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1. Resum de la situació actual 
 
 

1.1. Introducció 
 
El municipi de Sarrià de Ter es troba situat al NE de Catalunya a l’àrea central de la 
província de Girona i al N de la comarca del Gironès. 
 
La seva extensió és relativament reduïda, i ocupa una superfície lleugerament superior als 4 
km2. La població ha sofert una important evolució en els darrers anys, essent el nombre 
d’habitants actuals de 3.474 hab (25.11.99). 
 
El municipi de Sarrià de Ter es caracteritza per estar format per dues àrees ben 
diferenciades: la meitat oriental del terme municipal està constituïda per la plana al·luvial del 
riu Ter, la qual es troba a una cota mitjana aproximada de 65 m s.n.m., mentre que la meitat 
occidental està constituïda per relleus relativament poc elevats amb una altitud màxima –a la 
culminació del turó de Can Guilana– d’uns 185 m s.n.m. 
 
 
 

1.2. Entorn físic 
 
El municipi de Sarrià de Ter disposa d’una bona base geològica del seu territori mercès als 
mapes geològics de Catalunya a escala 1:25.000 de Sarrià de Ter (296-1-2/77-24) i de 
Canet d’Adri (295-2-2/76-24) publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Les dades disponibles del cabal del riu Ter corresponen a l’estació d’aforament de Girona, i 
l’Administració hidràulica competent no disposa de cap estudi relatiu a risc d’avingudes del 
riu Ter al seu pas pel municipi de Sarrià de Ter. 
 
Es disposa d’un inventari de punts d’aigua incomplet. Una part important del subsòl del 
terme municipal (meitat oriental) es caracteritza per una destacada riquesa hídrica i per 
l’existència d’abundants captacions particulars que l’exploten. La vulnerabilitat de les 
terrasses fluvials ha implicat, però, que la majoria de pous es trobin afectats per presència 
de coliforms que fan l’aigua no potable. Cal afegir que la vulnerabilitat del medi ha afavorit, 
també, l’afecció per hidrocarburs detectada en uns pous localitzats del municipi. 
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1.3. Aspectes ambientals 
 
1.3.1. Anàlisi del territori 
 
Sarrià de Ter es troba dins la comarca del Gironès que agrupa 27 municipis, amb 131.349 
habitants i una extensió de 575’5 km2. Dins aquest marc territorial Sarrià és el segon 
municipi més petit de la comarca en extensió (4’1 km2, 0’71% comarcal) i el cinquè en major 
nombre d’habitants (3.474 habitants). 
 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) adscriu Sarrià de Ter a l’àmbit territorial 
funcional (ATF) de les Comarques gironines que aplega les comarques del Ripollès, la 
Garrotxa, el Pla de l’Estany, l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i La Selva. L’ordenació de 
l’ATF de les comarques gironines s’ha de desenvolupar en forma d’un pla territorial parcial, 
pendent encara de redacció. 
 
L’estructura urbana de Sarrià de Ter s’organitza en 5 barris urbans: Sarrià de Dalt, Sarrià de 
Baix, Pla de l’Horta, Pla de la Rasa i Pla dels Vinyers. Les barreres de mobilitat i relació 
ciutadana que representen la N-II i l’accés de l’autopista (avui tancat però pendent de 
desmantellar), i també el polígon de la Paperera, limiten i dificulten la integració i la cohesió 
dels diferents barris. 
 
 

Taula 1.1. 
Característiques dels barris de Sarrià de Ter 

 

Barri Extensió 
(Ha) Època Densitat 

d’ocupació Morfologia urbana Diversitat 
d’usos 

Sarrià de Dalt 14’4 anys 50 Baixa Ciutat jardí anys 50 Baixa 
Sarrià de Baix 28’6 anys 70 Alta Eixampla urbà Alta 
Pla de l’Horta 15 1964 - 1998 Mitjana Eixampla urbà en cases 

baixes i blocs dispersos 
Mitjana 

Pla de la Rasa 18’6 anys 60 Molt alta Ciutat dormitori Mitjana-Baixa 
Pla dels Vinyers 3’7 1986 Baixa Ciutat jardí moderna Molt baixa 

TOTAL 80,3     
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades diverses 
 
 
El Sarrià actual és un sistema urbà en consolidació, amb alguns barris inacabats (Pla del 
Vinyers, Pla de l’Horta) i sectors encara per urbanitzar (Mas Boscosa, Can Renoc i el Pla de 
Dalt). La diversitat d’usos (integració d’habitatges, serveis, equipaments, activitats 
industrials) és força important en alguns barris (Sarrià de Baix i Pla de l’Horta), i baixa, o 
molt baixa, en els altres.  
 
Les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) aprovades l’any 1988 han tendit a millorar 
la cohesió i l’accessibilitat entre els diferents sectors urbans. Davant dels 12 anys de 
vigència d’aquestes Normes, actualment l’Ajuntament ha iniciat la seva revisió, per tal de 
fixar les bases del planejament futur del municipi.  Les principals perspectives futures del 
planejament urbanístic són: 
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• Continuació del procés d’urbanització del conjunt del Pla de Sarrià de cara a 
crear un continu de sòl urbà des del Mas Boscosa fins al Pla de Dalt i la Rasa. 
• Urbanització parcial dels horts de les cases del carrer Major. 
• Eliminació d’algunes ubicacions industrials enmig de la trama urbana (Cobega i 
els Horts). 
• Consolidació de noves zones residencials (el Renoc, Pla de Vinyers i Pla de 
Dalt) i  industrials (La Paperera i Pla d’en Xuncla). 
• Requalificació dels terrenys ocupats pels antics accessos a l’autopista com a 
sistema de parcs i jardins. 
• Nul·la intervenció del planejament al nord de l’A7 (exceptuant el projecte del 
TAV i la reserva de sòl per al nou cementiri municipal).  

 

 
1.3.2. Sistemes naturals i diversitat biològica 
 
El territori de Sarrià de Ter s’estructura en una faixa urbana i d’infrastructures en sentit Nord-
Sud, a banda i banda de la qual hi trobem els sistemes naturals que més identifiquen el 
municipi. A ponent, hi domina un paisatge en mosaic conformat per espais agrícoles i àrees 
boscoses. A llevant, el riu Ter i els seus ecosistemes associats i finalment al Nord del terme 
municipal i a ambdós costats de la carretera N-II, un conjunt d’espais agrícoles. 
 
Quant a comunitats forestals hi domina l’alzinar litoral i l’alzinar litoral amb roures, si bé la 
presència de pins en ocasions arriben a predominar sobre aquest bosc originari. La riera de 
Xuncla vertebra tots aquests espais agroforestals, i es constitueix com el principal element 
de connexió entre l'àrea agro-forestal i el riu Ter.  
 
El pas del riu Ter ofereix un valor especialment destacable a Sarrià, tant a nivell natural com 
cultural. En general el bosc de ribera es troba força alterat o és inexistent en alguns trams. 
No obstant això, destaquem l’àrea del Pla de Can Salvatella i també l’illa del Pont de l’aigua 
com els espais de més interès naturalístic. El pas del riu Ter ajuda en gran mesura a 
augmentar la biodiversitat del municipi. Destacar només la gran nombre d’espècies d’aus 
aquàtiques que hi són presents, algunes com l’ànec collverd, l’esplugabous, la polla d’aigua, 
el corb marí molt abundants.  

 
1.3.3. Riscos ambientals 
 
1.3.3.1. Riscos naturals 
 
La major part de l’àrea urbana i industrial de Sarrià de Ter es troba sobre la terrassa 2 del 
riu, considerada com a no inundable. 
 
