2019 
l’Agenda 2030 a través de la Declaració de Sant Fruitós del Bages.   
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1.1 Objectius 

L’objectiu de les tasques a realitzar és l’obtenció del document d’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible de Montmeló, entès com a document estratègic que 
permeti fer avançar el municipi i alinear les seves polítiques i actuacions envers el 
desenvolupament sostenible.  

La finalitat de l’Agenda 2030 és la identificació, a través de la diagnosi dels plans 
municipals estratègics o “plans palanca” –especialment el Pla estratègic municipal i el Pla 
d’acció ambiental de l’Agenda 21–, de l’alineació de les accions prioritàries al municipi 
amb els ODS, les línies estratègiques a seguir, així com l’existència o no de mancances 
en l’aplicació dels ODS.  

La planificació municipal s’alinearà amb els ODS i les seves fites localitzades al municipi, 
és a dir, adaptades al context i competències municipals. L’anàlisi de la planificació 
municipal es farà en relació a tots els ODS, l’anàlisi serà més exhaustiu per als plans 
municipals més relacionats amb els àmbits planeta i prosperitat (ODS 6 al 15).  

Aquesta tasca s’acompanyarà d’un sistema de seguiment, avaluació de l’Agenda 2030, 
fonamentat en indicadors coherents amb la gestió municipal.  

Pel que fa a la comunicació, es pretén que els ODS formin part del coneixement i manera 
de fer del personal tècnic i representants polítics, i la seva aplicació es transmeti a la 
ciutadania a través dels mitjans de comunicació municipals.  

 

 

2.1 Metodologia 

L’obtenció del document d’Agenda 2030 es planteja en dues etapes principals:  

1. Diagnosi  

Identificació i anàlisi dels principals “plans palanca” (Pla Estratègic i Agenda 21) i dels 
plans sectorials més estretament relacionats amb els ODS de l’àmbit planeta i prosperitat 
(ODS 6 al 15).  

Es configura un equip de treball intern de tècnics municipals, en que s’hi incorporen 
representants de les àrees implicades en els ODS: medi ambient, serveis socials, 
educació, promoció econòmica, entre d’altres.  

S’elabora un document de base (format Excel) amb el buidat dels diferents plans: línies 
estratègiques, accions i objectius. El document Excel ha estat revisat per representants 
tècnics de les diferents àrees municipals implicades i s’han valorat les línies estratègiques 
i accions en funció de la prioritat i l’estat d’execució.  
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Figura 1.3. Estructura de l’Excel de treball que es fa arribar als responsables de 
cada àrea. Portada, objectius i instruccions de l’Excel (superior) i exemple de 
l’anàlisi d’accions (inferior).  

Font: elaboració pròpia.  

 

Un cop revisat el document, s’han celebrat diverses reunions de treball amb els 
departaments responsables dels plans més relacionats amb els ODS planeta i prosperitat 
(del ODS 6 al ODS 15). Concretament, les reunions celebrades han tractat els temes 
següents: 

Objectiu
Determinar l'estat d'execució dels plans municipals, així com identificar-ne les accions prioritàries relacionades amb els 17 ODS. 

Aquesta tasca ha de facilitar la diagnosi de la planificació del municipi en relació amb els ODS i les seves fites. 

Instruccions

En funció de l'àrea municipal, es demana actualitzar per cadascun dels Plans els següents conceptes: 

Acció priorìtària Sí / No (seleccionar desplegable)

Estat d'execució Finalitzada / Finalitzada i recurrent / En curs / Descartada (seleccionar desplegable)

Observacions Comentaris i informació rellevant

Per cadascun dels plans, s'identifiquen les accions a revisar per les diferents àrees municipals

Mobilitat

Urbanisme

Medi natural

Esports

Promoció econòmica

Serveis socials

Joventut

Gent gran

IMPORTANT: enviar una única versió de l'Excel per àrea o departament, per evitar duplicitats i solapaments

ELABORACIÓ DE L'AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE MONTMELÓ

Àrea responsable Acció Prioritària Estat execució Observacions

EIX 1. TERRITORI I MOBILITAT

MONTMELÓ: POBLE PLENAMENT METROPOLITÀ, COMPACTE, VERTEBRAT I SOSTENIBLE

1.1. De: Poble cruïlla al bell mig de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb connexions i infraestructures 

pendents d'executar. A: Poble integrat i connectat plenament amb l'entorn metropolità, amb accés directe a les 

principals infraestructures de transport i comunicació del país.

1.1.1.   Programació, concreció i execució dels accessos directes de Montmeló a l'AP-7, la C-33 i la C-17. Mobilitat Sí En curs

1.1.2.   Millora de la senyalització externa (d'accés al poble)1 i interna del municipi, així com dels polígons industrials i els punts 

d'interès turístic.

Mobilitat Sí En curs

1.1.3.   Millora de la integració de Montmeló amb la xarxa metropolitana de camins i vies per a bicicletes:

o  Xarxa de camins i rutes que uneixen el municipi amb el medi natural i els municipis de l'entorn.

o  Discontinuïtats d'accessibilitat amb bicicleta als municipis propers.

Mobilitat Sí En curs

1.1.4.   Finalització de l'anella de circumval·lació urbana. Mobilitat Sí Descartada

1.1.5.   Construcció de la Línia Orbital Ferroviària, i de l'estació de Montmeló Nord, previstes en el Pla d'Infraestructures de 

Transport de Catalunya

(PITC).

Mobilitat Sí Descartada

1.2. De: Poble en procés de transformació de la seva estructura urbana fragmentada per les infraestructures i vies de 

comunicació. A: Poble vertebrat territorialment, amb una trama urbana cohesionada i compacta i un espai públic de 

qualitat.

1.2.1.   Desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), mantenint el model actual de poble. Urbanisme Sí Finalitzada

1.2.2.   Redacció del projecte i execució de l'obra d'integració urbana de l'entorn del soterrament2. Urbanisme Sí En curs

1.2.3.   Millora del disseny i la qualitat dels espais públics i de la xarxa de serveis urbans del municipi. Urbanisme Sí En curs

1.2.4.   Promoció de la pràctica esportiva i el lleure a l'espai públic. Esports No Finalitzada i recurrent
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 Qualitat ambiental (biodiversitat, sostenibilitat i gestió energètica) 

 Gestió energètica  

 Via pública (enllumenat, verd urbà, clavegueram i abastament d'aigua) 

 Mobilitat i transport 

 Obres i projectes 

 Planejament i gestió urbanística 

 Promoció econòmica 

 Gerència 

 

De la celebració d’aquestes reunions de treball s’ha configurat la diagnosi dels plans 
municipals en relació als ODS.  

 

2. Elaboració de l’estratègia  

A partir dels resultats de la diagnosi, s’han identificat els reptes i línies d’actuació que 
s’identifiquen com a estratègics a Montmeló per alinear les seves polítiques i actuacions 
amb els ODS.  
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2. DIAGNOSI: MONTMELÓ EN 

RELACIÓ ALS ODS 

 

2.1 Localització de fites de referència 

La diagnosi de la planificació municipal en relació amb els ODS i les seves fites es 
fonamenta en la localització d’aquests en el context local. D’aquesta manera, cal que els 
ODS i les seves fites s’adaptin, passant del plantejament global generalista, a la realitat 
local i a les competències del municipi. D’aquesta manera, cal seleccionar d’entre les 169 
fites en que es concreten els 17 ODS, aquelles aplicables a Montmeló.  

Per localitzar i adaptar els ODS i les seves fites al municipi, es té en compte per una 
banda, la localització que s’estableix en el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 
2030 a Catalunya, així com en l’experiència de la Diputació de Barcelona en altres 
processos locals en els que ha participat, com és el cas del municipi de Granollers. 

En el cas de Montmeló, s’han seleccionat 66 de les 169 fites existents. Es considera que 
aquestes 67 fites són rellevants i de referència per al municipi. En aquesta selecció hi 
intervenen tant les característiques de la ciutat, com les competències i possibilitats 
d’actuar sobre les fites concretes. Per exemple, no s’hi inclouen les fites que fan referència 
a l’ODS 14 “Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos 
marins per al desenvolupament sostenible”, o les fites que fan referència a competències 
únicament supramunicipals o nacionals. 

A continuació es recullen les fites incloses a l’Agenda 2030 de Montmeló sobre les que la 
planificació i actuació municipal hi contribueix o hi pot contribuir.  

Taula 2.1. Identificació dels ODS i fites de referència per a Montmeló.  
Objectiu 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes 

1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i 
vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis 
bàsics, propietat i control de les terres i altres béns, herència, recursos naturals, noves 
tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les microfinances. 

1.5 Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en 
situacions vulnerables, i reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats 
amb el clima, així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals. 

Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i 
promoure l’agricultura sostenible 

2.1 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular de les 
persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, 
nutritiva i suficient durant tot l’any. 

2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar 
pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al 
manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens 
meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la 
qualitat del sòl i la terra. 
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Objectiu 3. Garantir uns hàbits de vida saludables i promoure el benestar per a totes les 
persones a totes les edats 

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, 
mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar. 

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut 
d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol. 

3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de 
trànsit. 

3.7 Garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de 
planificació familiar, informació i educació 

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes 
químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom 

4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari 
i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars 
pertinents i eficaços. 

4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i 
desenvolupament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que 
estiguin preparats per a l’ensenyament primari. 

4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una 
formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari. 

4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen 
les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a 
l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria. 

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions 
d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles 
indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i 
la formació professional. 

4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics 
necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de 
l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets 
humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania 
mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament 
sostenible. 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes 

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món. 

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i 
privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació. 

5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant 
la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de 
protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la 
família, segons escaigui a cada país. 

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de 
lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública. 
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Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per 
a totes les persones 

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, 
l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes 
químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un 
augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de 
seguretat. 

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els 
sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal 
de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen 
d’escassetat d’aigua. 

6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també 
mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient. 

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, 
muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a 
totes les persones 

7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns. 

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de 
fonts d’energia. 

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació 
plena i productiva i el treball digne per a tothom 

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la 
modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de 
més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra. 

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats 
productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar 
la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a 
través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers. 

8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos 
mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de 
conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i 
producció, començant pels països desenvolupats. 

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els 
homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de 
remuneració per treball d’igual valor. 

8.6 Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen 
estudis ni reben formació. 

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les 
persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones 
amb ocupacions precàries. 

8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que 
creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals. 
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Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació  

9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de 
manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord 
amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats. 

9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin 
sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i 
processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin 
mesures d’acord amb les capacitats respectives. 

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països 

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les 
persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició. 

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les 
lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte. 

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles 

11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics 
adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals. 

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en 
situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans. 

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de 
planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a 
tots els països. 

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, 
inclosos els relacionats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir 
substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres relacionades amb 
el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres 
i de les persones en situacions de vulnerabilitat. 

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial 
atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius 
i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb 
discapacitat. 
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Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda 
al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, 
incloses les pèrdues postcollita. 

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots 
els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals 
convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi 
de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient. 

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques 
de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.22 

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a 
adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de 
presentació d’informes. 

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb 
les polítiques i prioritats nacionals. 

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació 
pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes 
d’aquest 

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els 
desastres naturals a tots els països. 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans 
nacionals. 

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la 
mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca. 

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la 
degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

15.1 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular 
els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions 
marcades pels acords internacionals. 

15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la 
desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació 
forestal i la reforestació a escala mundial. 

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, 
aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne 
l’extinció. 

15.8 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i 
reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o 
eradicar les espècies prioritàries. 

15.9 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació 
nacional i local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de 
reducció de la pobresa. 
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Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i 
desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells  

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a 
les necessitats a tots els nivells. 

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat 
amb les lleis nacionals i els acords internacionals. 

Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al 
Desenvolupament Sostenible 

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la 
ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions 
mútuament convingudes, entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes 
existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de 
facilitació de la tecnologia. 

17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible. 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publico 
privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels 
partenariats. 

17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin 
mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin 
un complement dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a 
la formació en estadística als països en desenvolupament. 
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2.2 Alineació dels plans amb les fites de referència 

 

De forma general, els plans estratègics i sectorials es relacionen de forma diferent amb 
cadascun dels 17 ODS i les seves fites.  

El municipi de Montmeló concentra diversos plans, que treballen de forma més o menys 
transversal els 17 ODS.  

Es considera que els plans que integren de forma més global els ODS, també els 
relacionats amb l’àmbit planeta i prosperitat (ODS 6 al 15) són el Pla Estratègic de 
Montmeló (2014) o el Pla d’acció ambiental de l’Agenda 21 (actualitzat el 2008).  

La resta de plans sectorials contribueixen de diferent forma a cadascun dels ODS, com 
els Plans d’acció per l’Energia Sostenible (PAES), plans de mobilitat sostenible, plans de 
joventut, d’inclusió social, entre molts d’altres. Els plans analitzats en més profunditat en 
el cas de Montmeló són els següents:  

 Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) i el document de seguiment (2017). 

 Pla de Mobilitat Urbana 

 Pla d'abastament d'aigua potable 

 Pla de clavegueram 

 Pla director del Verd Urbà de Montmeló, 2015 

 Pla Local de Joventut 2019-2022 

 Pla intern d’Igualtat i Pla municipal per a la Igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones(2007) 

 

La taula següent, que s’ha elaborat a partir de l’anàlisi dels plans municipals que s’ha dut 
a terme amb l’equip tècnic municipal, identifica el nombre de fites de cada ODS que es 
troben representats als plans municipals com a aspecte prioritari. D’aquesta manera, 
aquells aspectes que s’han identificat com a no prioritaris ni rellevants no han estat 
inclosos.  

Els plans que inicialment s’identifiquen com a més transversals, en aquest cas, el Pla 
Estratègic de Montmeló i el Pla d’acció ambiental de l’Agenda 21 integren bona part dels 
ODS i les seves fites. Concretament, el Pla Estratègic inclou accions prioritzades en 
l’àmbit de sis ODS i onze fites, i l’Agenda 21 inclou com a prioritaris set ODS i tretze fites.  