El municipi de Sarrià de Ter es troba inclòs dins la zona Z3, del mapa de Zones Sísmiques 
de Catalunya, i el seu nucli urbà en la zona Z4. Malgrat tot, no hi ha constància històrica de 
terratrèmols que hagin afectat el terme municipal. 
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1.3.3.2. Riscos antròpics 
 
El territori que ocupa el municipi de Sarrià de Ter és declarat d’alt risc d’incendi forestal 
durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Entre 1963 i 1999 s’han 
enregistrat 8 incendis forestals (3 d’intencionats, 2 deguts a fumadors, i 3 d’origen 
desconegut) que han afectat el terme, havent-se cremat 61,8 ha, de les quals 60,5 
corresponen a àrea arbrada i 1,3 ha a àrea no arbrada. 
 
Quant a infrastructures per a l’extinció d’incendis forestals no hi ha cap punt d’aigua a 
mantenir dins el municipi, ni és prioritària la construcció de cap punt nou. 
 
La meitat oriental del terme municipal de Sarrià de Ter es qualifica com vulnerable 
hidrogeològicament, mentre que la meitat occidental es qualifica com poc vulnerable. S’ha 
constatat una contaminació molt estesa de les aigües de la terrassa 2 per coliforms, i una 
contaminació localitzada  per hidrocarburs. 
 
En el passat, el principal risc relacionat amb la indústria de Sarrià de Ter provenia de l’ús de 
clor per part de l’empresa Torraspapel. L’abandó de l’ús de clor va significar la desaparició 
del principal risc associat a l’activitat industrial de Sarrià de Ter. 
 
Malgrat les infrastructures viàries existents, el pas de camions que transporten mercaderies 
perilloses per l’autovia és elevat. Per tant el risc associat al transport de mercaderies 
perilloses implica que la guàrdia urbana de Sarrià de Ter hauria de tenir una especial cura 
en controlar que no hi hagi circulació de camions d’aquest tipus de pas. 
 
Una de les problemàtiques recents que han afectat Sarrià de Ter ha estat la presència de 
volves negres a carrers, terrats i teulades de part del municipi. Des de l’abril de 1998 no s’ha 
tornat a reproduir el problema que, segons les dades del Departament de Medi Ambient, no 
va arribar a representar cap problema per la salut dels veïns. 
 
Referent a infrastructures d’extinció d’incendis Sarrià de Ter disposa de 51 hidrants 
d’incendis distribuïts pel municipi, incloent l’àrea urbana i les àrees industrials, i 16 més 
sense numerar al Pla de l’Horta. 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter disposa d’un Pla d’Emergència Municipal datat l’any 1987. 
Des del punt de vista estrictament legal, el D.210/99, el municipi de Sarrià de Ter no té la 
obligació de disposar de cap pla específic en matèria de protecció civil. En el cas que 
l’Ajuntament vulgui disposar d’un nou Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM) aquest 
s’haurà d’ajustar a l’Annex I del D. 210/1999. 

 
1.3.4. Mobilitat 
 
1.3.4.1. Mobilitat supramunicipal 
 
Sarrià de Ter, i la comarca del Gironès en general, disposen d’una bona xarxa de 
comunicacions externa. Així, a més de la xarxa actual de carreteres (N-II, A-7, C-150, C-255 
i C-250) es preveu de manera immediata la remodelació de l’autovia. També es planteja 
més a mig termini l’ampliació d’un nou carril de l’autopista A-7 i el pas del tren d’alta velocitat 
(TAV). 
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L’accessibilitat del municipi a la xarxa viària bàsica és bona. La major part dels accessos a 
aquestes vies és troben dins del municipi (accés a la N-II i la C-255) o molt pròximes (accés 
a l’A-7, la C-150 i la C-250). 
 
 
A nivell ferroviari, Sarrià no disposa de cap estació dins del municipi, essent l’estació de 
Girona (línia de ferrocarril Barcelona – Portbou), la més propera a Sarrià. Actualment no hi 
ha cap servei d’autobusos que connecti Sarrià de Ter amb l’estació de tren de Girona.  
 
Quant a la mobilitat obligada externa, Sarrià es caracteritza per ésser més atractora que no 
pas generadora de desplaçaments, amb uns 1.348 viatges atrets per 1.199 generats (EMO 
1996). Bona part dels viatges amb destí a Sarrià els motiva el sector industrial, mentre que 
la majoria dels viatges amb origen a Sarrià es fan per raons d’estudi i serveis.  
 
L’àmbit d’interrelació de la mobilitat de Sarrià és fonamentalment el més pròxim (àmbit 
funcional), amb una important relació amb la ciutat de Girona. La major part dels 
desplaçaments es realitzen amb vehicle privat, mentre que la utilització del transport públic 
és força reduït.  
 
Pel que fa a les intensitats mitjanes de trànsit de les principals infrastructures viàries, a 
Sarrià de Ter hi transiten més de 30.000 vehicles/dia per l’Avda. de França i més de 23.000 
per l’autopista A-7. És significatiu el nombre de vehicles pesants de mercaderies perilloses 
que transiten per l’Avda. de França (127 vehicles/dia).  
 
La recent gratuïtat del tram Girona Nord- Girona Sud de l’A-7 (gener del 2000),  ha suposat 
un increment del seu volum de trànsit, essent la intensitat de trànsit actual superior als  
30.000 vehicles. 
 
 
1.3.4.2. Mobilitat dins el municipi 
 
El parc mòbil del municipi és de 2.880 vehicles (any 1999), amb un índex de motorització 
superior al comarcal i també al global de Catalunya.  
 
La mobilitat interna a Sarrià és complexa i força dificultosa. L’efecte barrera de l’autovia N-II, 
els antics accessos de l’A-7 dificulten una òptima distribució del trànsit i sobretot de les 
persones per dins el nucli urbà. Els principals carrers que actualment estructuren la mobilitat 
interna són la crta. de Sarrià de Dalt, el C / Sant Ferriol – Montagut – fins a la benzinera, el 
C/Major, el C/ Firal i el C/Josep Flores (crta. comarcal cap a Palamós), mentre que la resta 
de carrers conformen la xarxa de caire veïnal i local.   
 
Amb la remodelació de l’autovia i la supressió de l’antic accés entre l’autopista i l’autovia es 
preveu una important millora en la distribució del trànsit i sobretot en els desplaçaments a 
peu i amb bicicleta.   
Així mateix, la urbanització del Pla Parcial el Renoc, permetrà crear una ronda que uneixi els 
diferents barris del sector oest del municipi.  
 
Les actuacions dirigides a moderar o pacificar el trànsit rodat per dins el nucli  urbà són força 
reduïdes. Només destaca alguns carrers de Sarrià de Baix i carrers de nova construcció del 
Pla de l’Horta. 
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La mobilitat obligada interna representa aproximadament el 30% dels desplaçaments que 
realitzen els habitants de Sarrià. La major part d’aquests desplaçaments és realitzen amb 
vehicle privat quan és realitza per raons de treball. En canvi al existir transport escolar, 
pràcticament tots els desplaçaments per raó d’estudis es fan amb transport públic. 
 
Pel què fa al transport públic, el municipi disposa de dues línies de transport d’autobusos 
interurbanes que connecten Girona amb Olot i l’Estartit, respectivament. A més també hi 
passa una de les línies de transport urbà de Girona, que connecta el municipi amb el sector 
nord i est de Girona.  
 
 
1.3.5. Balanç d’aigua 
 
Sarrià de Ter s’abasteix d’aigües superficials del riu Ter provinents del Pasteral. La 
potabilització que rep l’aigua abans de la seva distribució inclou una fluoració, iniciada l’any 
1990, que ha continuat fins l’actualitat. 
 
Els controls analítics que fa la companyia distribuïdora indiquen que l’aigua compleix els 
paràmetres legals de potabilitat, mentre que els controls de clor que fa el farmacèutic titular 
indiquen que el sistema de cloració funciona correctament. 
 
Els abastaments de fonts pròpies amb aigües subterrànies es fan amb pous les aigües dels 
quals, com a mínim pel que fa a coliforms, no són potables (hi ha constància de la 
problemàtica més puntual de contaminació per hidrocarburs). 
 
La qualitat de l’aigua de les 3 fonts públiques de Sarrià de Ter és deficient: la font de la riera 
d’en Xuncla sol ser potable quant a coliforms però requeriria alguna millora de la seva 
infrastructura; l’aigua de la font de Can Nadal no sol ser potable i pot ser necessària la seva 
clausura; la font de la colònia Torras és deficient i és recomanable la seva clausura. 
 
 
Els usos i consums d’aigua a Sarrià de Ter es detallen a la taula següent (Taula 1.2). El 
consum total (domèstic + incontrolats + municipal) és de 224 L/habitant i dia (any 1998 cens 
1 gener 1998: 3.151 hab.). Aquest consum es considera millorable. 
 
 

Taula 1.2. 
Usos i consums de l’aigua d’abastament municipal (cens 1 gener 1998 extrapolat a tot 1998). 

 
USOS CONSUM 

(Litres/habitant i dia) 
Consum domèstic estricte 145,4 
Consum equipaments i serveis municipals 10,9 
Consum total (domèstic+municipal+incontrolats) 224 

 
 
 
Les aigües domèstiques s’aboquen majoritàriament al sistema de clavegueram (no s’ha 
pogut determinar el nombre de fosses sèptiques actualment en ús). 
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 Referent a les aigües residuals generades per les principals activitats industrials, 12 
d’elles aboquen directament a la llera pública (6 amb expedient d’autorització d’abocament i 
6 més sense permís), i les 20 restants aboquen a la xarxa de sanejament municipal. 
 
 
S’ha detectat una disminució del volum d’aigües residuals tractades per l’EDAR del SSG 
entre 1993 i 1998 del 24,5%. És probable que el descens hagi pogut ser encara superior a  
 
Sarrià de Ter amb motiu dels tancaments i canvis enregistrats a les principals indústries 
consumidores d’aigua del municipi. 
 
El sistema de depuració pròpia de Torraspapel ha generat, i segueix generant, problemes 
relatius a escumes i sobretot males olors. 
 

 
1.3.6. Contaminació atmosfèrica 
 
1.3.6.1. Principals focus d’emissió 
 
Les principals fonts d’emissions de contaminants atmosfèrics són el transport, els processos 
industrials i les fonts domèstiques i serveis.  
Es calcula que globalment les emissions anuals de contaminants atmosfèrics de Sarrià de 
Ter són de 191.084 t CO2, 1.445 t CO, 112 t COV, 321 t NOx, 26 t SOx i 58 t PST (Vegeu 
Taula 1.3). 
 
La major part de les emissions de CO2, NOx i PST procedeixen del sector industrial, degut 
sobretot a l’elevat consum de gas natural que presenta l’activitat Torraspapel i el sistema de 
cogeneració que disposa. Actualment hi ha tres empreses del municipi incloses dins el 
Catàleg d’Activitats industrials Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA), 
ubicades totes elles al Carrer Josep Flores. Aquestes empreses són la Torraspapel, 
Cogeneració del Ter i Manipulados del Ter. 
 
La resta de contaminants són emesos majoritàriament pel transport, sobretot en les vies 
més transitades, és a dir, l’autopista A-7 i la N-II. Així en el mapa de vulnerabilitat del 
municipi (vegeu el plànol 3.6.1.), s’observa que les parcel·les amb la major quantitat 
d’emissions per unitat de superfície es concentren al Polígon La Paperera i en les 
infrastructures viàries (A-7 i la N-II). Per la seva banda el sector domèstic i dels serveis, 
emet molts menys contaminants atmosfèrics en relació als altres dos sectors. 

 
 
 

Taula 1.3. 
Estimació de les emissions anuals per sectors. 

 
Emissions totals (tones/any) Sector CO2 CO COV NOx SOx PST 

Transport  13.503,0 1.083,0 108,1 130,7 16,9 11,1
Indústria 174.493,4 359,3 4,1 187,6 5,6 46,2
Domèstic i serveis 3.087,5 2,8 0,2 2,8 3,4 0,5
TOTAL  191.083,9 1.445,1 112,4 321,1 25,9 57,8

 
Font: Elaboració pròpia 
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1.3.6.2. Immissions de contaminants. Qualitat de l’aire. 
 

Els nivells de contaminants presents a l’atmosfera de Sarrià de Ter s’han mesurat a partir de 
l’estació automàtica de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA), ubicada al Carrer de les Lloses.  
 
A continuació es resumeix l’anàlisi de l’evolució anuals dels diferents contaminants 
atmosfèrics en aquesta estació: 
 
• Partícules en suspensió totals (PST): l’evolució que ha seguit aquest contaminant en 
el període 1992-99 ha estat descendent. No obstant això, l’any 1998, el PM10 (partícules en 
suspensió de menor mida) va presentar valors lleugerament superiors als que recomana la 
UE, fonamentalment durant els mesos freds. 
 
• Diòxid de sofre (SO2): els valors d’aquest contaminant han estat força elevats en el 
període 1992-96, superant fins i tot en diverses ocasions el valor guia màxim. Actualment ha 
disminuït força, assolint nivells inferiors als que estableix la legislació vigent. 
 
• Diòxid de nitrogen (NO2): l’evolució d’aquest paràmetre en els darrers 8 anys, presenta 
uns valors força constants i inferiors als establerts per la legislació vigent. 
 
• Ozó (O3): A Sarrià de Ter difícilment se supera el valor llindar d’ozó. Així en els darrers 7 
anys només s’ha superat el valor llindar d’informació en 4 ocasions, essent el darrer episodi 
l’any 1996.  
 
• Monòxid de carboni (CO): En general, es manté en uns valors molt baixos, tot i que 
l’any 1998 s’ha mesurat un valor màxim força elevat i poc habitual que caldrà seguir la seva 
evolució en un futur. 
 
• Hidrocarburs totals (HCT): A Sarrià de Ter, generalment es presenten valors irregulars 
però baixos. Així, hi ha anys amb valors més elevats (1994 i 1996) que d’altres (1995 i 
1998). 
 
• Sulfur d’hidrogen (H2S): Els valors obtinguts en l’estació automàtica presenten nivells 
elevats durant el període 1992-96, presentant un màxim l’any 1993 i amb diversos episodis 
de superació del valor límit semihorari (1993-1996) i diari (1993). Actualment els nivells 
d’immissió s’han reduït considerablement, i en els anys 1997 i 1998 no s’ha superat els valor 
límit establert en cap ocasió. 
  
Actualment la qualitat de l’aire de Sarrià de Ter és acceptable i es compleix la normativa 
ambiental vigent en tots els contaminants mesurats. Respecte a les emissions de 
contaminants de les indústries, els controls del focus efectuats per les Entitats d’Inspecció i 
Control de forma general compleixen la normativa. En resum, i com a aspecte molt positiu es 
pot considerar que s’ha minimitzat molt els diferents episodis de contaminació atmosfèrica 
que va sofrir la població durant els anys vuitanta i principis del noranta.  
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1.3.7. Soroll 
 
Les principals fonts de soroll en les zones urbanes, com ara Sarrià de Ter, tenen com a 
origen:  
 

• El trànsit municipal i supramunicipal. A nivell teòric es considera el responsable del ¾ parts del 
soroll emès. A Sarrià de Ter aquest es concentra a l’entorn de l’autovia i l’autopista, i secundàriament 
en els principals carrers (C/ Major, C/Josep Flores, C/ Sant Ferriol i crta. de Sarrià de Dalt). 
 
• L’activitat constructiva, fortament representada a diferents punts del municipi (Barri de Sarrià de 
Baix i Pla de l’Horta). 
 