No obstant, no són els únics plans que destaquen com a prou transversals, ja que el Pla 
de joventut treballa de forma prioritària accions relacionades amb vuit ODS i fins a 21 fites.  
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Taula 2.2. Resum de la relació de cada pla analitzat amb els ODS. Es detalla la 
quantitat de fites sobre les que actua cada pla per cadascun dels ODS.  

ODS 
Pla 

Estratègic 
Agenda 

21 
PAES PMU 

Pla 
aigua 

potable 

Pla 
clavegueram 

Pla del 
verd 

Pla de 
joventut 

Pla 
igualtat 

ODS1 1       1  

ODS2          

ODS3 1   3    3 3 

ODS4 2       6 6 

ODS5        5 2 

ODS6  3   2 1 2    

ODS7  1 3        

ODS8 2       2  

ODS9           

ODS10 2       2  

ODS11  2 2 2  2 1 1  

ODS12  1 1 1      

ODS13  3 2       

ODS15       3   

ODS16 3 1      1  

ODS17  2        

Total 11 13 8 6 2 3 6 21 11 

Font: elaboració pròpia.  

 

A continuació, es presenta una anàlisi dels ODS i fites identificades en cadascun dels 
plans municipals revisats. Cal tenir en compte que només s’han comptabilitzat aquelles 
fites que es treballen a partir d’accions planificades com a prioritàries, segons el criteri de 
l’equip tècnic municipal entrevistat. Aquelles actuacions que tot i ser presents en un pla, 
però que no s’han dut a terme ni es preveuen de prioritzar, no s’hi han inclòs.  
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Taula 2.3. Identificació dels ODS i fites treballades de forma prioritària en cadascun dels plans analitzats. Es marca amb un requadre gris aquelles fites 
identificades en cada Pla. Font: elaboració pròpia a través de les reunions tècniques realitzades en el marc de l’Agenda 2030 de Montmeló.  
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Objectiu 1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes          

1.4 Garantir que tothom i en particular les persones pobres i vulnerables tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, accés als 
serveis bàsics, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les microfinances.          

1.5 Fomentar la resiliència de les persones vulnerables i reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el 
clima, així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.          

Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible          

2.1 Posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.          

2.4 Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la 
productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic i millorin 
progressivament la qualitat del sòl i la terra.          

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats           

3.4 Reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut 
mental i el benestar.          

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu 
d’alcohol.          

3.6 Reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit.          

3.7 Garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació          

3.9 Reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el 
sòl.          

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida 
per a tothom          
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4.1 Vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari (gratuït, equitatiu i de qualitat) i ha de 
produir resultats escolars pertinents i eficaços.          

4.2 Vetllar perquè totes els infants tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament 
preescolar de qualitat          

4.3 Assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tothom a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs 
l’ensenyament universitari.          

4.4 Augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen competències tècniques i professionals per a accedir 
a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.          

4.5 Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables a tots els nivells 
de l’ensenyament i la formació professional.          

4.7 Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements per a promoure el desenvolupament sostenible, l’adopció d’estils de vida 
sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial.          

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes          

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes          

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat          

5.4 Reconèixer i valorar les cures el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió 
d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social          

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de 
decisions          

5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i 
nenes a tots els nivells.          

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones          

6.3 Millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la 
descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un 
augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.          
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6.4 Incrementar l'eficiència en l'ús de recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament 
d’aigua potable          

6.5 Dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells          

6.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.          

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones          

7.1 Garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.          

7.2 Augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.          

7.3 Duplicar la taxa de millora de l’eficiència energètica.          

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne 
per a tothom          

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació          

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, 
l’emprenedoria, la creativitat i la innovació          

8.4 Millorar la producció i el consum eficients dels recursos i desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient          

8.5 Aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones 
amb discapacitat.          

8.6 Reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.          

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballadores          

8.9 Elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes 
locals.          

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació           

9.2 Industrialització inclusiva i sostenible, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte 
interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats.          
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9.4 Modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles promovent l’adopció de tecnologies i processos 
industrials nets i racionals ambientalment          

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països          

10.2Promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, 
origen, religió, situació econòmica o altra condició.          

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat           

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles          

11.1 Assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris 
marginals.          

11.2 Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles. Millorar la seguretat viària i ampliar el 
transport públic.           

11.3 Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa i integrada.           

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.          

11.5 Reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres naturals i reduir substancialment les pèrdues 
econòmiques directes          

11.6 Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels 
residus municipals i d’altre tipus.          

11.7 Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles          

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles          

12.2 Assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.          

12.3 Reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments 
a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.          

12.4 Aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida          

12.5 Disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització          



ELABORACIÓ DE L’AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE MONTMELÓ  

Barcelona, novembre de 2020           21 

 

Objectius i fites del Desenvolupament Sostenible P
L

A
 

E
S

T
R

A
T

È
G

IC
 

A
G

E
N

D
A

 2
1

 

P
A

E
S

 

P
M

U
 

P
L

A
 A

IG
U

A
 

P
O

T
A

B
L

E
 

P
L

A
 

C
L

A
V

E
G

U
E

R
A

M
 

P
L

A
 D

E
L

 V
E

R
D

 

P
L

A
 D

E
 

J
O

V
E

N
T

U
T

 

P
L

A
 I
G

U
A

L
T

A
T

 

12.6 Encoratjar les empreses a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de 
presentació d’informes.          

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles          

12.8 Assegurar que les persones tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, 
en harmonia amb la natura.          

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest          

13.1 Resiliència i adaptació del municipi als riscos relacionats amb el clima           

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals          

13.3 Millorar l’educació i el coneixement (ciutadà i institució) en mitigació i adaptació al CC i alerta primerenca          

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera 
sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat          

15.1 Vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i 
els serveis que proporcionen          

15.2 Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar 
substancialment la repoblació forestal          

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat          

15.8 Prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i controlar o eradicar les espècies prioritàries.          

15.a Mobilitzar i augmentar els recursos financers procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible la 
biodiversitat i els ecosistemes.          

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar 
accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells           

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents.          

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives.          

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals.          
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Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible          

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional i l’accés a la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements 
en condicions mútuament convingudes          

17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.          

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publico privat i de la societat civil, aprofitant 
l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.          

17.19 Aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de 
desenvolupament sostenible          
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3. AGENDA 2030 DE MONTMELÓ 

 

3.1 Elaboració de l’estratègia  

L’Agenda 2030 de Montmeló s’estructura a partir de reptes i línies d’actuació associats a 
cadascun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible. En total, es proposen 39 
reptes (R) i 125 línies d’actuació (LA), que s’organitzen de la següent manera:  

Taula 3.1. Resum de número de reptes i línies d’actuació per cada ODS. Es marca 
amb negreta els ODS relacionats amb l’àmbit planeta i prosperitat.  

ODS Nre. R Nre. LA 

1 0 0 

2 1 3 

3 4 10 

4 3 12 

5 2 4 

6 4 12 

7 3 7 

8 3 12 

9 1 3 

10 1 4 

11 6 23 

12 1 5 

13 2 3 

15 3 10 

16 2 8 

17 3 9 

   

Total  39 125 

Font: elaboració pròpia. 

Cal tenir en compte, que atesa la seva transversalitat, moltes de les fites es troben 
interrelacionades entre elles.  

La proposta de reptes i línies d’actuació s’ha formulat a partir de les reunions tècniques 
celebrades entre el setembre i l’octubre de 2020, en que es van identificar els plans 
municipals o actuacions específiques que ja desenvolupen els ODS i les seves fites i que 
s’han incorporat al document.   

D’aquesta manera, les següents taules, detallen per cadascun dels 17 ODS i les fites 
aplicables a Montmeló quins són els reptes principals (R) i quines línies d’actuació (LA) ja 
s’estan duent a terme o estan planificades a Montmeló.  
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Cal considerar que només es valoren les fites que són rellevants per a Montmeló o en les 
que hi té competència i que s’han identificat en l’apartat 2.1 ODS i fites de referència.  

A més, la tasca s’ha concentrat en els reptes i línies d’actuació que es relacionen amb els 
ODS de l’àmbit planeta i prosperitat (ODS 6 al 15), que concentren més del 60% de les 
línies d’actuació.  
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Fites associades a Montmeló 
Plans 

municipals 
associats 

Reptes i línies acció prioritàries 

             
Objectiu 1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes 

1.4 Garantir que tothom i en particular les persones pobres i 
vulnerables tinguin els mateixos drets als recursos 
econòmics, accés als serveis bàsics, recursos naturals, 
noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les 
microfinances. 

 

Vegeu 7.1 sobre accés a energia assequible i segura 
 
Vegeu 11.1 sobre habitatge assequible i ajudes a l'habitatge 

1.5 Fomentar la resiliència de les persones vulnerables i 
reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems 
relacionats amb el clima, així com altres crisis i desastres 
econòmics, socials i ambientals.  

Vegeu 11.5 
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Fites associades a Montmeló 
Plans 
municipals 
associats 

Reptes i línies acció prioritàries 

 
Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible 

2.1 Posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones 
a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any. 

 

R1: Impulsar l'activitat agrícola local, ecològica i de proximitat incrementant la 
capacitar d'autoabastiment a Montmeló 

LA1 Promoure l'ús dels horts municipals i facilitar l'accés a col·lectius vulnerables. 
Actualment es beneficien de la producció dels horts 150 famílies de Montmeló.  

LA2 Implementar sistemes de cultiu ecològic a totes les parcel·les dels Horts de Cal Quico. 
Actualment més del 20% de les seves parcel·les es troben en un procés de transició 
ecològica.  

LA3 Destinar parcel·les dels horts municipals per a finalitats i entitats socials 
2.4 Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció 
d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que 
augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al 
manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat 
d’adaptació al canvi climàtic i millorin la qualitat del sòl. 
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Fites associades a Montmeló 
Plans 
municipals 
associats 

Reptes i línies acció prioritàries 

 
Objectiu 3. Garantir uns hàbits de vida saludables i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats  

3.4 Reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no 
transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i 
promoure la salut mental i el benestar. 

Pla Estratègic 
Pla Local de 
Joventut 

R1: Augmentar el nombre de persones que realitzen algun tipus d’activitat física  

LA1 Donar suport a les entitats esportives del municipi per a la promoció de la pràctica 
esportiva 

federada en categories infantil, cadet i júnior. 

LA2 Promoure la pràctica esportiva i el lleure a l'espai públic 

LA3 Construcció d'un skatepark com a alternativa esportiva i d'oci juvenil gratuït i 
promocionar-ne l'ús a través de l'organització d'un torneig anual 

3.5 Enfortir la prevenció de l’abús de substàncies addictives i 
altres conductes de risc 

Pla Local de 
Joventut 

R2: Prevenir el consum de drogues i conductes de risc 

LA1 Continuar i millorar l’oferta formativa a les escoles de secundària per a la prevenció del 
consum de drogues i altres conductes de risc a través del Programa Salut Jove present als 
instituts 

LA2 Desenvolupar tallers i activitats per promocionar hàbits saludables, especialment entre 
els joves. S'hi inclouen aspectes com l'alimentació, sexualitat, autoestima, addicció a 
pantalles, etc, en l’àmbit de l’Equipament Jove i del Servei Socioeducatiu 

3.6 Reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions 
causats per accidents de trànsit. 

Pla de 
Mobilitat 
Urbana 
Sostenible 

Vegeu 11.2 sobre mobilitat sostenible i segura 

3.7 Garantir l’accés universal als serveis de salut sexual, 
afectiva i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, 
informació i educació 

Pla Local de 
Joventut 

R3: Promoure la sexualitat saludable entre la població de Montmeló i molt 
especialment entre els joves 

LA1 Incrementar la presència i actuacions de formació als instituts a través de xerrades i 
tallers, en que es tracten aspectes relacionats amb la salut sexual, afectiva i reproductiva 
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Fites associades a Montmeló 
Plans 
municipals 
associats 

Reptes i línies acció prioritàries 

3.9 Reduir substancialment el nombre de morts i malalties 
causats per productes químics perillosos i la pol·lució de 
l’aire, l’aigua i el sòl. 

  

R4: Abordar els riscos ambientals com a estratègia per a protegir la salut de la 
població, especialment la qualitat de l'aire, males olors i soroll 

LA1 Impulsar la mobilitat sostenible com a estratègia per reduir la contaminació atmosfèrica 
local i la mala qualitat de l'aire 

LA2 Mantenir la participació activa en la Taula de la Qualitat de l'Aire del Vallès Oriental per 
facilitar la implantació de mesures d'abast supramunicipal 

LA3 Activar la Taula Local de Qualitat de l'Aire de Montmeló per vehicular mesures 
estratègiques que contribueixin a reduir la contaminació atmosfèrica, les males olors i el 
soroll 

LA4 Identificar i corregir els principals focus de males olors a Montmeló. S'ha activat una 
Comissió de seguiment que treballa amb la recollida de dades gràcies a la col·laboració 
ciutadana. L'objectiu de la Comissió és la identificació dels focus i establir un Pla d'actuació 
per a l'eliminació de la problemàtica.   
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Fites associades a Montmeló 
Plans 
municipals 
associats 

Reptes i línies acció prioritàries 

 
Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom 

4.1 Vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de 
l’ensenyament primari i secundari (gratuït, equitatiu i de 
qualitat) i ha de produir resultats escolars pertinents i 
eficaços. 

Pla Local de 
Joventut 

R1: Donar suport a infants, joves i famílies en el desenvolupament de les capacitats 
socioeducatives i combatre l'abandonament escolar 

LA1 Garantir l’escolarització i l’assistència de tots els alumnes als centres educatius a través 
del Pla Municipal de l'Absentisme escolar 

LA2 Consolidar el Servei Socioeducatiu com a eix vertebrador de les polítiques d'infantesa i 
joventut 

LA3Facilitar espais d'estudi i acompanyament en equipaments municipals com la Biblioteca i 
l'Estació Jove. Els programes d'Aula d'Estudis i Vine i Estudiem ofereixen espais de suport 
per al reforç de competències educatives.  

LA4 Donar suport als alumnes de segon cicle de l’educació secundària obligatòria amb 
dificultats d’aprenentatge, perill d’absentisme escolar i problemes de conducta. L'Aula Oberta 
permet l'adaptació del currículum per a facilitar la integració escolar, social i laboral. 

 

4.2 Vetllar perquè totes els infants tinguin accés a serveis 
d’atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un 
ensenyament preescolar de qualitat 
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Fites associades a Montmeló 
Plans 
municipals 
associats 

Reptes i línies acció prioritàries 

4.3 Assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tothom a 
una formació tècnica, professional i superior de qualitat, 
inclòs l’ensenyament universitari. 

Pla Local de 
Joventut 

Pla Estratègic 

R2: Incrementar l'oferta formativa i laboral per als i les joves de Montmeló  

LA1 Ampliar l’oferta de cicles formatius que tenen lloc als centres educatius de Montmeló 

LA2 Donar suport als joves per a l'obtenció d'estudis bàsics i l'accés a estudis postobligatoris. 
Preparació per a l'obtenció del Graduat Escolar, l'accés a Cicles Formatius i les proves 
d'accés per majors de 25 anys a estudis universitaris  

LA3 Ampliar l’oferta formativa no reglada sobre l'adquisició de competències com idiomes, 
habilitats comunicatives o tecnològiques. S'hi inclou l'organització de cursos per a l'obtenció 
d'aquestes competències específiques 

LA4 Facilitar que les persones sol·licitants de feina adquireixin les capacitats tècniques i 
professionals de forma adaptada a les necessitats de les empreses de Montmeló  

LA5 Donar suport als i les joves a través del Servei Local d’Ocupació adscrit al Departament 
de Promoció Econòmica. El servei, que ha ampliat els recursos tècnics, se centra en la 
informació, assessorament, orientació ocupacional i intermediació laboral tant a persones 
com a empreses. Vegeu la referència al SLO a la fita 8.5 Aconseguir l’ocupació plena i 
productiva i garantir un treball digne per a tothom. 

4.4 Augmentar substancialment el nombre de joves i 
persones adultes que tenen competències tècniques i 
professionals per a accedir a l’ocupació, el treball digne i 
l’emprenedoria. 

4.5 Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir 
l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables a 
tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional. 

  

  

4.7 Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements per 
a promoure el desenvolupament sostenible, l’adopció d’estils 
de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, 
la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania 
mundial. 

  

 R3: Facilitar espais d'oci i lleure jove  

LA1 Impulsar l'Estació Jove com a punt de trobada juvenil, assessorament i co-gestió 
d'activitats  

LA2 Impulsar el Casal d'Estiu Jove com a alternativa d'oci i lleure amb contingut pedagògic 

LA3 Fomentar la participació al Club de Lectura Jove com a espai de trobada i oci associat a 
la cultura 
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Fites associades a Montmeló 
Plans 
municipals 
associats 

Reptes i línies acció prioritàries 

 
Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes 

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes 
les dones i nenes 

Pla municipal 
per a la 
Igualtat 
d'oportunitats 
entre dones i 
homes 

R1: Situar la igualtat efectiva entre homes i dones com a element tranversal en totes 
les polítiques locals 

LA1 Implementar el 2n Pla Intern d'Igualtat de Tracte i Oportunitats de l'Ajuntament de 
Montmeló 2020-2024 

LA2 Posar en valor i mantenir les línies de treball que posicionen Montmeló com a municipi 
igualitari amb el Segell City 50-50  

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les 
dones i nenes en els àmbits públic i privat 

Pla municipal 
per a la 
Igualtat 
d'oportunitats 
entre dones i 
homes  

R2: Eradicar la violència de gènere en totes les seves formes 

LA1 Atendre les problemàtiques associades a la manca d'igualtat, ja siguin laborals, 
jurídiques o derivades de la violència de gènere o domèstica. A través del Punt Dona es 
treballa la informació, acollida i suport psicològic i assessorament jurídic a les dones en 
aquest tipus de situacions. 

LA2 Integrar la lluita contra la violència masclista i el sexisme en les activitats de Montmeló. 
S'hi inclou la celebració de tallers i xerrades (també enfocades als i les joves) o la 
incorporació d'un Punt Lila als esdeveniments de Montmeló (Carnaval, Festa Major, etc.), 
entre d'altres.  

5.4 Reconèixer i valorar les cures el treball domèstic no 
remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la 
provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de 
protecció social 

 

 

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i 
per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits 
de presa de decisions  
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Fites associades a Montmeló 
Plans 
municipals 
associats 

Reptes i línies acció prioritàries 

 
Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones  

6.3 Millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la 
contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al 
mínim de la descàrrega de materials i productes químics 
perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües 
residuals sense tractar, i un augment substancial del reciclat 
i de la reutilització en condicions de seguretat. 

Agenda 21 
Pla Director 
de 
Clavegueram 

R1: Garantir la qualitat dels recursos hídrics 

LA1  Desenvolupar  programes  de  seguiment  i  control  periòdic  de  la  qualitat  de  les 
aigües subministrades d’acord amb les competències municipals establertes al RD 140/2003 
i al PVCSACH. 

LA2 Controlar  el  nivell  de  desinfectant  de  les  fonts  públiques  com  a  control  de  
qualitat  de  l’aigua  de  la  xarxa  que abasteix als habitatges i comerços, en funció dels 
sectors de distribució dins del municipi. 

LA3 Adequació  del  Pla  d’Autocontrol  i  Gestió  als  procediments  establerts  al  RD 
140/2003  i  al  Programa  de  Vigilància  i  Control  Sanitaris  de  l’Aigua  de  Consum Humà  
a  Catalunya  sobre  el  dipòsit  de  1.500  m3  al  Turó  de  la Bandera.   

 

R2: Evitar els sobreeiximents del sistema de clavegueram i reduir les aportacions 
d'aigua neta a la xarxa 

LA1 Millorar l'estat de la xarxa de clavegueram, que tot i trobar-se en un estat prou bo, 
presenta algunes deficiències en zones del nucli històric. En els últims anys s'han corregit els 
punts més problemàtics identificats pel Pla Director de Clavegueram que feien entrar el 
sistema en càrrega, tot i que cal continuar invertint en el manteniment preventiu.  

LA2 Incrementar el percentatge de xarxa separativa en aquells àmbits del municipi on sigui 
possible per reduir l'entrada d'aigua de pluja al sistema de sanejament. Cal tenir en compte 
que el col·lector unitari a l'entorn del soterrament ferroviari impedeix l'execució separativa de 
les xarxes en aquell àmbit.  
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6.4 Incrementar l'eficiència en l'ús de recursos hídrics a tots 
els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del 
subministrament d’aigua potable 

Pla director 
d'aigua 
potable de 
Montmeló 

R3: Reduir la vulnerabilitat del municipi a l'escassetat d'aigua 

LA1 Incrementar les inversions en el manteniment i renovació de la xarxa d'abastament, per 
millorar-ne el rendiment, que ara és proper al 70%. S'estan duent a terme inversions per 
detectar i solucionar fuites, especialment en el dipòsit municipal. Es considera prioritari actuar 
sobre els punts de la xarxa que encara tenen canonades de fibrociment per a substituir-lo. 
També s'està treballant per disposar de dades en línia del cabal del dipòsit per facilitar la 
presa de decisions.  

LA2 Potenciar l'estalvi d'aigua a les llars, comerços i indústria adequant els trams de consum. 
A través d'aquesta estratègia, especialment en els comptadors domèstics, es potencien els 
consums inferiors als 100 l/dia.  

LA3 Monitorar i telegestionar els comptadors de reg. Més del 60% dels espais verds amb 
gespa estan telegestionats i s'han incorporat programadors amb tecnologia Bluetooth en 
espais més petits, amb l'objectiu a mig termini d'arribar al 100% d'espais de gespa 
telegestionats. A més, es demana la telegestió i programació del reg en actuacions privades. 

LA4 Mantenir la presència de Montmeló al Cercle de Comparació Intermunicipal de 
l’Abastament d’aigua, com a eina per el treball en xarxa amb altres municipis.  

6.5 Dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a 
tots els nivells Agenda 21 

 

R4: Ampliar la disponibilitat de recursos hídrics alternatius per garantir la resiliència 
davant episodis de sequera 

LA1 Estudiar la viabilitat de l'aprofitament de l'aigua depurada al tractament terciari de l'EDAR 
de Granollers per a usos que requereixen menys qualitat. S'està valorant les necessitats i 
fonts d'inversió potencials per a l'aprofitament d'aquest recurs per al reg d'espais verds, 
vehiculant-lo a través de la Mina de regants que circula per Montmeló, prèvia reparació de la 
infraestructura 
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LA2 Mantenir la disponibilitat d'aigua freàtica per al reg de parcs, jardins i horts urbans: fer 
una extracció sostenible dels recursos freàtics disponibles a Montmeló. S’ha estudiat 
l'aprofitament de la captació a partir de la urbanització de la llosa de cobertura d'Adif per al 
reg dels espais verds propers i de la captació del Congost a la zona d'equipaments de la 
Torreta, tot i que la seva posada en marxa encara no està prevista.  

LA3 Incrementar l'aprofitament d'aigua de pluja incloent dipòsits i aljubs en nous projectes, 
com a estratègia per incrementar la disponibilitat de recursos alternatius i reduir la càrrega 
del sistema de clavegueram. Manteniment de les instal·lacions existents en equipaments 
públics, com l'aljub a la coberta de la Sala Polivalent. 

6.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb 
l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, 
aqüífers i llacs. 

Agenda 21 

Vegeu 15.1 sobre la protecció i conservació dels espais fluvials de Montmeló, especialment 
associats al Congost 
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Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones 

7.1 Garantir l’accés universal a serveis d’energia 
assequibles, confiables i moderns. 

  

R1: Assolir l’accés universal als serveis energètics, acabant amb els casos de pobresa 
energètica 

LA1 Donar resposta a les persones en situació de vulnerabilitat energètica des de Serveis 
Socials. S'informa i assessora sobre les mesures a prendre davant l'avís o el tall de 
subministrament elèctric, així com informació sobre com reduir l'import de les factures i 
millorar l'eficiència i la gestió energètica de la llar. 

 

7.2 Augmentar substancialment el percentatge d’energia 
renovable en el conjunt de fonts d’energia. PAES 

R2: Assolir a tot el municipi un consum final d’energia renovable de com a mínim el 
27% i un consum d’electricitat procedent de fonts renovables de com a mínim el 50% 
del total 

LA1 Incrementar l'aportació d'energia renovable dels serveis municipals, a través de la 
implantació del PAES. Destaquen: 

 Impulsar projectes d'instal·lacions renovables en equipaments municipals i executar-

los: prioritàriament adequació de les instal·lacions termosolars existents i noves 

instal·lacions fotovoltaiques. S'estan analitzant els equipaments municipals més 

adequats per a incorporar-hi sistemes de generació d'energia fotovoltaica per a 

l'autoconsum.  

 Mantenir l’adquisició d’energia verda amb certificat de garantia d'origen per a tots els 

serveis municipals, a través de l'Associació Catalana de Municipis 

 Implementar instal·lacions de generació d'energia renovable en l'espai públic. S’està 

estudiant la viabilitat de la construcció d'una instal·lació per a la generació d'energia 

fotovoltaica en sòl inclòs en un nou desenvolupament en zona industrial, qualificat com 

a espai verd. El disseny inicial de la instal·lació es preveu que sigui de tipus pèrgola i 

la disponibilitat d'espai permetrà combinar els usos de generació d'energia renovable 

amb l'ús de l'espai verd per part de la ciutadania.      
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LA2 Estudiar la viabilitat de la posada en funcionament d'una comercialitzadora elèctrica local 
que pugui abastir d'energia renovable una part del consum elèctric del municipi. S'està duent 
a terme un anàlisi del potencial de generació renovable en les cobertes dels equipaments 
municipals per quantificar la oferta energètica potencial que pugui abastir al municipi.  

LA3 Promoure la implantació d'energia renovable al sector terciari i industrial a través de les 
bonificacions existents a les ordenances fiscals (IBI, ICIO i IAE). En el cas de la solar 
fotovoltaica, les bonificacions a l'IBI es condicionen a assolir un percentatge determinat de 
producció energètica respecte la despesa energètica. 

LA4 Promoure la producció d'energia renovable al sector residencial a través d'incentius con 
són les bonificacions existents a les ordenances fiscals (IBI i ICIO). En el cas de la solar 
fotovoltaica, les bonificacions a l'IBI es condicionen a assolir un percentatge determinat de 
producció energètica respecte la despesa energètica. 

7.3 Duplicar la taxa de millora de l’eficiència energètica. PAES 

R3: Incrementar l’eficiència energètica en tots els sectors d’activitat, especialment en 
la indústria i en el parc immobiliari 

LA1 Incrementar significativament l'eficiència energètica dels serveis municipals, a través de 
la implantació del PAES. Destaquen:  

 Dissenyar estratègies d'estalvi mitjançant la comptabilitat energètica. A través del 

servei contractat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, es duu a terme una gestió 

energètica, sobretot basada en la millora de la comptabilitat energètica. S'han 

incorporat al sistema els consums energètics d'electricitat i gas natural, així com 

l'aigua.  

 Mantenir o incrementar les partides pressupostàries anuals per al manteniment 

preventiu dels edificis, en especial per a les millores energètiques. Destaca la 

substitució progressiva de lluminària a LED en il·luminació interior, substitució de focus 

a focus LED en equipaments i pistes esportives, substitució de calderes per d'altres 

més eficients, també han canviat focus 

 Projectar el nous equipaments públics amb criteris d'alta eficiència energètica, disseny 

passiu i incorporació de renovables  
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 Actualitzar l'inventari d'enllumenat públic i digitalitzar-lo a través d'un sistema GIS. A 

més del canvi progressiu de les lluminàries a sistema LED (actualment un 80% del 

total), adequar els quadres elèctrics per a incorporar sistemes de regulació de flux i la 

telegestió.  