• El soroll generat per l’activitat industrial. Aquest soroll es concentra principalment al Polígon 
industrial de la Paperera (fonamentalment per l’empresa de cogeneració), petits tallers ubicats a 
diferents punts del terme municipal i alguna activitat de fora del municipi (Rubau) 
 
• El soroll del veïnatge     

 
Actualment, l’Ajuntament de Sarrià disposa d’una ordenança municipal reguladora de sorolls 
i vibracions (B.O.P. nº 65), que zonifica la ciutat en 4 grups segons la seva sensibilitat 
acústica (alta, moderada, baixa i específica):  Les zones de sensibilitat acústica alta 
engloben les zones de protecció especial (escoles, residències, etc.); les zones de 
sensibilitat moderada inclou la major part d’habitatges i zones residencials de Sarrià; les 
zones de sensibilitat baixa inclou les zones industrials; i finalment les zones específiques 
que inclou els vials urbans amb una IMD superior a 25.000 vehicles. Els futurs projectes 
urbanístics que es plantegen al municipi (desmantellament de l’antic accés a l’A-7, TAV 
etc.,) poden suposar canvis important en el mapa acústic, i per tant caldrà modificar la 
zonificació que contempla l’ordenança municipal a les noves necessitats. 
 
Actualment l’Ajuntament disposa d’un estudi sonor a l’entorn del polígon industrial La 
Paperera (1998 – 1999). Segons aquest treball, la principal font de soroll en aquest polígon 
és el sistema de cogeneració de l’empresa Torraspapel. El nivells sonors diürns i nocturns 
es situen al voltant dels 65 i 60 dBA respectivament. 
  
Paral·lelament s’ha realitzar un estudi sonor de Sarrià de Ter per tal d’avaluar la 
contaminació acústica generada pel trànsit rodat i les principals activitats industrials. A partir 
dels valor obtinguts en aquest estudi es pot concloure que: 
  

• L’impacte sonor de la Torraspapel és força important. Així els valors obtinguts a l’entorn de l’activitat 
oscil·len entre els 70 – 80 dBA (just al costat del sistema de cogeneració) i els 50 – 60 dBA (a uns 250 
–300 m de l’activitat). 

 
• El trànsit que circula per l’autovia genera un important impacte sonor en el municipi. Al costat 

d’aquesta via s’assoleixen valors diürns de 70 dBA i valors nocturns de 60 – 65 dBA.. 
 
• La resta de vials no esdevenen especialment problemàtics. Tant sols cal destacar els valors força 

elevats a l’entorn del Pont de l’Aigua i en les zones properes a l’A-7.   
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1.3.8. Residus 
 
Sarrià de Ter produeix anualment 1.509,9 tones de residus municipals, que significa una 
producció unitària d’1,3 Kg/habitant i dia. Aproximadament el 97% d’aquests residus es 
recullen en forma de deixalles i es tracten a la incineradora d’IRSUSA (Campdorà). La resta 
són deixalles, bàsicament vidre i paper-cartró, que es recullen selectivament i posteriorment 
es recuperen. 
 
La recollida i el transport de residus municipals la realitza l’empresa FCC, amb una 
freqüència diària.  Actualment es disposa d’un total de 74 contenidors de deixalles.  
 
La recollida selectiva de vidre i paper es realitza mitjançant contenidors específics (tipus 
iglú), i actualment hi ha 11 contenidors per al vidre i 10 per al paper i cartró. 
 
La neteja dels carrers també la realitza l’empresa FCC, i bàsicament es fa de manera 
manual mitjançant un peó escombriaire. Hi ha un total de 57 papereres. 
 
Les runes i residus de la construcció es regulen, en tot l’àmbit de Catalunya, pel Decret 
201/1994. A Sarrià s’estima una producció de runes d’uns 358 m3/any. El control i seguiment 
de la gestió correcta d’aquestes runes és responsabilitat de l’ens local, a partir de les 
llicències d’obres. Molt a prop del municipi hi ha un dipòsit controlat de runes (Rubau) 
autoritzat per la Junta de Residus. 
 
Les activitats industrials del municipi produeixen anualment 9.186 tones de residus 
industrials (residus declarats a la Junta de Residus). Aproximadament el 80% d’aquest 
residus industrials provenen de l’empresa TorrasPapel, SA. Actualment hi ha 8 activitats 
industrials del municipi que fan l’autodeclaració de residus (any 1998). També hi ha 4 
establiments inscrits com a productors de residus sanitaris. 
 
 
 
1.3.9. Estructura energètica 
 
• Inventari d’infrastructures energètiques 
 
Des de l’any 1996, el gas natural s’ha anat imposant com a font d’energia tant per ús 
industrial, com domèstic i comercial. La distribució d’aquest combustible en el municipi es 
realitza a partir d’una ramificació del gasoducte principal Girona – Banyoles. La major part 
del municipi disposa de gas natural amb línies de mitja i baixa pressió. La única línia d’alta  
 
pressió que creua Sarrià segueix el traçat del Carrer Josep Flores – Les Lloses – Major. 
 
Pel què fa a l’energia elèctrica, totes les línies que travessen Sarrià són de mitja i baixa 
tensió, bé enterrades (cada cop més), bé aèries. 
 
Dins les infrastructures energètiques, també cal destacar l’existència de dos benzineres 
(nord i sud de l’autovia) i de la instal·lació d’emmagatzematge de Repsol Butano a la 
comarca del Gironès (Pla d’en Xuncla). 
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• Cogeneració energètica 
 
La cogeneració és el procés pel qual es genera energia elèctrica per al propi consum i 
s’aprofita l’energia tèrmica residual. A Sarrià de Ter hi una sola indústria que realitza 
cogeneració, COGENERACIÓN DEL TER (del grup Torraspapel), tot i que presenta unes 
dimensions importants. 
 
La potència elèctrica d’aquesta planta de cogeneració és 24,9 MW, i la seva producció 
elèctrica és de prop de 200.000 MWh/any, dels quals un 45 % s’utilitzen en la Torraspapel i 
la resta es ven a la companyia elèctrica (Endesa Energia). 
 
 
• Fonts i consums d’energia 
 
El gas natural compta amb 785 clients a Sarrià de Ter: 766 del sector domèstic i 19 del 
sector comercial i industrial. Tot i que no es disposa d’informació de l’any 1999, es pot 
considerar que aquest any el municipi va consumir 86.094 Tep, dels quals més de la meitat 
corresponien a la planta de Cogeneración del Ter. 
 
El consum d’energia elèctrica s’ha incrementat en un 83 % en els quatre darrers anys. A 
l’any 1998 Sarrià va consumir 7.573 Tep d’energia elèctrica (sense incloure el consum 
elèctric de la Torraspapel) i una potència instal·lada de 33 MW. 
 
Dins el grup dels Gasos Liquats del Petroli (GLP), només s’ha considerat el gas butà 
destinat al sector domèstic. El seu consum es situa en 6.572 bombones/any, és a dir uns 93 
Tep cada any. 
 
El consum de combustibles líquids s’ha reduït considerablement en els darrers anys. Així 
cada any es consumeixen 602 Tep de gas-oil bonificat i 4.639 Tep/any de combustibles 
d’automoció (gas-oil i gasolina). 
 
 
• Anàlisi de la gestió energètica municipal 
 
Actualment a Sarrià de Ter hi ha 824 punts de llum, amb les següents tipologies de 
làmpades: el 48 % de vapor de mercuri, el 46 % de vapor de sodi, i un 6 % d’halògens i 
hal·logenurs. 
 
El consum d’energia corresponent a l’enllumenat públic durant l’any 1999 ha estat de 574 
MWh, que equivalen a 49, 35 Tep. 
 
Per la seva banda els edificis municipals s’hi consumeixen cada any uns 30 Tep (20 de gas 
natural i 10 de gas-oil) i els vehicles municipals consumeixen uns 5 Tep. 
 
A nivell d’equipaments municipals no hi ha cap projecte d’aprofitament de l’energia solar per 
a la producció d’aigua calenta sanitària, ni cap altre projecte semblant. Així l’única instal·lació 
d’energia renovable és una petita central hidroelèctrica situada al polígon de la Paperera.  
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1.4. Aspectes econòmics 
 
 
1.4.1. Estructura econòmica general del municipi 
 
L’estructura econòmica de Sarrià de Ter té a veure en gran mesura amb l’espai metropolità 
de Girona i amb la relació que actualment existeix, i que va existir en el passat com a 
municipi annexionat entre 1976 i 1983, amb la capital veïna. 
 