 Participar activament en el Cercle Intermunicipal de Comparació d'estalvi i eficiència 

energètica de l'enllumenat públic de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de 

compartir estratègies entre municipis i implementar millores.  

LA2 Impulsar la rehabilitació energètica del parc d'habitatges de Montmeló. Es preveu 
l'elaboració d'un Pla Local de Rehabilitació que identifiqui les necessitats en relació a 
accessibilitat i eficiència energètica. També es preveu dotar a l'Oficina Local d'Habitatge de 
recursos per esdevenir un Servei Local de Rehabilitació que pugui acompanyar i assessorar 
a la ciutadania en les gestions associades a la rehabilitació perquè pugui anar més enllà del 
servei informatiu que duu a terme actualment. S'identifica com a oportunitat, tenint en compte 
la previsió d'un augment de subvencions per part de l'IDAE (Programa PREE) i fons FEDER     
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Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom 

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat 
econòmica mitjançant la diversificació, la modernització 
tecnològica i la innovació 
 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que 
donin suport a les activitats productives, la creació 
d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació 

  

Pla Estratègic 

R1: Impulsar la competitivitat de les empreses i sector comercial de Montmeló  

LA1 Dinamitzar, modernitzar i incrementar la competitivitat del teixit empresarial de 
Montmeló. Destaquen les següents actuacions:  

 Accions de prospecció i recerca activa de noves empreses per al municipi. 

 Accions de foment de sinèrgies entre empreses. 

 Aprofundiment del conveni existent amb l’Ajuntament de Granollers 

 Aprofundiment dels convenis existents amb el Consell Comarcal  

 Foment de la innovació, promoció de la inversió en comerç electrònic. 

 Suport a l’associacionisme empresarial 

 Accions per a la Millora de l’estat i la gestió dels polígons industrials 

 Proposta d’accions formatives per a persones en actiu. 

 

LA2 Mantenir i potenciar les accions, jornades i activitats associades a la promoció del teixit 
comercial. Destaquen les següents actuacions:  

 Continuïtat i reforç de les accions del Programa de Dinamització Comercial 

 Manteniment del conveni existent amb la Unió de Botiguers i Comerciants de 
Montmeló. 

 Potenciació del mercat setmanal 

 

LA3 Potenciar el Centre de Formació i Recursos G2M com a equipament de referència per a 
demandants d’ocupació, nous emprenedors i empreses del municipi.  

LA4 Donar suport a les empreses i treballadors en la represa de l'activitat o en l'adaptació del 
seu negoci a la situació derivada de la Covid-19. S'han convocat subvencions i ajudes 
destinades a la reducció de tributs municipals, l'adquisició de proteccions col·lectives, a la 
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contractació i a suport per adaptar el model de negoci (formació, assessorament empresarial) 
a la nova realitat.   

LA5 Millorar i aprofundir en les sinèrgies establertes amb el Circuit de Barcelona-Catalunya. 
El desenvolupament urbanístic que preveu el PDU del Circuit Barcelona - Catalunya és una 
oportunitat d'obertura del circuit a Montmeló i d'esdevenir un pol d'atracció de serveis.  

8.4 Millorar la producció i el consum eficients dels recursos i 
desvincular el creixement econòmic de la degradació del 
medi ambient 

  

 

8.5 Aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un 
treball digne per a tothom Pla Estratègic 

R2: Treballar per reduir les dificultats d’inserció laboral de la ciutadania, especialment 
persones en situació de vulnerabilitat  

LA1 Facilitar l’orientació professional i l’accés a una borsa de treball a tota la ciutadania, 
especialment a persones en situació de vulnerabilitat. El Servei Local d'Ocupació (SLO), 
integrat dins la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona, treballa per afavorir l'ocupabilitat 
gestionant ofertes a la borsa i fent d'intermediari entre les empreses i els sol·licitants 
d'ocupació. Potenciar el treball cooperatiu amb altres serveis municipals, i en particular amb 
els Serveis Socials municipals. 
LA2 Millorar les competències bàsiques i transversals de totes les persones demandants 
d’ocupació, i en particular de les inscrites al SLO  

LA3 Fomentar la contractació de persones inscrites al SLO a través de subvencions pròpies 
a les empreses.  

LA4 Treballar accions de formació específiques que adeqüin la qualificació i capacitació de 
les persones inscrites al Servei Local d'Ocupació a les necessitats d'empreses 
col·laboradores.  

LA5 Potenciar els Plans d’Ocupació i les accions de foment de l’ocupació tant pròpies de 
l’Ajuntament com les que es fan en conveni amb altres entitats. 

LA6 Potenciar les accions encaminades a l’adquisició d’experiència laboral dels joves. 
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8.6 Reduir substancialment la proporció de joves sense 
ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.   

Vegeu 4.3 i 4.4 

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de 
treball segur i protegit per a totes les persones treballadores   

Vegeu 8.5 

8.9 Elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un 
turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i 
els productes locals. 

Pla Estratègic 

R3: Incrementar el potencial turístic associat als valors culturals i naturals de Montmeló 

LA1 Avaluar els elements amb un potencial d'atracció turística i definir una estratègia per 
potenciar-los. El 2018 es va dur a terme un estudi de la potencialitat turística de Montmeló, que 
confirma com a principals elements atractors el Circuit de Barcelona-Catalunya i en menor 
mesura, el jaciment romà Mons Observans (BCIN). 

LA2 Impulsar estratègies turístiques que combinin l'àmbit cultural i natural, facilitin l'adopció 
d'estratègies basades en el turisme sostenible i desestacionalitzin l'activitat turística (molt 
centralitzada als mesos d'estiu en que tenen lloc les activitats associades al Circuit de 
Barcelona-Catalunya). Montmeló disposa de diversos itineraris de natura, tot i que cal adequar-
los a nivell de senyalització i compleció. El Turó de les Tres Creus integra bona part d'aquests 
elements d'interès (Mons Observans, Pou de Gel i Monument a les Tres Creus). Les entitats 
culturals de Montmeló també són un actiu rellevant per posar en valor el patrimoni cultural local 
(gegants, diables, vall de Gitanes, entre d'altres elements).  
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Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació  

9.2 Industrialització inclusiva i sostenible, augmentar de 
manera significativa la contribució de la indústria a l’ocupació 
i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies 
nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys 
avançats. 

 R1: Impulsar una industria en que s'associï el creixement econòmic al 
desenvolupament sostenible 

LA1 Mantenir les línies de comunicació i treball iniciades amb les associacions empresarials 
dels polígons industrials de Montmeló per impulsar-ne la dinamització i el treball en xarxa. Es 
pretén millorar l'estat dels polígons i incrementar la competitivitat de les empreses. La 
incorporació d'aspectes associats a l'eficiència en el consum de recursos i la sostenibilitat 
són també aspectes prioritaris.  

LA2 Revisar la normativa d’usos als Polígons d’Activitat Econòmica  per tal d’actualitzar-la, 
fent les modificacions necessàries, a les demandes actuals fent possible que s’instal·lin 
activitats de terciari de format petit i mitjà.   

LA3 Connectar els polígons del Raiguer i Riera Marsà per la banda de Les Tres Creus per 
donar sortida als vehicles pesants i minimitzar el trànsit pel Vial del Congost. 
 

9.4 Modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries 
perquè siguin sostenibles promovent l’adopció de tecnologies 
i processos industrials nets i racionals ambientalment 
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Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països 

10.2Promoure la inclusió social, econòmica i política de totes 
les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, 
raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 
condició. 

 

R1: Vetllar per la igualtat d'oportunitats i la reducció de les desigualtats 

LA1 Mantenir l'aposta per a empreses d’integració social per a la contractació de serveis 
municipals.  

LA2 Promoure el compromís cívic de la ciutadania a través de la promoció de xarxes de 
voluntariat, ajuda mútua i suport comunitari, així com una Borsa de Voluntariat Social 

LA3 Mantenir les ajudes per a l'accés a estudis, esport i lleure al jovent amb dificultats 
econòmiques. L'Ajuntament de Montmeló ofereix beques d'estudis als estudiants de 
batxillerat amb les millors notes de la promoció i ajudes a l'estudi, a la realització d'activitats 
lúdiques, esportives i d’esbarjo per a persones amb dificultats econòmiques.  

LA4 Garantir els drets de la ciutadania en relació al consum, especialment d'aquelles 
persones amb menys autonomia per a la defensa dels seus drets com a consumidors. El 
servei de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor és un servei d'atenció directa i gratuïta 
que dona suport als consumidors a través de la informació prèvia, l'assessorament i la 
recepció de reclamacions en temes de consum. 

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat   
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Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles 

11.1 Assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i 
a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar 
els barris marginals. 

Pla Estratègic 

R1: Incrementar l'oferta d'habitatge disponible al municipi  

LA1 Desenvolupar els espais planificats a Montmeló per incrementar la disponibilitat 
d'habitatge lliure al municipi, així com la dotació d'habitatge públic.  

LA2 Impulsar el paper de l'Oficina Local d'Habitatge per a identificar l'existència de pisos 
buits susceptibles d'entrar al mercat d'habitatge. Es dona suport a nous models d'habitatge, 
la masoveria urbana per posar al mercat i rehabilitar pisos buits com l'autopromoció a través 
de cooperatives d'habitatge 

LA3 Negociar un conveni amb la SAREB per a la cessió d'habitatges buits i destinar-los al 
lloguer social    

LA4 Implementar el programa d’ajuts al lloguer, tant per a propietaris que el vulguin posar 
habitatges en lloguer per fomentar l'increment del parc com ajudes a joves per accedir a un 
habitatge  

 

R2: Disposar d'una oferta d'equipaments adient a les necessitats de la ciutadania  

LA1 Dotar a la ciutadania dels equipaments culturals i juvenils adients. En els últims anys 
s'han construït la Sala Polivalent La Torreta i l'Estació Jove i es preveu la construcció d'una 
nova biblioteca.  

LA2 Incrementar la capacitat assistencial de la residència d'avis, tant pel que fa al nombre de 
places disponibles com a millores d'infraestructura que permetin un millor desenvolupament 
de les activitats i serveis que es presten. Es preveu el trasllat del servei de residència a un 
nou equipament més apte per a dur-hi a terme aquesta activitat i l'ús de l'actual espai de Can 
Dotras com a Casal d'Avis.   
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11.2 Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, 
assequibles, accessibles i sostenibles. Millorar la seguretat 
viària i ampliar el transport públic.  

Pla de 
Mobilitat 
Urbana 
Sostenible 

R3: Facilitar la mobilitat dins i fora de Montmeló amb mitjans sostenibles 

LA1 Pacificar diversos espais del nucli urbà per facilitar la mobilitat a peu. Es preveu 
incrementar les zones pacificades incloent també els eixos comercials i restringir la velocitat 
de circulació a tot el nucli urbà a 30 km/h 

LA2 Implantar el model de Camins Escolars com a estratègia per reduir la presència de 
vehicles privats al voltant dels centres educatius en col·laboració amb les AMPES. S'ha 
treballat i dissenyat un camí principal que recorre tot el municipi, i s'estan dissenyant els 
camins secundaris. Es preveu que amb la implantació d'aquest sistema el 2025 no circulin 
cotxes al voltant dels centres educatius en horari escolar.  

LA3  Implementar el Pla de Mobilitat de la Bicicleta i estendre una xarxa de vies de prioritat 
per a la bicicleta i convivència segura amb altres modes. És prioritària la connexió ciclable 
dels polígons industrials amb el nucli urbà, així com la connexió ciclable amb els municipis 
veïns, destaquen els futurs eixos ciclables entre la zona industrial del Circuit amb l'estació de 
Renfe, i l'eix a l'entorn del Congost passant per La Sala Polivalent fins a la zona centre. 

 LA4  Incrementar l'oferta de transport públic interurbà, en col·laboració amb les 
administracions competents. Es considera prioritari treballar conjuntament perquè l'entorn del 
cementiri - Circuit disposi d'una nova estació de rodalies (R3) perquè pugui donar servei a la 
demanda actual i la futura, associada als futurs desenvolupaments urbanístic previstos pel 
Pla director urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya. 

LA5 Implementar estratègies d'aparcaments d'intercanvi tipus Park and Ride a l'entorn de les 
estacions de rodalies, que beneficien Montmeló i municipis veïns amb pitjor accés al 
transport públic ferroviari 

LA6 Mantenir i incrementar l'estratègia d'aparcaments de dissuasió per reduir l'entrada i 
circulació del vehicle privat al nucli urbà.   

LA7 Promoure els vehicles més sostenibles que generen menys emissions de contaminants i 
CO2, a través de les bonificacions del IVTM i l'ampliació de la xarxa de punts de recàrrega 
LA8 Incrementar els desplaçaments sostenibles per part de les flotes municipals. Ja es 
disposa de bicicletes elèctriques per a alguns serveis, i es preveu l'adquisició de motos 
elèctriques per a la policia local.    
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LA9 Desenvolupar una ronda perimetral que permeti reduir la circulació de vehicles al centre 
urbà. Per a completar la ronda és necessària la cessió de sòls destinats a viari procedents 
dels Plans parcials del Turó de la Bandera i l'ARE i una modificació de POUM, cosa que es 
preveu a llarg termini, a 2030.  

11.3 Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així 
com la capacitat de planificar i gestionar de manera 
participativa i integrada.  

  

R4: Montmeló com a municipi connectat, inclusiu i en relació amb els espais fluvials 

LA1 Integrar al teixit urbà els nous espais derivats del soterrament de la infraestructura 
ferroviària. Es preveu executar les fases restants per a desenvolupar els nous espais, 
incorporant habitatge nou i de protecció, serveis i sistemes d'espais verds, afavorint una 
transició coherent entre els espais urbans que actualment es troben desconnectats. Se'n 
preveu l'execució a mig termini, en 4 anys. 

LA2 Connectar la trama urbana de Montmeló amb els espais fluvials del riu Besòs. Es preveu 
desenvolupar els espais planificats a Montmeló que han de permetre  destinar sòl a espais 
lliures que facin més permeable i verd el teixit urbà i connectin els nous espais amb el riu 
Besòs.   

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el 
patrimoni cultural i natural del món.   

Vegeu 8.9 en relació al turisme sostenible basat en els elements culturals de Montmeló 

11.5 Reduir de forma significativa el nombre de morts 
causades per desastres naturals i reduir substancialment les 
pèrdues econòmiques directes 

  

R5 Reduir el risc d'inundació i saturació de la xarxa de clavegueram 

LA1 Identificar els àmbits del municipi on és factible incorporar en projectes d'urbanització 
estratègies de drenatge sostenible per reduir el volum d'aigua que cal gestionar a través del 
clavegueram. Cal tenir en compte que el soterrament de les infraestructures ferroviàries 
impedeix la infiltració natural en alguns punts del municipi. En algun projecte d'urbanització 
proper al riu, s'ha pogut optar, de forma coordinada amb l'ACA, de gestionar l'aigua pluvial 
directament a través del riu, sense enviar-la al clavegueram.  
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11.6 Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les 
ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com 
a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

  

Vegeu 3.9, sobre qualitat de l'aire, males olors i soroll 

11.7 Proporcionar accés universal a zones verdes i espais 
públics segurs, inclusius i accessibles   

R6: Incrementar la disponibilitat i proximitat dels espais verds a la ciutadania i 
adequar-los als condicionants de l'entorn urbà  

LA1 Adequar l'arbrat a les característiques de l'entorn. Es treballa per retirar l'arbrat 
inadequat en els espais on genera problemes i es prioritza la selecció adequada de l'arbrat 
en les actuacions de reurbanitzció i noves urbanitzacions.  

LA2 Seleccionar l'arbrat i altra vegetació per maximitzar els beneficis socioambientals. 
Especialment, evitant la vegetació amb capacitat invasora i al·lergènica.  

LA3 Promoure el paper de l'Anella Verda de Montmeló per apropar a la ciutadania a diversos 
espais d'interès natural de Montmeló, com els boscos del Circuit, la bassa de Can Cabanyes 
o l'espai fluvial del Congost. És prioritari treballar amb els municipis veïns per completar el 
traçat circular de l'Anella Verda i garantir un espai de pas segur i una senyalització adequada 
per a la ciutadania.  

LA4 Posar en valor el Turó de les Tres Creus, com a espai que concentra elements de valor 
natural i elements de patrimoni cultural d'elevat interès, com és el jaciment arqueològic dels 
Mons Observans, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).   

LA5 Incorporar espais verds en nous projectes d'urbanització (com en la Plaça Federica 
Montseny o en la zona d'esbarjo del Viena) com a estratègia per disposar d'espais d'estada i 
relació de millor qualitat.  
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Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

12.2 Assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos 
naturals. 

  
Vegeu 12.5 

12.3 Reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per 
càpita mundial en la venda al detall i el consum, així com les 
pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, 
incloses les pèrdues postcollita. 

  

 

12.4 Aconseguir la gestió ecològicament racional dels 
productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle 
de vida 

 

  

12.5 Disminuir de manera substancial la generació de 
residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, 
reciclatge i reutilització 

Agenda 21 

R1: Reduir la generació de residus per càpita i incrementar el percentatge de recollida 
selectiva per adaptar-se als requeriments del PRECAT i les directives europees 

LA1 Adaptar la recollida selectiva domèstica a la tipologia urbana de ciutat compacta i ciutat 
jardí presents a Montmeló. S'estudia, a través d'una prova pilot, la implantació de la recollida 
selectiva en contenidor amb targeta en funció de la zona del municipi. Els resultats de la 
implantació del nou model de recollida ha de possibilitar arribar a percentatges de recollida 
selectiva propers als que estableix el PRECAT, del 50% el 2020 i 60% el 2030.  

LA2 Recollir porta a porta les fraccions de la recollida comercial. La recollida comercial porta 
a porta actualment inclou les fraccions orgànica i paper i cartró, i es preveu incorporar la 
fracció resta. La recollida separada del paper i cartró i de la fracció orgànica ha de permetre 
incrementar el percentatge de recollida selectiva a Montmeló, que ara és del 41,67% i segons 
el PRECAT, ha d'arribar al 50%.  

LA3 Treballar amb els establiments comercials i la hostaleria estratègies per reduir els 
envasos d'un sol ús i les monodosis. 

LA4 Incrementar el percentatge de reciclatge de residus voluminosos i especials, acostant a 
la ciutadania a la deixalleria, a través d'un servei de Microdeixalleria mòbil  
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LA5 Mantenir la presència de Montmeló al Cercle de Comparació Intermunicipal de Recollida 
i tractament de residus, com a eina per el treball en xarxa amb altres municipis. 

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin 
sostenibles   

 

12.8 Assegurar que les persones tinguin informació i 
conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils 
de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 

Agenda 21 Vegeu 13.3 
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Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest 

13.1 Resiliència i adaptació del municipi als riscos 
relacionats amb el clima  

    

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les 
polítiques, les estratègies i els plans locals PAES 

R1: Assolir i incrementar els objectius de reducció d'emissions de CO2 de Montmeló 
l'any 2030, respecte les de l'any 2005 
LA1 Implantar les accions previstes en el PAES amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 
de tot el municipi en més del 20% respecte l’any base 2005  

13.3 Millorar l’educació i el coneixement (ciutadà i institució) 
en mitigació i adaptació al CC i alerta primerenca Agenda 21 

R2: Garantir el coneixement i participació de la ciutadania en matèria ambiental i de 
canvi climàtic 

LA1 Promoure els valors naturals i culturals de Montmeló a través d'una aula de natura i 
tallers ambientals. És especialment rellevant les oportunitats que ofereix l'espai dels Tres 
Turons atesa la combinació d'elements de valor natural i cultural. 

LA2 Incrementar la tasca que es duu a terme en matèria d’educació ambiental, gràcies a la 
dedicació d'una part de la recaptació de la taxa d'escombraries 
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Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la 
desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

15.1 Vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús 
sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes 
interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen 

Agenda 21 

R1: Recuperar els espais fluvials de qualitat a Montmeló 

LA1 Seguir els resultats de la restauració ambiental del riu Congost i promoure la relació de 
la ciutadania amb el riu, identificant-lo com a espai de Montmeló amb una elevada qualitat i 
amb valors a conservar. 

LA2 Seguir la implantació del Pla de gestió Xarxa Natura 2000 del riu Congost i col·laborar 
amb els municipis i administracions competents.  

LA3 Reduir i eradicar la presència de residus als entorns naturals, a través de campanyes 
d'implicació ciutadana i educació ambiental. Destaca la participació de Montmeló en la 
iniciativa Let's Clean Up Europe.  

15.2 Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de 
boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos 
degradats i incrementar substancialment la repoblació 
forestal 

  

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir 
la degradació dels hàbitats naturals i aturar la pèrdua de 
biodiversitat 

Pla Director 
del Verd Urbà 

R2: Protegir i fomentar la biodiversitat urbana  
LA1 Promoure la biodiversitat urbana a través de la selecció d'arbrat i vegetació dels espais 
verds urbans. El Pla d'arbrat urbà identifica positivament la selecció d'arbrat de Montmeló, 
amb alguna excepció  

LA2 Incorporar estratègies per al control integrat de plagues i malures al verd urbà i de la 
retirada manual o mecànica de males herbes (reducció dràstica de l'ús de plaguicides i 
herbicides, incorporació d'estratègies amb fauna útil, trampes amb feromones) 

LA3 Reduir les tasques de manteniment (reducció d'escombrades) i sega de "males herbes" 
en zones periurbanes per generar prats de baix manteniment.  

LA4 Canvi progressiu en el sistema de poda de l’arbrat urbà, facilitada per la selecció de 
l’arbrat adequat per a cada emplaçament. La reducció de les podes contribueix a una gestió 
més eficient dels recursos de manteniment, reducció de la generació de residus i el millor 
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desenvolupament de l’arbrat i l’aprofitament dels serveis ambientals que proporciona, com la 
generació d’ombra a l’espai públic.  

LA5 Mantenir la presència de Montmeló al Cercle de Comparació Intermunicipal de la Gestió 
sostenible del verd urbà, com a eina per el treball en xarxa amb altres municipis. 

15.8 Prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i 
controlar o eradicar les espècies prioritàries. 

 

R3: Reduir i eradicar les espècies amb un impacte negatiu sobre la biodiversitat 
urbana  

LA1 Mantenir les tasques de control de la fauna exòtica, invasora i que genera problemes de 
convivència i salut. Especial èmfasi en la gestió de cotorres, coloms, mosquit tigre i en la 
detecció i eliminació de nius de vespa asiàtica.  

LA2 Mantenir les tasques de control de la vegetació invasora, especialment sobre la canya 
en l'espai fluvial, Es realitzen campanyes de retirada de canya per trams, actuant sobre el 
rizoma, amb bons resultats.    
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Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a 
totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells  

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i 
transparents. 

Pla Estratègic 

R1: Implantar efectivament l'administració electrònica i telemàtica 
LA1 Agilitzar i modernitzar els procediments de tramitació administrativa (E-administració). 
LA2 Posar en funcionament l'accés telemàtic a la informació del Servei Municipal d'Aigües de 
Montmeló 

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives 
i representatives. 

Pla Local de 
Joventut 
Pla Estratègic 

R2: Garantir una gestió local relacional, transparent i compartida amb la ciutadania 
LA1 Elaborar el Reglament de participació ciutadana, que inclogui el següent:  

 Creació d'espais i marcs per implicar i fer partícip  la ciutadania en el disseny i 
l'elaboració de les polítiques públiques. 

 o  Constitució d'espais de reflexió, debat i intercanvi ciutadà, especialment en relació 
a la situació actual. 

 Regulació dels criteris de funcionament, estructura i organització dels diferents marcs 
i òrgans de participació ciutadana de Montmeló 

 Elaboració de la programació d'activitats dels equipaments cívics, esportius i culturals 
tenint en compte la participació ciutadana. 
 

LA2 Fomentar la participació del jovent de Montmeló en la presa de decisions. Destaca el 
següent:  

 Punts d'informació als instituts (PIDCES) com a elements de descentralització del 
Punt d'Informació Jove per garantir l'accés a la informació i la participació del jovent 
en les activitats que tenen lloc a Montmeló 

 Pressupostos Participatius Joves com a espai de co-decisió sobre aspectes que 
afecten al col·lectiu i a la ciutat  
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LA3 Donar suport a l'associacionisme local. Les actuacions prioritzades són les següents:  

 Habilitació d'espais de reunió i logístics per a les entitats. 

 Suport a la creació d'associacions de veïns i veïnes. 

 Promoció d'una Mostra o trobada anual de les entitats del municipi on es mostri 
l'activitat que desenvolupen i es faci visible  la tasca que realitzen. 

 Millora de la comunicació i la coordinació entre entitats, per exemple a través de les 
xarxes socials. 
 

LA4 Elaborar un Reglament municipal de subvencions conjuntament amb el teixit associatiu 

LA5 Fer partícip a la ciutadania de l'aportació municipal a les diferents activitats, serveis, 
equipaments, programes a través del Consell de Poble. 

LA6Emprar els mitjans de comunicació locals (crònica,  web,  xarxes socials, etc.) per a 
comunicar les actuacions municipals a la ciutadania i disposar d'espais per interactuar 

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les 
llibertats fonamentals. 

  Vegeu 16.6 
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Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible 

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional i l’accés a 
la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de 
coneixements en condicions mútuament convingudes 

  

17.14 Millorar la coherència de polítiques per al 
desenvolupament sostenible.  

 

R1: Millorar la coherència i l'impacte de les polítiques per al desenvolupament 
sostenible a través de la participació tècnica transversal, el seguiment, l'avaluació i la 
comunicació 

LA1 Mantenir i incrementar la transversalitat en polítiques i projectes de desenvolupament 
sostenible, amb la participació conjunta de tots els departaments i àrees municipals 

LA2 Destinar recursos al seguiment i avaluació de la implantació de polítiques i projectes 

LA3 Comunicar de forma eficaç a totes les àrees municipals les polítiques i projectes de 
desenvolupament sostenible, incorporant progressivament totes les visions 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances 
eficaces en els àmbits públic, publico privat i de la societat 
civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de 
recursos dels partenariats. 

  

R2: Establir aliances a nivell municipal i comarcal per aprofitar sinèrgies amb altres 
administracions i territoris 

LA1 Promoure convenis de col·laboració per a l’execució dels objectius de plans estratègics 
municipals (Pla Estratègic, Agenda 21, PAES, Agenda 2030) amb altres administracions 
públiques i amb el sector empresarial. 

LA2 Mantenir i incrementar la presència de Montmeló en xarxes de municipis i partenariats 
que treballin envers la sostenibilitat. És especialment rellevant la presència a la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i l'adopció dels compromisos impulsats pel Pacte 
d'Alcaldes i alcaldesses pel Clima i l'Energia. 

LA3 Treballar conjuntament amb altres municipis a través dels Cercles de Comparació 
Intermunicipal de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'avaluar el servei a Montmeló, 
millorar-ne els indicadors i establir sinèrgies entre municipis. Destaca la tasca desenvolupada 
a través del Cercle de Comparació de la Gestió sostenible del verd urbà, el d'Estalvi i 
eficiència energètica en l'enllumenat públic i el de Gestió de residus i neteja viària.   
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17.19 Aprofitar les iniciatives existents per a elaborar 
indicadors que permetin mesurar els progressos 
aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible 

  

R3: Comunicar de forma efectiva la vinculació i evolució de Montmeló envers l'Agenda 
2030 i els ODS   

LA1 Implantar un sistema efectiu de seguiment dels ODS i les seves fites a través 
d'indicadors 

LA2 Avaluar periòdicament els indicadors de l'Agenda 2030 

LA3 Establir una estratègia de comunicació de l'Agenda 2030 i la seva evolució envers la 
ciutadania 
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3.2 Noves línies d’actuació per a l’Agenda 2030 

 

A continuació es recullen vint-i-una propostes de noves línies d’actuació a incorporar a 
l’Agenda 2030. Aquestes propostes es desprenen de les reunions de participació tècnica 
celebrades entre el setembre i l’octubre de 2020, amb la participació part de l’equip tècnic 
municipal.  