Aquesta estructura econòmica queda molt condicionada per la proximitat a Girona capital, 
per constituir l’entrada natural a Girona des del N, i per un fort entramat viari que afavoreix 
l’accés als enclavaments industrials al sector S de la població. 
 
En síntesi Sarrià de Ter té un sector primari testimonial, un important conjunt format per 
indústria i construcció –destacant la indústria paperera (3 establiments) amb un total de 489 
treballadors directes– i un sector terciari de pes lleugerament menor però que mostra una 
moderada tendència creixent en els darrers anys. 
 
 
1.4.2. Les àrees d’influència i dependència exterior del municipi 
 
Sarrià de Ter es troba íntegrament dins de la influència directa de la ciutat de Girona, 
formant part de l’anomenada Girona real junt amb la mateixa capital administrativa i amb el 
municipi de Salt. 
 
La tendència detectada entre 1986 i 1996 es considera projectable fins l’actualitat, i ha estat 
a augmentar els residents de Girona que treballen a Sarrià de Ter i a disminuir els habitants 
de Sarrià que treballen a Girona. 
 
Sarrià de Ter ha anat tendint a deixar de ser ciutat-dormitori que envia població poc 
qualificada a la ciutat central i s’està acostant progressivament el perfil dels seus residents al 
dels residents de Girona. 
 
El pes de Sarrià de Ter dins l’AUG es pot extreure de l’evolució de l’ocupació i del pes que 
aquesta ocupació municipal representa en el conjunt de l’àrea. En aquest sentit, l’any 1996 
Sarrià representava el sisè municipi quant a pes relatiu de la seva ocupació dins el total de 
l’AUG, havent enregistrat concretament un augment del 5,3% dels seus ocupats entre 1986 i 
1996. 
 
En general, entre 1986 i 1996 s’ha detectat un fort desplaçament del pes laboral i d’activitat 
econòmica des de les àrees del N de Girona (Bordils, Celrà, Sarrià) cap a les àrees del S 
(Fornells i Riudellots de la Selva, Vilablareix i Llambilles). 
 
Aquest desplaçament únicament es pot minimitzar propiciant el creixement de les activitats 
existents i la instal·lació de noves activitats, encara que és una tendència que Sarrià no pot 
contrarestar individualment. 
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1.4.3. El mercat de treball i la població activa 
 
Des de 1996 fins l’actualitat  la població de Sarrià de Ter ha crescut de forma continuada 
passant de 3.050 a 3.353 habitants, alhora que en els darrers 10 anys ha sofert un 
envelliment progressiu de la seva població. 
 
La dada de població activa disponible actualment a Sarrià de Ter correspon a la del padró  
de 1996, i es xifra en 1.279 persones. En base a l’increment de població es pot estimar que 
la població activa del municipi pot ser superior a les 1.400 persones (tendint a 1.450?). 
 
Les dades de població ocupada l’any 1996 són: sector agrari (0,6%), indústria (41,5 %), 
construcció (8,4%) i serveis (49,8%); amb les següents tendències en l’ocupació entre 1991 i 
1997/1999: manteniment en el sector agrícola, disminució en la indústria i augment en la 
construcció i els serveis. 
 
El nombre de treballadors de Sarrià inscrits al règim general de la seguretat social RGSS a 
Sarrià de Ter és de 1.342 (any 1999), i mentre que el de treballadors inscrits al règim dels 
treballadors autònoms RGTA és de 233. 
 
En síntesi l’evolució de l’ocupació en el municipi de Sarrià de Ter s’ha vist fortament 
afectada els darrers anys pels tancaments específics de centres de treball l’any 1994-93. 
 
La taxa d’atur a Sarrià de Ter (desembre 1999) és del 6,8%, sensiblement superior a la de 
l’AUG (març 1999) 5,9%, a la de la demarcació de Girona (febrer 2000) 6,32% i la de 
Catalunya (febrer 2000) 6,53%. Amb tot, la taxa d’atur real (calculada amb la població activa 
actual que s’estima en 1.400-1.450 persones) ha de ser més propera a la de l’AUG o de la 
demarcació de Girona. 
 

Figura 1.1. 
Taxa d’atur a Sarrià de Ter, AUG, província de Girona i Catalunya (1999-2000). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades diverses. 
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Referent a l’evolució mensual d’aturats i de taxa d’atur no es detecten variacions estacionals 
a Sarrià de Ter. La taxa d’atur femení a Sarrià és lleugerament superior a la de l’AUG. 
 
Del perfil actual dels aturats del municipi s’extreu que les persones més afectades són, 
 

• a les dones, 
 
• a la població juvenil, i 
 
• als aturats de més de 55 anys. 

 
Des de mitjan 1999 funciona una borsa de treball municipal, els resultats de la qual es 
preveu que es podran començar a valorar amb una certa perspectiva a finals de l’any 2000. 
Per altra banda, l’Ajuntament de Sarrià de Ter s’ha declarat en ple municipal anti-activitats 
de les ETT’s. 
 
S’estima que al voltant del 88,7% d’aturats de Sarrià de Ter perceben prestació. 
 
La voluntat municipal de col·laborar amb el sector industrial i la disposició d’espais adequats 
han de permetre en un futur breu la realització de cursos de formació al mateix municipi. 
 
 
 
1.4.4. El sector primari 
 
El sector primari és poc important a Sarrià de Ter, i es troba poc desenvolupat en bona part 
motivat per l’existència de comarques fortament agrícoles i ramaderes prop, i per l’economia 
eminentment urbana del municipi. 
 
La població ocupada en el sector agrícola és baixa, com a màxim superant lleugerament el 
valor de l’1% l’any 1991, i essent del 0,6% l’any 1996. És recomanable que l’activitat 
agrícola es mantingui, com a mínim com una mesura per afavorir el manteniment en millor 
estat de conservació de la meitat menys antropitzada del municipi. 
 
La única explotació ramadera destacable existent a Sarrià de Ter és la del mas Can Rovira, 
dedicada al bestiar vaquí amb 70/80 caps. També duu a terme activitat agrícola. La resta de 
masos del municipi disposen com a màxim de bestiar de corral. 
 
La potenciació del sector ramader mitjançant la instal·lació de granges no és aconsellable 
atenent a les problemàtiques cada cop més fortes detectades a municipis i comarques 
veïnes en relació amb la gestió dels purins i amb la presència de nitrats en aigües 
subterrànies. 
 
En relació amb l’activitat forestal, el DARP no té registrat cap Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal a Sarrià de Ter. La preservació del bosc en bon estat és una de les prioritats 
destacades per part de la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona. 
 
En aquest sentit una de les accions que podria assumir l’Ajuntament seria la de propiciar 
l’acord entre els principals propietaris forestals del municipi per tal de dur a terme un pla 
conjunt de gestió i millora forestal. Aquest fet significaria una millor gestió de les masses 
arbòries del municipi i podria afavorir la constitució d’una Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) que permetria l’obtenció d’ajuts per la millora/obertura de pistes/camins forestals 
adequats per la extinció d’hipotètics incendis a la meitat occidental del municipi. 
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1.4.5. El sector secundari 
 
Les dades de població ocupada l’any 1996 (IDESCAT) indiquen que el 41,5 % de llocs de 
treball al municipi corresponen al sector industrial, el 49,8% al sector dels serveis i poc 
menys del10% a la construcció. 
 
Sarrià de Ter s’ha dividit en quatre subunitats, prenent com a nucli d’aquestes cadascun dels 
seus barris, i s’han estudiat les dades de l’IAE de 1999 del municipi. L’agrupació de les 
principals activitats econòmiques s’ha fet en 8 grans capítols escollits en funció de la 
variabilitat d’activitats existents al municipi: 
 
• Indústria: Inclou tot tipus de fabricació, emmagatzematge o serveis industrials exceptuant les indústries 

papereres. Construcció de maquinaria i tallers de mecànica. Transports. 
 