 

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per 
a totes les persones 

6.4 Incrementar l'eficiència en l'ús de recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la 
sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable 

1- Incorporar sistemes de comptadors a tots els parcs i jardins amb sistema de reg instal·lat 
per avaluar-ne el consum d'aigua i l'aplicació d'estratègies d'estalvi. 

6.5 Dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells 

2- Avaluar l’estat de la Mina de Regants i identificació d’actuacions necessàries per a garantir 
la seva operativitat. L’objectiu de l’actuació seria evitar les filtracions i pèrdua d’aigua, així 
com aprofitar la canalització per al reg d’espais verds amb aigua freàtica.  

3- Analitzar el potencial d'ús d'aigua freàtica al municipi sense comprometre la sostenibilitat 
des aqüífers. Avaluar l'estat dels pous antics existents i les inversions necessàries per a 
rehabilitar-los.     

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a 
totes les persones 

7.2 Augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts 
d’energia. 

4- Estudiar noves fonts d'aprofitament energètic renovable, com l'aprofitament de l'excedent 
tèrmic procedent de la planta de gestió de residus del Vallès Oriental per a la implantació 
d'una xarxa de climatització 

7.3 Duplicar la taxa de millora de l’eficiència energètica. 

5- Impulsar una estratègia de gestió energètica directa als serveis municipals més enllà de la 
comptabilitat energètica per incrementar el potencial d'estalvi energètic i econòmic   

6- Implementar un sistema de telegestió de l'enllumenat públic com a estratègia d'estalvi 
energètic i econòmic 

7- Fomentar la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges incorporant a les bonificacions a 
l’ICIO la millora substancial de l’etiqueta energètica de l’edifici o habitatge. 

8- Impulsar l'estalvi energètic en el petit comerç, a partir de difusió de bones pràctiques i 
realització d'auditories energètiques 

9- Impulsar la cooperació entre empreses als polígons, fomentant l'establiment d'una figura de 
gestor energètic empresarial. 

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació 
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9.2 Industrialització inclusiva i sostenible, augmentar de manera significativa la contribució de la 
indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i 
duplicar aquesta contribució als països menys avançats. 

9.4 Modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles 
promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment 

10- Participar activament com a Ajuntament i promoure el treball en xarxa amb les associacions 
empresarials dels Polígons d’Activitat Econòmica i altres administracions (Granollers, 
Montornès, Parets i Consell Comarcal). Atès que els polígons industrials de Montmeló 
formen un continu amb la resta de polígons d'altres municipis, el treball i col·laboració en 
xarxa s'identifica com a estratègia per optimitzar recursos, tot i que es considera 
imprescindible de disposar de més recursos tècnics a l'àrea de Promoció Econòmica per a 
garantir la participació municipal activa.   

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles 

11.2 Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles. 
Millorar la seguretat viària i ampliar el transport públic.  

11- Promoure els vehicles amb etiqueta ZERO de la DGT per davant dels vehicles ECO, 
diferenciant el percentatge de la bonificació associada al IVTM, que actualment tenen la 
mateixa bonificació del 75% els tres primers anys. 

12- Restringir l'aparcament al centre i aplicar una política de tarifes que diferenciï els vehicles 
segons la seva sostenibilitat, amb diferents categories de tarifes pels vehicles ZERO, ECO i 
la resta d’etiquetes de la DGT.  

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

12.3 Reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i el 
consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les 
pèrdues postcollita. 

13- Reprendre la lluita contra el malbaratament alimentari, fomentant que els establiments 
comercials de Montmeló puguin cedir els seus excedents alimentaris a bancs d'aliments i 
entitats, garantint la seguretat i higiene dels circuits d'aprofitament.   

12.5 Disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització 

14- Adaptar la taxa de Recollida, tractament i eliminació d'escombraries (ordenança fiscal núm. 
13) al pagament per generació. La implantació d'un nou sistema de recollida de residus 
adaptat a Montmeló facilitarà la obtenció dels indicadors i promoure la reducció de la 
generació de residus i l'increment del reciclatge i ús de la deixalleria. 

15- Augmentar el reciclatge de l'oli usat, incorporant nous punts de recollida en equipaments 
municipals que permetin mantenir unes condicions d'higiene òptimes i evitin els 
vessaments.  

16- Incrementar l'impacte de les campanyes a través d'una figura d'inspector/a de via pública o 
agent cívic. 

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles 
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17- Revisió dels indicadors inclosos a les clàusules ambientals incloses als contractes, per 
garantir una elevada exigència. Per exemple en vehicles, associar puntuació a indicadors 
d'emissió de CO2 més exigents, en comptes d'associar-la a etiquetes de la DGT, ja que es 
considera que l’etiqueta ECO és massa àmplia. 

 

 

 

 

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes 
d’aquest 

13.1 Resiliència i adaptació del municipi als riscos relacionats amb el clima 

18- Treballar un Pla d’adaptació al canvi climàtic, a nivell local o a nivell comarcal, per avaluar 
els possibles efectes del canvi climàtic a Montmeló i establir un pla d’acció per a minimitzar-
ne els efectes 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans 
locals 

19- Incrementar el nivell de compromís d'estalvi d'emissions de CO2, del 20% actual a més del 
40%, a través de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia i 
l'aprovació del PAESC. 

13.3 Millorar l’educació i el coneixement (ciutadà i institució) en mitigació i adaptació al CC i 
alerta primerenca 

20- Acompanyar les millores en la gestió sostenible municipal de campanyes de difusió, 
coneixement i educació envers la ciutadania. És especialment rellevant en els canvis en la 
gestió i el manteniment d'espais verds: canvis en les espècies, canvis en els sistemes de 
poda, substitució de gespes d'elevat consum, així com la gestió integrada de plagues i 
males herbes. 

21- Impulsar l'educació ambiental a través d'una figura de gestor / educador ambiental destinat 
a projectes concrets. 

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la 
degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals 
i aturar la pèrdua de biodiversitat 

22- Substituir progressivament les gespes de més consum per opcions amb menys 
manteniment i consum hídric. Avaluar la implantació de gespes tipus C4 i prats naturalitzats 
per substituir les actuals C3 en espais menys centrals i de menys superfície com a proves 
pilot. Es considera important acompanyar l'acció d'una campanya d'educació envers la 
ciutadania per explicar la importància de la vegetació espontània i natural en relació a la 
biodiversitat i dels beneficis ambientals derivats de la reducció del consum d'aigua i de 
manteniment. 
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4. PROPOSTA D’ESTRATÈGIA DE 

COMUNICACIÓ 

 

L’estratègia de comunicació va adreçada a difondre el posicionament i l’adopció del 
municipi de Montmeló del marc internacional dels ODS i de com s’articulen i es recullen 
en l’Agenda local 2030 a través de les diferents polítiques per a cadascun dels aspectes 
que contemplen.  

A més d’emprar els òrgans existents de participació ciutadana de Montmeló per difondre 
l’estratègia associada a l’Agenda 2030, es plantegen altres accions comunicatives per tal 
de donar a conèixer i implicar les persones en la seva consecució, a través de diferents 
canals disponibles, com es recull més endavant. 

L’estratègia de comunicació dels ODS ha de ser coherent amb el Pla de Comunicació de 
l’Ajuntament de Montmeló, publicat el 2017. 

 

4.1 Destinataris  

L’Ajuntament, com a govern local, és responsable polític de la implantació de l’Agenda 
2030 però té també el gran repte de vincular els objectius globals dels ODS amb la 
comunitat local tant la ciutadania com el teixit empresarial i associatiu del municipi, ja que 
l’assumpció de l’Agenda 2030 per part de tots aquests agents és clau per a facilitar 
l’assoliment de tots els reptes que es planteja Montmeló.  

Es preveuen, conseqüentment, diferents nivells comunicatius interns i externs atenent als 
grups principals de destinataris i a les seves característiques:  

1) Responsables municipals –persones tècniques i càrrecs electes–, coneixedors en 
major o menor grau de l’agenda internacional i, en alguns casos, partícips del 
procés de treball de l’Agenda 2030 local  

2) Ciutadania, majoritàriament desconeixedora dels ODS i de les polítiques i 
instruments municipals per aplicar els principis a Montmeló  

3) Teixit empresarial, comercial i sector terciari, per una banda, i associatiu, per l’altra 

4) Comunitat educativa formal o i/o d’educació en el lleure o extraescolars 

Atenent als perfils anteriors caldrà adequar el tipus d’informació i dades, com també 
disposar un nivell d’aprofundiment major o menor i un to de caire tècnic, informatiu o 
divulgatiu. La comunicació global ha de ser integrada i amb continguts que comptin amb 
una línia argumental i llenguatge clars.  

A continuació es defineixen uns continguts generals, del que se’n desprendran alguns 
missatges més concrets adreçats a un o més perfils de públic objectiu.   
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4.2   Continguts generals 

De forma global, i amb especificitats segons cada tipologia de destinatari es plantegen 
comunicar:  

1) Què és l’Agenda 2030, què són els ODS i què pretenen aconseguir? 

Quina és l’agenda 2030 internacional i per què es plantegen i què són els ODS. 

2) Com ens afecten a nivell ciutadà i quotidià?  

Dimensió quotidiana del què representen en el dia a dia i de com es traslladen 
a escala quotidiana i en el nostre entorn.  

3) Què es fa a Montmeló?  

Èmfasi en el lideratge municipal en relació a l’assoliment dels ODS a nivell local 
i les accions definides a l’Agenda 2030 local, destacant les accions dutes a 
terme pel municipi, especialment en relació als ODS de l’àmbit Planeta i 
Prosperitat.  

4) Com cadascú pot contribuir a la seva consecució?  

Crida a l’acció dels agents locals, interpel·lant al compromís i acció de diversos 
sectors de la ciutat –ciutadania, entitats, comerç, serveis, etc– perquè 
col·laborin amb l’Ajuntament i participin activament.  

 

4.2.1. Què és l’Agenda 2030 internacional i quins són els ODS? 

En primer lloc és necessària una introducció bàsica a què és l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’any 
2015, i les 5 grans esferes que abasta: Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Partenariat, 
els seus principis globals i de com esdevé un full de ruta que dirigeix els programes de 
desenvolupament mundials en el període 2015-2030.  

En segon lloc, presentar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través 
dels quals s’encaren els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa, la salut, 
l’educació, la igualtat de gènere, el creixement econòmic basat en la sostenibilitat i 
innovació, fins a les ciutats sostenibles, el canvi climàtic o la protecció de la biodiversitat.  

 

Figura 4.1. Els 17 Objectius de Desenvolupament sostenible. 

Font: Diputació de Barcelona. 
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4.2.2. Com ens afecten a nivell ciutadà i quotidià?  

En aquest nivell es vincula els ODS a una dimensió humana, a partir del què representen 
en el dia a dia i de com es traslladen a escala quotidiana i en el nostre entorn.  

Si bé anteriorment s’ha presentat, de forma global els ODS i el seu abast, en aquest cas 
es pot aprofundir en les fites relatives a algun ODS en particular i buscar la connexió 
directe amb el col·lectiu destinatari de la comunicació. 

 

4.2.3. Què es fa a Montmeló?  

L’Agenda 2030 de Montmeló adapta els ODS (i les fites que els concreten) a la realitat i 
competències locals. També és recomanable, segons el públic destinatari, el sector en 
què s’inclogui i les seves característiques, seleccionar i adaptar el discurs a algun(s) 
aspecte(s) concrets.   

Es considera important comunicar a la ciutadania de quina manera l’Ajuntament està 
assumint els ODS en la seva actuació, com també incloure indicadors de seguiment i 
mostrar-ne l’evolució respecte l’any anterior (o període), seleccionant aquells més adients 
segons els destinataris.  

Alguns dels indicadors a comunicar poden ser: 
o Consum d'aigua per habitant (l/hab·dia) 
o Grau d’autoabastiment amb energies renovables respecte consum total d'energia 

(% respecte el total) 
o Superfície de zona verda per habitant (m2/hab) 
o Superació dels límits atmosfèrics establerts per a la protecció de la salut: NO2, 

SO2, CO, O3, H2S (nombre de superacions anuals) 
o Generació de residus municipals per càpita (kg/hab·dia) 
o Residus municipals recuperats a través de la recollida selectiva (% selectiva 

respecte total) 
o Emissions de CO2 àmbit PAES/habitant (tones CO2eq/hab) 

 

4.2.4. Com cadascú pot contribuir a la seva consecució? 

Per últim, es busca la implicació directe de cadascú, a nivell individual i col·lectiu per tal 
d’assolir les fites a nivell municipal plantejades. Es pot tractar d’un breu decàleg d’accions 
a emprendre o d´un eslògan que inciti a la contribució personal i global.  
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4.3. Comunicació interna  

La redacció de l’estratègia d’Agenda 2030 de Montmeló es duu a terme amb la 
col·laboració de l’equip tècnic municipal i dels càrrecs electes, especialment de les 
regidories directament implicades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
associats a l’àmbit Planeta i Prosperitat (ODS 6 al ODS 15), és a dir, les regidories de 
qualitat ambiental i gestió energètica, sostenibilitat, espais naturals i biodiversitat i mobilitat 
i transport.  

En aquest sentit, és important tenir en compte que s’han dut a terme una comunicació 
interna preliminar que ha resultat en l’Agenda 2030.  

Això s’ha vehiculat a través d’un procés de treball conjunt:  

 Sessió d’introducció i formació, oberta a tot el personal municipal i càrrecs electes, 
on s’ha abordat els aspectes clau sobre l’Agenda 2030 i els ODS, la tasca a dur a 
terme a Montmeló i la importància de la implicació tècnica.  

 Reunions de treball i entrevistes amb el personal tècnic i càrrecs electes implicat 
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible associats a l’àmbit Planeta i 
Prosperitat (ODS 6 al ODS 15), on s’han tractat les prioritats dels plans municipals 
i les línies d’acció de cada àrea i de quina manera es relacionen amb els ODS.  

 

   

Figura 4.2. Sessió de formació sobre l’Agenda 2030 a Montmeló.  

 

L’Agenda 2030 fruit d’aquest procés s’haurà de comunicar tant entre l’equip intern que ha 
contribuït i col·laborat en la seva redacció com entre la resta de personal tècnic i d’àrees 
municipals que no n’han estat partícips.  

En ambdós casos, caldrà que coneguin la versió final per garantir que recull la seva visió, 
en el primer cas, com per tal que es pugui integrar en les polítiques i actuacions previstes 
en el Pla d’actuació municipal, per tal que els reptes identificats per l’Agenda 2030 quedin 
incorporats en la planificació municipal del mandat.  

Es recomana que es designi una persona com a referent de l’Agenda 2030 entre els 
membres de l’equip tècnic municipal que col·labori amb el Departament de Comunicació, 



ELABORACIÓ DE L’AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE 
MONTMELÓ  

 

Barcelona, novembre de 2020  63 

  

facilitant una bona comprensió dels continguts i la implementació de la imatge gràfica amb 
rigor, com també revisi el material divulgatiu elaborat a tal efecte.   

Per facilitar la permeabilitat interna de la informació es proposa distribuir una nota de 
premsa específica pensada per a tota la plantilla laboral municipal, en que es detalli de 
forma breu l’objectiu de l’Agenda 2030 i com serà aplicada.  

Els canals existents habituals seran la forma més efectiva de fer-ho arribar, combinant 
canals online amb d’altres offline: correu electrònic, intranet, newsletters en cas que n’hi 
hagi, plafons d’anuncis per personal i aprofitant també les plataformes sindicals o 
associatives professionals per compartir informació de l’Agenda 2030, acompanyada de 
la imatge gràfica corresponent.   

Es poden planificar regularment comunicacions, en que es relacionin diferents actuacions 
que s’impulsin des de les diferents àrees amb els ODS.  

 

4.4  Materials i formats comunicatius  

 

A més d’emprar els òrgans existents de participació ciutadana de Montmeló per difondre 
l’estratègia associada a l’Agenda 2030, per tal de poder arribar als diversos col·lectius de 
destinataris externs es preveu un desplegament de diferents materials i/o estratègies 
comunicatives per donar a conèixer allò que concerneix els ODS i implicar les persones 
en la seva consecució: 

 Acte per a presentar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de 
Montmeló per a presentar-ho davant de la ciutadania i el teixit empresarial i 
associatiu urbà. L’acte pot ser virtual i retransmès en directe i/o gravat per a 
difondre a TV i/o xarxes socials) 

 Nota de premsa dirigida als mitjans d’abast local i comarcal per a distribuir 
informació sobre l’Agenda 2030 local i els seus objectius i recorregut  

 Notícies puntuals sobre algun dels aspectes recollits a l’Agenda 2030 i la seva 
relació amb els ODS, incloent algun indicador particular.  

 Fulletó o infografia general digital sobre els ODS i l’estat d’implementació a 
Montmeló i alguns indicadors clau 

 Trobades sectorials o empresarials (o sectorials)  

 Trobada amb les escoles del municipi 

 Guia didàctica dels ODS i l’Agenda 2030 

 Píndoles de vídeo divulgatives sobre els ODS i l’Agenda 2030 internacional i/o a 
escala local 

 Exposició al museu de Montmeló (quan la situació sanitària ho permeti) 

Com a mostra, s’adjunten algunes fitxes que detallen una selecció d’actuacions municipals 
i la relació que s’estableix amb els diferents ODS i que poden ser, en si mateixes, materials 
per comunicar l’actuació municipal.      
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Els horts municipals esdevenen una eina de transició ecològica i social a 
Montmeló 

Descripció 

 

Els horts urbans de Montmeló asseguren l’accés a una alimentació sana i nutritiva als seus 
usuaris. A més, aquesta producció local pot ser un suport més als col·lectius vulnerables i a 
les entitats socials.  

Una part de les parcel·les existents als Horts de Cal Quico estan introduint pràctiques per a 
la transició ecològica, amb l’objectiu que la totalitat de les parcel·les ho acabin esdevenint. A 
més, el reg dels espais es duu a terme a través d’aigua freàtica.  

L’aposta per aquests espais de producció a Montmeló incrementa la presència d’espais 
verds de qualitat, incrementa la capacitat de producció agrícola local i fa Montmeló més 
resilient als efectes del canvi climàtic.  

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 
 
2.1 Posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones a una alimentació sana, 
nutritiva i suficient durant tot l’any. 
2.4 Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques 
agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment 
dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic i millorin 
progressivament la qualitat del sòl i la terra. 
6.5 Dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells. 
11.7 Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i 
accessibles. 
13.1 Resiliència i adaptació del municipi als riscos relacionats amb el clima. 
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els 
plans locals. 
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L’aposta per millorar la qualita de l’aire, reduir la incidència de les males olors 
i el soroll incideix en la millora de la qualitat de vida i la salut 

Descripció 

L’afectació a la qualitat de l’aire, males olors i sorolls són alguns dels impactes 
negatius que es produeixen en entorns urbans, amb una activitat econòmica i de 
mobilitat elevades, com és l’entorn on se situa Montmeló.  

Aquests impactes afecten directament a la salut de la població i la seva qualitat de 
vida, de manera que l’Ajuntament de Montmeló considera prioritari abordar-los. A més 
de la implantació d’estratègies de mobilitat sostenible dins i fora del municipi, la 
participació activa en la Taula de Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental i l’activació d’una 
Taula Local, s’han posat en marxa iniciatives per identificar focus de males olors i 
establir un Pla d’actuació per eliminar la problemàtica.   

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

 

11.6 Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 
qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els 
plans locals. 
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Els espais d’oci i lleure jove faciliten espais per promoure la igualtat I 
l’educació inclusiva entre els joves de Montmeló 

Descripció 

 

Espais com el Casal d’Estiu, l’Estació Jove i el Club de Lectura Jove funcionen com 
a punts de trobada d’oci, lleure i educació entre els joves de Montmeló. Promouen la 
igualtat d’oportunitats i la inclusió social i eduquen en valors i coneixements vitals 
com ara els drets humans, la igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible per 
tal de crear ciutadans amb capacitat crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

4.1 Vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i 
secundari (gratuït, equitatiu i de qualitat) i ha de produir resultats escolars pertinents i 
eficaços. 

4.7 Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements per a promoure el 
desenvolupament sostenible, l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la 
igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial. 

10.2Promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment 
de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició. 

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat. 

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives. 
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L’impuls a l’energia renovable local redueix l’aportació de Montmeló al canvi 
climàtic 

Descripció 

 

L’Ajuntament de Montmeló està compromès a impulsar les fonts d’energia renovable tant pel 
que fa al consum dels serveis municipals com a tot el municipi (incloent el sector domèstic i 
empresarial). Des de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i la redacció del 
PAESC l’any 2010 s’han impulsat diverses actuacions: l’adquisició d’energia renovable 
certificada per als serveis municipals, l’impuls a instal·lacions d’energia renovable en 
equipaments municipals o les bonificacions en ordenances fiscals que promouen les 
instal·lacions renovables en habitatges i empreses.  

Per altra banda, s’estan explorant possibilitats per incrementar l’energia renovable generada 
a tot el municipi, especialment fotovoltaica, per tal d’assolir els objectius més exigents que 
marca l’agenda europea, de reduir les emissions de CO2 en més del 50% l’any 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

 

7.2 Augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts 
d’energia. 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els 
plans locals 
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Potenciar el patrimoni cultural i natural per a diversificar l’oferta turística de 
Montmeló  

Descripció 

 

La major part de l’atracció turística de Montmeló se centra actualment al voltant de l’activitat 
associada al motor que genera el Cicuit de Barcelona-Catalunya. No obstant, Montmeló 
disposa de diversos elements que poden ser d’interès, com els itineraris de natura del Turó 
de les Tres Creus o el jaciment arqueològic del Mons Observans, que està declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Les entitats culturals de Montmeló també són un actiu 
rellevant per posar en valor el patrimoni cultural local (gegants, diables, vall de Gitanes, entre 
d'altres elements). 

L’impuls a aquests elements presents a Montmeló implica la protecció i valoració del 
patrimoni cultural, la promoció de models econòmics i turístics més sostenibles i 
desestacionalitzats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

 

8.9 Elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï 
ocupació i promogui la cultura i els productes locals. 

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del 

món. 
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La millora de la competitivitat i eficiència dels polígons industrials de 
Montmeló és una oportunitat per a la innovació i el desenvolupament 
sostenible 

Descripció 

 

La dinamització i millora de la competitivitat dels polígons d’activitat econòmica de 
Montmeló és un dels reptes associats a l’impuls econòmic, l’obtenció d’un sector 
industrial més sostenible i que potencii l’ocupació local.  

El treball en xarxa amb altres administracions del territori, així com amb les 
associacions empresarials ha de facilitar l’assoliment d’estratègies que afavoreixin 
l'eficiència en el consum de recursos, la mobilitat i la sostenibilitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

7.2 Augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts 
d’energia. 

8.5 Aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 
dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat. 

9.2 Industrialització inclusiva i sostenible, augmentar de manera significativa la contribució de 
la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i 
duplicar aquesta contribució als països menys avançats. 

9.4 Modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles 
promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els 
plans locals 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publico 
privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels 

partenariats. 
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Increment de l’oferta d’habitatge assequible per garantir el dret d’accés a una 
necessitat bàsica 

Descripció 

 

La manca d’oferta d’habitatge al municipi fa molt difícil l’accés de les persones que viuen a 
Montmeló a un habitatge adequat i assequible, especialment a les persones que es troben 
en una situació de vulnerabilitat.  

L’habitatge és un servei bàsic, per això l’Ajuntament i en concret l’Oficina Local d’Habitatge 
treballen per incrementar la disponibilitat d’habitatge lliure i assequible, així com per 
implementar el programa d’ajuts al lloguer.  

Els nous models d’habitatge inclusius i associatius que s’estan impulsant arreu de Catalunya, 
com ara la masoveria urbana o l'autopromoció a través de cooperatives d'habitatge també 
són iniciatives que han de permetre millorar l’accés a aquesta necessitat bàsica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

1.4 Garantir que tothom i en particular les persones pobres i vulnerables tinguin els mateixos 
drets als recursos econòmics, accés als serveis bàsics, recursos naturals, noves tecnologies 
apropiades i serveis financers, incloses les microfinances. 

10.2 Promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica 
o altra condició. 

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat. 

11.1 Assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, 
segurs i assequibles, i millorar els barris marginals. 
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L’impuls als Camins Escolars incrementa l’autonomia dels infants i la cultura 
per a la mobilitat sostenible  

Descripció 

 

El model de Camins Escolars de Montmeló combina una estratègia educativa i 
urbanística que facilita que els nens i nenes puguin desplaçar-se a l’escola de forma 
autònoma, segura i sostenible.  

La reducció de la presència de vehicles al voltant dels centres educatius sobretot en 
horari escolar permet que els carrers esdevinguin espais per als desplaçaments 
segurs, així com espais de relació i convivència.  

A més de promoure una cultura de la mobilitat sostenible amb menys dependència 
dels combustibles fòssils, té incidència en la qualitat de l’aire a Montmeló, 
especialment al voltant dels centres educatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

3.6 Reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit. 

3.9 Reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics 
perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

11.2 Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles. Millorar la seguretat viària i ampliar el transport públic. 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els 
plans locals.  
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La connexió dels espais fluvials de Montmeló facilitarà que la ciutadania 
gaudeixi dels seus valors socioambientals  

Descripció 
 

Montmeló disposa d’espais amb un valor natural rellevant, del que destaquen 
especialment els espais fluvials del Congost i del Besòs.  
Tot i que encara hi ha espais del municipi que donen l’esquena al riu la planificació 
urbanística preveu el   
desenvolupament d’espais lliures que connectin la trama urbana de Montmeló amb 
els espais fluvials del Besòs. D’aquesta manera, seran més accessibles i es 
potenciarà els beneficis tant socials com ambientals que aporten a la ciutadania.   
El seguiment municipal al Pla de gestió Xarxa Natura 2000 del riu Congost de forma 
col·laborativa amb la resta de municipis i administracions competents també ha de 
garantir la conservació d’aquests espais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

 

6.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, 
aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

11.3 Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 
gestionar de manera participativa i integrada. 

15.1 Vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i 
els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publico 
privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels 
partenariats. 
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Aposta per a la prevenció de la generació de residus i millora de la recollida 
selectiva per garantir un ús més eficient dels recursos  
 

Descripció 

La quantitat de residus generats i el percentatge de recollida selectiva que s’assoleix a nivell 
local té implicacions no només en relació a l’impacte ambiental i d’emissions que suposa, 
sinó també en relació a l’impacte econòmic associat a la recollida i el tractament.  

A Montmeló s’estant estudiant noves estratègies per aplicar al sistema de recollida de 
residus que permetin reduir la generació de residus per càpita (1,15 kg/hab·dia) i incrementar 
el percentatge de recollida selectiva (ara és del 41,67%), tant a nivell domèstic com 
comercial.  

A més, les estratègies basades en el pagament per generació han de permetre compensar a 
les persones i establiments que generin menys residus i en duguin a terme una correcta 
separació.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fites dels ODS a les que contribueix 
Es considera informació de recurs per al tècnics, i no es preveu com a informació a publicar 

 

11.6 Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 
qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

12.4 Aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus 
al llarg del seu cicle de vida. 

12.5 Disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els 
plans locals. 
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Altres materials comentats poden ser guies didàctiques específiques o bé algun vídeo 
divulgatiu. En algun cas es pot demanar autorització per adaptar o difondre continguts 
existents si es considera oportú, per no dedicar esforços suplementaris si no cal.   