• Indústria paperera: Fabricació i emmagatzematge de les indústries papereres. 
 
• Construcció: Empreses de construcció i paletes, i treballs amb guix. 
 
• Professionals: Instal·lacions elèctriques, de fred i calor, lampisteria, pintors, fusters, … 
 
• Professionals lliures: Arquitectes tècnics, aparelladors i delineants. Advocats, agents comercials, i altres 

professionals qualificats. 
 
• Comerç majorista: Productes alimentaris, begudes, vehicles, drogueria i perfumeria. Maquinaria i aparells 

elèctrics, matèries primeres. Petroli, lubricants i derivats. 
 
• Comerç minorista: Productes alimentaris, tabac, merceria, drogueria, mobles, aparells d’ús domèstic. 

Vehicles terrestres i recanvis. Llibres, revistes i distribució al detall de combustibles i carburants. Farmàcies. 
 
• Serveis: Restaurants, bars i hotels. Immobiliàries. Bancs i caixes. Reparació d’electrodomèstics i 

automòbils. Lloguer de maquinaria, ensenyament, perruqueries. Serveis mèdics (d’oftalmologia i 
odontologia). Serveis de neteja i d’evacuació d’aigües. 

 
 
El resultat de l’estudi de les dades generals de l’IAE de 1999 no permeten ponderar amb 
facilitat la importància real de les diverses activitats econòmiques del municipi. Malgrat tot, el 
pes real de la principal indústria del municipi –la indústria paperera– queda força ben 
reflectida amb un pes superior al 35% donat que els seus ocupats directes (489) respecte 
els ocupats totals de Sarrià (1.342) l’any 1999 representava el 36,4% de treballadors 
ocupats i alhora la superfície total destinada a aquesta activitat era del 35%. 
 
La caracterització més ajustada de la tipologia de les indústries de Sarrià de Ter s’extreu 
dels treballs de camp que l’Àrea de Desenvolupament Local està duent a terme a l’actualitat. 
S’han relacionat les principals 22 empreses, entre les quals s’inclouen les 3 relacionades 
amb el paper, (els treballadors ocupats en aquestes 22 empreses representen el 50,5% dels 
ocupats a Sarrià a finals de 1999: 1.342 ocupats), de les quals se n’han visitat 17 a març de 
2000. 
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Figura 1.2. 
Pes en ocupació de la indústria paperera i de les 22 principals empreses de Sarrià respecte al 

nombre total d’ocupats de Sarrià de Ter. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades diverses. 
 
 
En general són empreses amb més de 10 anys d’antiguitat al municipi, que valoren 
positivament l’emplaçament de Sarrià i la seva xarxa de comunicacions, i que creuen que la 
formació (incloent els aspectes informàtics) és molt necessària. En general es considera que 
la iniciativa municipal de constituir una borsa de treball és útil i interessant. 
 
En general el sector empresarial ha demanat a l’Ajuntament informació de l’auditoria 
municipal, espais per dur a terme formació, plànols del municipi, … 
 
A part de sol·licitar informació sobre necessitats específiques de cada una de les empreses, 
L’Ajuntament els ha ofert la borsa de treball municipal, la possibilitat de figurar a la futura 
pàgina web  municipal, espais a la Cooperativa per dur a terme cursos de formació, … 
 
Un dels objectius finals que cerca l’Ajuntament amb aquest acostament al sector empresarial 
és el de constituir el futur embrió d’un ens que pugui aglutinar i representar el sector 
industrial de Sarrià, amb la possibilitat de col·laborar també amb la futura associació de 
comerciants. 
 
L’any 1998 Sarrià comptava amb 115,7 ha de territori qualificat com a sòl urbà, del qual un 
25% és industrial (≈29 ha) i un altre 25% ocupat per vies de comunicació. La superfície total 
de sòl industrial lliure és en aquests moments de 128.412 m2 (dades facilitades per 
l’Ajuntament). Aquestes superfícies s’ordenen con segueix: 
 

• Mas Boscosa 88.600 m2  Superfície neta a punt d’urbanitzar 
 
• Xuncla I 960 m2  Superfície neta no urbanitzada 
 2.500 m2  Superfície bruta no urbanitzada 
 
• Xuncla II-I 14.454 m2  Superfície neta urbanitzada 
 
• Xuncla II-II 10.990 m2  Superfície bruta no urbanitzada 
 
• Zona Manter 3.572 m2  Superfície neta urbanitzada 
 
• Zona Ford 2.700 m2  Superfície neta urbanitzada 
 
• Unitat d’actuació Paperera 27.640 m2  Superfície urbanitzada però dins Torraspapel 
 4.636 m2  Superfície urbanitzada lliure 
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En les superfícies anteriors no s’ha tingut en compte la superfície de sòl que encara es pot 
construir dins d’instal·lacions industrials existents donat que no es pot considerar 
estrictament lliure i, per tant, disponible per a noves activitats que pugin accedir a Sarrià de 
Ter. Torraspapel disposa d’una important superfície per créixer a la unitat d’actuació de la 
Paperera. 
 
El polígon de Mas Boscosa no avança degut a una poca voluntat dels promotors privats. 
Davant d’aquest fet, l’Ajuntament caldria que emprengués alguna actuació que propiciés el 
desenvolupament de la major nova àrea industrial existent al municipi. 
 
La indústria del paper és la dominant al municipi en l’actualitat, i representa un símbol de 
Sarrià de Ter. Amb aquest motiu el passat 1999 l’Ajuntament de Sarrià de Ter va organitzar 
unes Jornades del Paper de les quals ja s’estan preparant les segones pel present any 
2000, en les quals es preveu la presència de destacats convidats de l’àmbit de la ciència i la 
tècnica de Catalunya. 
 
L’Ajuntament s’ha proposat la creació d’una xarxa de municipis paperers a Europa: 
municipis de menys de 7.00 habitants, amb tradició i/o indústria del paper i localitzats a 
França (S), Itàlia (N), Portugal i Espanya. En aquests moments el Patronat Català Pro-
Europa ja ha començat les gestions per donar a conèixer la proposta a nivell europeu, 
mentre que l’Ajuntament ha contactat amb municipis com Capellades, Besalú, Sant Joan 
Les Fonts i Tolosa (Navarra) que previsiblement podrien formar part d’aquesta futura xarxa. 
 
 
 
1.4.6. El sector terciari: comerç i serveis 
 
De forma similar a l’apartat del treball relatiu a l’anàlisi del sector industrial de Sarrià de Ter, 
s’han recopilat totes les dades disponibles a l’Administració autonòmica, que indiquen que 
l’any 1996 (IDESCAT) el 49,8% de llocs de treball corresponen al sector terciari, i s’ha 
procedit a l’estudi de les dades relatives a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de 1999 
facilitades per l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
Les dades de l’IAE de 1999 corresponents al sector terciari s’han agrupat segons 
l’emplaçament en cada un dels barris de Sarrià. 
 
S’han detectat dificultats a l’hora d’estudiar les dades del sector terciari a través de l’IAE han 
estat motivades (1) per no tractar-se d’un cens actualitzat a finals de 1999, (2) per la gran 
variabilitat d’epígrafs (diferents activitats poden figurar sota un mateix epígraf i a l’inrevés), i 
(3) per que hi ha activitats amb adreça fora del municipi. Una de les conclusions bàsiques 
d’aquesta primera part de l’estudi és que cal una actualització adequada del conjunt de l’IAE 
a nivell municipal. 
 

Taula 1.4. 
Establiments destinats al sector terciari a Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa N.D. TOTAL 
Total establiments 100 17 22 8 1 148 
Total superfície (m2) 13.973 3.898 1.935 257 20.063 

 
Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
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Dels 148 establiments del sector terciari de Sarrià de Ter 68 es dediquen al comerç. Les 
dades relatives al nombre de les diverses activitats comercials són les següents: 
 

Taula 1.5. 
Establiments destinats a comerç a Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa N.D. TOTAL

Alimentació 13 0 8 3 0 24 
Roba i calçat 3 0 1 0 0 4 

Productes llar 11 2 1 0 0 14 
Comerç no classificat 9 1 0 0 0 10 

Productes químics 2 0 0 0 0 2 
Comerç llibres i revistes 2 0 1 0 0 3 

Material de transport 9 3 0 0 0 12 
Total 48 6 11 3 0 68 

 
Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
 
 

Figura 1.3. 
Establiments destinats a comerç a Sarrià de Ter. 

 

0

5

10

15

20

25

30

La RasaSarrià de DaltPla de l’HortaSarrià de BaixTOTAL

Alimentació Roba i calçat Productes llar
Comerç no classificat Productes químics Comerç llibres i revistes
Material de transport

 
 

Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
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En síntesi, l’únic barri que es pot considerar que disposa d’una oferta comercial mínimament 
complerta és Sarrià de Baix que compta com a mínim amb un establiment de cada una de 
les tipologies inventariades al municipi. 
 
El Pla de l’Horta disposa com a mínim d’un establiment d’alimentació de cada tipus, la Rasa 
disposa de 2 establiments d’alimentació i 1 peixateria, i Sarrià de Dalt no disposa de cap 
establiment d’alimentació encara que sí d’altres establiments diversos. 
 
En general l’oferta comercial municipal relacionada amb alimentació i productes de consum 
continuat (diari) o quotidià és la que troba una major acceptació entre els habitants de Sarrià 
de Ter mateix. L’oferta d’altres productes de consum periòdic (més estacional o espaiat en el 
temps) com ara roba, sabates, electrodomèstics, …, pot resultar probablement menys 
atractiva als habitants del mateix municipi, donat que la varietat en la oferta de productes i 
preus que es poden trobar a la capital veïna, Girona, solen justificar el desplaçament. 
 
El mercat setmanal és el dimecres, i el nombre total de parades de mercat fixes registrades 
a l’Ajuntament l’any 1998 és de 50, mentre que el nombre de parades eventuals pot variar 
cada setmana, depenent de l’època de l’any. 
 
La tipologia de parades fixes registrades per l’Ajuntament és la següent: 
 

• Productes alimentaris 13 
 
• Roba i sabates 21 
 
• Productes per a la llar 13 
 
• Comerç no classificat (casets, tot a 100, …) 3 

 
 
Dels 148 equipaments del sector terciari de Sarrià de Ter, els 80 restants es dediquen als 
serveis. 
 
Les dades relatives al nombre de les diverses activitats de Sarrià de Ter són les següents: 
 
 

Taula 1.6. 
Establiments destinats a serveis a Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa N.D. TOTAL 
Hostaleria 15 4 3 2 0 24 
Serveis personals 37 7 8 3 1 56 
Total 52 11 11 5 1 80 

 
Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
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Figura 1.4. 
Establiments destinats a serveis a Sarrià de Ter. 
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Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
 
De la revisió del conjunt de serveis disponibles a Sarrià destaca la inexistència de serveis 
informàtics i veterinaris, així com específicament d’assegurances. 
 
A Sarrià de Ter hi ha actualment una Associació de Comerciants i Veïns del carrer Major, 
que agrupa 31 associats comerciants (i fins i tot algun taller) del mateix carrer i algun carrer 
proper. La creixent conscienciació de la resta de comerciants del municipi –sobretot, del Pla 
de l’Horta– ha implicat que s’hagin fet ja diverses reunions amb l’objectiu de constituir una 
Associació de Comerciants de Sarrià que aglutini al major nombre possible d’associats 
(comerciants i de serveis, p.e. bars, restaurants, …). Aquest embrió de nova associació 
compta ja amb un esborrany d’estatuts. 
 
Existeixen dues possibilitats que són: 
 

• crear una nova Associació de Comerciants de Sarrià, o 
 
• aprofitar l’estructura de l’Associació de Comerciants i Veïns del carrer Major per refer-ne els estatuts i 

canviar-ne el nom i ser la nova Associació de Comerciants de Sarrià. 
 
 

En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Girona està disposada a facilitar les primeres 
passes de l’associació i a col·laborar també amb l’Ajuntament el qual pretén una millora del 
comerç municipal. 
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1.5. Aspectes de sostenibilitat social 
 
1.5.1. Població  
 
Sarrià de Ter compta amb una població de 3.491 habitants, essent el quart municipi en 
nombre de població i el tercer en quant a densitat de la comarca del Gironès. Dins el terme 
municipal hi viuen 1.725 homes (49,41%) i 1.766 dones (50,59%), 2/3 dels quals viuen a 
Sarrià de Baix i al Pla de l’Horta, i el terç restant es localitza sobretot al barri de la Rasa i 
Sarrià de Dalt. Tot i que la població actual és inferior a la que tenia a principis dels anys 80, 
es preveu que en un horitzó proper Sarrià de Ter superi els 5.000 habitants.  
 
L’estructura de la població de Sarrià mostra una clara tendència a l’envelliment. En els 
darrers anys el nombre de persones majors de 65 anys s’ha incrementat, essent en 
l’actualitat un 54 % superior al grup de persones menors de 15 anys. Aquesta situació 
s’accentua encara més a Sarrià de Baix (la població > 65 anys és el doble de la <15 anys) i 
a Sarria de Dalt (la població > 65 anys és 3,3 vegades major a la <15 anys). Contràriament 
el Pla de l’Horta és el barri amb un percentatge major d’infants i joves (al voltant del 20%).  
 
Actualment hi ha diferents causes que expliquen la baixa natalitat: canvi d’hàbits, 
endarreriment social de la fecunditat, etc., als quals cal sumar-hi la manca d’habitatges que 
tenia Sarrià entre els anys 1985 i 1996, i que va provocar que moltes parelles joves 
trobessin habitatge a les poblacions veïnes (entre 1986 i 1991 tant sols es varen construir 12 
habitatges nous a Sarrià de Ter). Aquest fet s’ha traduït en un balanç negatiu de les 
migracions durant els darrers anys (1985 –1996).  
 
Quant al lloc de naixement de la població el 73,6 % ha nascut a Catalunya, mentre que prop 
del 25 % és nascut a la resta de l’estat i el percentatge de nascuts a l’estranger és tant sols 
del 1,5 %. La major part de la població immigrada (sobretot andalusos) arribà al municipi 
entre els anys 1960 – 1974 i s’instal·là als barris de La Rasa i a la part alta del Pla de l’Horta. 
 
La població de Sarrià de Ter es distribueix en 1.144 llars familiars, és a dir a cada llar hi 
viuen prop de tres persones. La relació habitants/llar ha disminuït en els darrers anys degut 
a l’important increment de les llars ocupades per una o dues persones, provocant que el 
creixement del sòl edificat sigui major que el creixement demogràfic de la ciutat.  
 

 
1.5.2. Habitatge  
 
La construcció d’habitatges i la població evolucionen de forma absolutament 
interrelacionada. Així l’època en que la ciutat experimenta un gran creixement demogràfic 
(període 1960 – 1980) coincideix amb la de major activitat constructiva. En els darrers anys 
la construcció d’habitatges s’ha reactivat, i es preveu que en els propers 5 – 10 anys la ciutat 
disposi d’uns 700 – 1.000 nous habitatges (futures construccions del Pla dels Vinyers, el 
Renoc, Pla de Dalt i Pla de l’Horta).   
 