 

     
 
Figura 4.3. Guies didàctiques elaborades per la Generalitat Valenciana i per la 
Fundació CEPAIM i programa “Objectius 2030 de TV3 adreçat al públic infantil.  

     

 

4.5  Canals de comunicació  

 

És important recórrer als diversos canals de comunicació corporatius, sense detriment de 
comptar amb canals externs que ampliïn l’acció municipal i que arriben a altres 
destinataris de forma complementària.  

 

4.5.1. Corporatius 

L’Ajuntament disposa de diversos instruments de comunicació, que seran més o menys 
apropiats segons quin sigui el públic objectiu i el tipus de contingut a comunicar. És 
essencial la col·laboració de l’equip de comunicació per tal de prioritzar els canals i definir 
l’estratègia global i tenir en compte el pla de comunicació del municipi.  

Es destaquen els principals canals municipals, sobretot digitals, disponibles que es 
consideren apropiats: 

- Web de l’Ajuntament 
o Apartat de “Temes” Medi Ambient 
o Microsite de “Promoció econòmica” 
o Destacat tipus banner a la home, a l’apartat d’actualitat (notícies) les 

dues primeres setmanes de publicació  
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-  Xarxes socials 
o Twitter 
o Facebook 

- Butlletí electrònic mensual i butlletí en paper 
- App de Montmeló 

En el cas del web, al ser accessible i responsive, garanteix una consulta òptima des de 
dispositius mòbils. En el cas de Facebook i Twitter, cal considerar utilitzar ambdós 
comptes, el municipal i el personal de l’alcalde. Caldrà acabar de valorar recórrer, 
paral·lelament a Instagram en cas que hi hagi una certa activitat al compte.  

Per altra banda és important, a més, aprofitar altres canals actius de caire institucional 
com l’Estació Jove o el Casal de la Gent Gran.  

 
A través del web es podrà amplificar molt la difusió entre la població, ja que compta amb 
gairebé 76.800 visites. Les xarxes socials també hi contribueixen àmpliament, amb mes 
de 2.300 seguidors de Twitter, gairebé 1.500 a Facebook i uns 700 a Instagram. El butlletí 
electrònic suma unes 900 subscripcions1 i el butlletí en paper té un tiratge d’uns 3.500 – 
4.000 exemplars.  
 
 

4.5.2. Altres canals  

Seran de gran utilitat altres instruments i canals comunicatius que connecten amb la 
població, com és el cas de: 

- Publicacions digitals periòdiques: Som Vallès i l’edició local de Som Montmeló 
- Altres butlletins d’abast comarcal: El9Nou, Línia Vallès (ambdós edició Vallès 

Oriental) o La Revista Digital del Vallès, entre d’altres 

Paral·lelament, la resta de canals disponibles han d’amplificar i divulgar tot el relatiu als 
ODS i les accions d’alineament de Montmeló, tant de forma global com de forma puntual 
i periòdica en el moment en què es vulgui destacar alguna actuació en concret. Així, també 
hi tenen un paper altres publicacions o canals com: 

- Revista del poble, Publicació de la Unió de botiguers (3 Creus) o butlletins dels 
partits polítics o sindicats 

- Vallès Oriental Televisió (VOTV), canal digital públic comarcal  
 

No es pot oblidar comunicar-ho als grups ciutadans creats a les xarxes socials que es fan 
ressò de temes locals i on s’opina sobre la realitat social i quotidiana de Montmeló.  

 

 

                                            

1 Dades de 2017, extretes del Pla de comunicació de Montmeló. 
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Les notícies i tot el material divulgatiu que es publiqui ha de ser linkable i consultable a 
les xarxes socials disponibles, tant municipals (Facebook, Instagram i Twitter) com de la 
Diputació i de les associacions o entitats que s’hi vulguin involucrar.  

Altrament, si es vol fer una difusió tant en cas que es programi algun acte (virtual o 
presencial de presentació inicial o dels progressos i avenços que es produeixin), a més 
de reportar-ho a l’agenda municipal, es difondre offline mitjançant cartelleria als plafons i 
pantalles ubicats a diferents indrets del municipi. 

 

   
Figura 4.4. Grafisme al web municipal, Twitter de l'Ajuntament de Montmeló 
@ajmontmelo i butlletí Som Montmeló. 

 

4.6 Recursos disponibles 

La Diputació de Barcelona recull els pictogrames i recursos gràfics tant dels 17 objectius 
globals (ODS) com dels fites o reptes en què es divideix cadascun d’ells 
(https://www.diba.cat/web/ods/materials-de-campanya.  

També es pot anar directament al web de les Nacions Unides on es recullen tots els 
aspectes (http://www.globalgoals.org/resources) i un manual d’estil per a l’ús de logotips,  
els codis de colors (https://globalgoals.cdn.prismic.io/globalgoals/fb1fd388-58cd-47c0-
a1c4-016ce993dfae_SDG_Guidelines_AUG_2019_Final.pdf)  

Les infografies de cada ODS (https://sdgs.un.org/es) es poden comunicar de forma directa 
o també adaptar total o parcialment al context local de Montmeló.  

Pel que fa a la comunicació de tipus més tècnic, l’INE recull diversos paràmetres que es 
poden tenir en compte tant per a definir nous indicadors a incorporar com a nivell 
comparatiu, en relació als reptes definits per a cada ODS:  
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4836 

 

https://www.diba.cat/web/ods/materials-de-campanya
http://www.globalgoals.org/resources
https://globalgoals.cdn.prismic.io/globalgoals/fb1fd388-58cd-47c0-a1c4-016ce993dfae_SDG_Guidelines_AUG_2019_Final.pdf
https://globalgoals.cdn.prismic.io/globalgoals/fb1fd388-58cd-47c0-a1c4-016ce993dfae_SDG_Guidelines_AUG_2019_Final.pdf
https://sdgs.un.org/es
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4836
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Figura 4.5. Sèrie d’infografies de cada ODS publicades per les Nacions Unides.  
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5. PROPOSTA DE PLA DE SEGUIMENT 

 

El Pla de seguiment de l’Agenda 2030 de Montmeló proposa la revisió i avaluació 
periòdica de l’assoliment dels ODS i els reptes identificats a través d’un sistema 
d’indicadors.  

Tot i que l’Agenda 2030 de les Nacions Unides identifica un conjunt de fins a 244 
indicadors per quantificar l’evolució de tots els ODS i les seves fites, es considera que 
l’Agenda 2030 de Montmeló requereix un conjunt d’indicadors simplificat, més operatiu i 
viable d’actualitzar anualment.  

S’ha seleccionat un conjunt de 31 indicadors que es consideren útils per al seguiment de 
l’Agenda 2030, molts dels quals ja es calculen o són fàcilment calculables. Per a cadascun 
dels ODS es proposen entre 1 i 3 indicadors, relacionats amb les fites més rellevants a 
Montmeló. 

Es proposa la revisió anual de cadascun dels indicadors, per valorar si la tendència de 
cadascun és la desitjada. El seguiment dels indicadors permetrà establir mecanismes de 
millora progressiva en funció de les tendències obtingudes.  

Atès que els indicadors provindran d’àrees i departaments municipals diferents, es 
proposa que s’identifiqui a una persona com a responsable de centralitzar la informació i 
requerir-la a les àrees i departaments corresponents.   

 

La taula següent inclou la proposta d’indicadors seleccionats, així com als ODS i fites als 
que fan referència 
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Taula 4.1. Proposta d’indicadors de seguiment de l’Agenda 2030 de Montmeló.  

Núm. Indicador ODS Fita unitat Valor indicador Any 
Tendència 
desitjada 

Font 

1 Renda mitjana anual de les llars 
ODS 

1 
1.4 €/ habitant 16.300 2017 Increment IDESCAT 

2 
Execucions hipotecàries ingressades al 
jutjat 

ODS 
1 

1.4 
execucions/ 1000 

hab 
-  Disminució 

Base de dades de 
l'estadística de l'activitat 
judicial. Informe econòmic de 
l'Anoia. 

3 
Operadors en producció ecològica inscrits al 
CCPA  

ODS 
2 

2.4 Nombre  5 2019 Increment 
CCPAE 
Idescat 

4 
Evolució de la demanda de parcel·les 
d'horts urbans respecte l'any anterior  
Ocupació de les parcel·les  

ODS 
2 

2.4 
%  
% 

-  Increment Servei de Medi Ambient 

5 Mortalitat evitable 
ODS 

3 
3.4 

defuncions / 
10.000 hab 

-  Disminució Servei de Salut Pública DIBA  

6 
Malalties de declaració obligatòria i brots 
epidèmics 

ODS 
3 

3.4 
Nombre de 

casos/10.000 
hab 

-  Disminució Servei de Salut Pública DIBA  

7 Víctimes mortals en accidents de trànsit 
ODS 

3 
3.6 

víctimes mortals 
/1.000 hab 

0,1 2015 Disminució DGT 

8 
Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i 
més 

ODS 
4 

4.1 
4.2 
4.4 

% 

Sense titulació: 
13% 

Primer grau: 16% 
Segon grau: 33% 

Ensenyaments 
9universitaris : 4  

% 

2011 
Disminució de 
sense titulació 

IDESCAT 
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Núm. Indicador ODS Fita unitat Valor indicador Any 
Tendència 
desitjada 

Font 

9 
Existència d'un Pla d'igualtat de gènere 
vigent 

ODS 
5 

5.1 
5.2 
5.4 
5.5 

sí/no Sí 2020 - Ajuntament 

10 
Dones aturades/total persones aturades i 
homes aturats/ total persones aturades 

ODS 
5 

 % 
dones: 62,3% 
homes: 37,7% 

2019 Disminució Idescat 

11 Rendiment de la xarxa d'abastament (%) 
ODS 

6 
6.4 % 70-75 2020 Increment 

Ajuntament – Servei 
municipal d'aigües 

12 Consum d'aigua per habitant  
ODS 

6 
6.4 l/hab·dia 132,2 2019 Disminució 

Ajuntament – Servei 
municipal d'aigües 

13 
% aigua fonts alternatives (freàtica, pluvial, 
regenerada) 

ODS 
6 

6.5   -  Increment   

14 
Grau d’autoabastiment amb energies 
renovables respecte consum total d'energia 

ODS 
7 

7.2 % -  Increment Servei de Medi Ambient 

15 Consum energètic per habitant 
ODS 

7 
7.3 kWh/hab 39.035 2010 Disminució PAES Montmeló 

16 PIB per habitant 
ODS 

8 
8.2 
8.3 

Milers €/habitant 117,20 2017 Increment IDESCAT 

17 Taxa d'atur registrat 
ODS 

8 

8.5 
8.6 
8.9 

% 10,31 2020 Disminució HERMES 

18 VAB del sector industrial 
ODS 

9 
9.2 M€ 139,90 2017 Increment IDESCAT 
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Núm. Indicador ODS Fita unitat Valor indicador Any 
Tendència 
desitjada 

Font 

19 Disponibilitat d'habitatges de protecció 
oficial  

ODS 
10 

10.2 
10.3 

Nombre 
10 (habitatges a la 

Borsa de Lloguer 
Social) 

2017 Increment 
Indicadors d'habitatge- DIBA 

20 Superfície de zona verda per habitant 
ODS 
11 

11.7 
11.4 
11.3 

m2/habitant 46,9 2015 Increment Pla director del verd urbà 

21 Disponibilitat d'arbres per habitant 
ODS 
12 

11.7 
11.4 
11.3 

habitants/arbre 2,2 2015 Increment Pla director del verd urbà 

22 
Desplaçaments en modes sostenibles (%): a 
peu, bicicleta, transport  públic  

ODS 
11 

11.2 
11.3 

% 

a peu: 88,02% 
bicicleta: 1 % 

transport públic: 
0,71% 

2012 
Increment modes 

sostenibles 
PMUM (Pla de Mobilitat 
Urbana de Montmeló). 

23 
Superació dels límits atmosfèrics establerts 
per a la protecció de la salut: NO2, SO2, CO, 
O3, H2S 

ODS 
11 

11.6 

Nombre de 
superacions dels 
llindars per cada 

contaminant 

-  - Disminució 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat. La qualitat de 
l'aire a Catalunya, anuaris.  

24 Generació de residus municipals per càpita 
ODS 
12 

12.5 kg/hab·dia 1,15 2018 Disminució IDESCAT 

25 
Residus municipals recuperats a través de 
la recollida selectiva 

ODS 
12 

12.4 
12.5 

% 39,02 2018 Increment IDESCAT 

26 
Disposició de DUPROCIM i PAESC 
(mitigació i adaptació) vigents 

ODS 
13 

13.1 
13.2 
13.3 

sí/no 
DUPROCIM: sí 

PAESC: no 
2017 
/2010 

- 
Protecció Civil i Servei de 
Medi Ambient 
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Núm. Indicador ODS Fita unitat Valor indicador Any 
Tendència 
desitjada 

Font 

27 Emissions de CO2 àmbit PAES/habitant 
ODS 
13 

13.2 tCO2/hab 10,80 2010 Disminució PAES 

28 
Superfície forestal i agrícola en proporció a 
la superfície total del municipi 

ODS 
15 

15.1 
15.2 
15.5 

%  -   Increment o 
manteniment 

- 

29 
Nombre de visites al portal de transparència 
de l'ajuntament per habitant 

ODS 
16 

16.6 
16.10 

Nombre  - - Increment - 

30 
Tràmits realitzats a través de l'e-
administració 

ODS 
16 

16.6 
16.10 

Nombre  - - Increment - 

31 
Participació en xarxes locals, nacional o 
internacionals per assolir els ODS de 
l'A2030 de les que forma part l'Ajuntament 

ODS 
17 

17.6 
17.7 
17.19 

Nombre de 
xarxes 

- - Increment - 
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