Al 1998 Sarrià de Ter comptava amb 1.368 habitatges i 1.144 llars familiars (habitatges 
principals), per tant existeixen uns 200 habitatges buits teòrics, és a dir un 16% del parc 
d’habitatges. Aquest valor tot i ser important és inferior al de Girona, que és d’un 20%. Una 
part important de l’habitatge buit s’ha localitzat als barris de La Rasa i Sarrià de Baix, tot i 
que diferents fonts apunten que aquest percentatge és molt inferior al 16%. 
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En els darrers anys el preu de l’habitatge a Catalunya s’ha incrementat per sobre del nivell 
de vida de la població. Aquesta situació dificulta l’accés de la població a l’habitatge, sobretot 
entre els rendes més baixes. A les comarques gironines el preu de l’habitatge és d’unes 
30.000 ptes per sota de la mitjana de Catalunya. Segons una estimació, a Sarrià de Ter el 
preu de l’habitatge nou i usat es situa respectivament en 131.000 ptes/m2 i 105.000 ptes/m2, 
és a dir, en un nivell molt similar als de Salt i Banyoles. 
 
També cal destacar que la superfície mitjana del parc d’habitatges es situa al voltant de 70 – 
100 m2, i presenta unes característiques molt homogènies, és a dir existeixen pocs 
habitatges grans i pocs de petits. 
 
Segons el règim de tinença la major part de l’habitatge sarrianenc és de propietat, mentre 
que el de lloguer es situa en una mica menys del 12 %. 
 
En quant a habitatges de protecció oficial, en el període 1990 – 1998 s’han construït 55 
habitatges (a l’any 1999 se’n preveien 22) que representa aproximadament el 30 % dels 
habitatges construïts durant aquest període. 
 
 
1.5.3. Salut i protecció social 
 
• Serveis Sanitaris 
 
Sarrià de Ter es troba dins la regió sanitària de Girona, i més concretament dins l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) que dóna assistència als barris de Pont Major i Campdorà de Girona i 
les poblacions de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Viladasens, 
Sant Jordi Desvalls i Colomers. Aquesta ABS, compta amb un Centre d’Assistència Primària 
(situat al Pla de l’Horta) i 6 consultoris locals ubicats al Pont Major (Girona), Medinyà, Cervià 
de Ter, Viladesens, Sant Jordi Desvalls i Colomers. Els serveis sanitaris que s’ofereixen són 
els de medicina general, pediatria i odontologia.  
 
D’altra banda, existeix una important dotació pública i privada de centres sanitaris en un 
àmbit molt proper (fonamentalment a Girona). D’entre aquests cal destacar l’Hospital de 
Girona Doctor Josep Trueta, l’Hospital provincial Santa Caterina i la Clínica de Girona.  
 
• Ús dels serveis mèdics 
 
La utilització i grau de satisfacció sanitària dels serveis mèdics de l’ABS és molt elevada. 
Aproximadament el 71 % de  les consultes són de medicina general, un 11 % són de 
pediatria i la resta corresponen a visites d’atenció continuada.  
 
Quan existeix un servei que no es pot resoldre dins el CAP, aleshores es deriva cap a 
d’altres centres. Els centres que reben un major nombre de derivacions són el CAP Güell, 
l’Hospital Josep Trueta, l’Hospital de Santa Caterina i la Clínica de Girona. Entre el 30-40 % 
de les derivacions es destinen a radiologia. D’altres destins freqüents són els serveis 
d’oftalmologia, traumatologia i ortopèdia. Tot i que el nombre de casos és molt inferior, al 
1997 es varen derivar prop de 70 consultes cap a centres de salut mental, de les quals més 
de la meitat procedien de Sarrià de Ter.  
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• Consum farmacèutic 
 
El consum farmacèutic de l’ABS de Sarrià de Ter es situa en més de 140.000 receptes (a 
l’any 1997) que representen una despesa anual d’uns 221 milions de pessetes. El valor de la 
despesa farmacèutica per habitant és de 23.760 pts/any, valor molt similar a la mitjana 
estatal.  
 
Quant al nombre de farmàcies, dins l’ABS hi han 8 farmàcies, de les quals dues es troben 
dins el municipi de Sarrià de Ter i una altra, tot i estar fora del terme municipal, és molt 
propera als barris de Sarrià de Baix i La Rasa.   
 
• Principals factors de risc i causes de mortalitat 
 
Els principals factors de risc detectats a la població de Sarrià es relacionen amb problemes 
de colesterol (DLP) i tabaquisme (detectats en un 20 % de la població). D’altres factors de 
risc importants són la grip, l’obesitat i la hipertensió arterial (HTA) que poden afectar entre el 
13 i el 15 % de la població. Pel què fa a les principals causes de mortalitat són les malalties 
respiratòries i les neoplàsies. També cal, destacar la gran quantitat de morts en accidents.  
 
• Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 
 
Des de fa uns 10 anys el Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Gironès 
és l’encarregat de planificar, organitzar i gestionar els serveis socials a tota la comarca del 
Gironès, excepte als municipis de Girona i Salt. Aquest servei s’organitza en 6 Unitats 
Bàsiques d’Atenció Social Primària (UBASP), d’entre les quals l’UBASP III dóna servei als 
municipis de Sarrià de Ter, St. Julià de Ramis, Cervià, St. Jordi Desvalls i Viladescens. 
Aquesta UBASP està integrada per un treballador social (a jornada complerta), una 
educadora social (a mitja jornada) i el suport d’un administratiu (2 dies per setmana). 
 
A l’any 1999, els Serveis Socials del Consell Comarcal del Gironès està implantant la 
informatització de les dades. Aquest retard en la informatització de les dades ha dificultat 
l’organització interna del servei i n’ha alentit el servei. El nivell d’intervenció dels serveis 
socials es realitza en l’àmbit individual / familiar o bé en el grupal /comunitari.  
 
En l’àmbit familiar l’UBASP de Sarrià de Ter va atendre a un total de 143 persones i va 
realitzar 188 consultes (any 1999). Una part important de les persones ateses corresponen 
persones grans, fonamentalment del sexe femení. Per barris destaca el major percentatge 
de persones dels barris de La Rasa i el Pla de l’Horta, respecte a Sarrià de Baix i Sarrià de 
Dalt. Pel què fa a les consultes, la major part de les problemàtiques detectades es 
relacionen amb la salut – disminució, la inadaptació social i les dificultats econòmiques.  
 
Pel què fa al treball grupal / comunitari, actualment resulta força escàs, però destaca el 
treball d’aproximació a les entitats i associacions, i el projecte d’atenció comunitària als 
municipis més petits.  
 
A banda d’aquest serveis i projectes, cal destacar que el servei d’atenció domiciliària del 
consell comarcal, que atén a 28 persones de les quals 6 són de Sarrià de Ter, així com el 
servei de teleassistència que disposa de 12 aparells dels quals 1 es troba instal·lat a Sarrià 
de Ter.  
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• Principals problemàtiques socials detectades 
 
Tot i que es disposa d’un nivell d’informació insuficient, les principals problemàtiques socials 
detectades a Sarrià de Ter són:  
 

• Econòmiques. A l’any 1999, els serveis socials va tractar uns 90 casos amb problemàtiques 
econòmiques, fonamentalment relacionades amb la sol·licitud de prestacions (PIRMI, PNC, PFC,...). 

• Salut – disminució. Durant aquest mateix any, els serveis socials de l’UBASP en varen tractar 76 
casos, dels quals destaquen l’elevat nombre de casos de malaltia física crònica . 

• Inadaptació social. Al 1999, els serveis socials varen treballar amb 63 casos d’inadaptació socials, un 
terç dels quals corresponen a dificultats en les relacions familiars.  

 
1.5.4. Educació 
 
El nivell d’instrucció de la població de Sarrià de Ter es força baix. Així tot i que el conjunt de 
la població amb la primària incompleta és baix (un 11%), dos terços de la població tant sols 
han realitzat EGB. Aquest percentatge és 15 punts superior al de la comarca del Gironès 
però molt semblant al de Salt.  
 
Les noves generacions d’escolars cada vegada presenten un nivell d’instrucció major, 
encara que a l’any 1996, la meitat de la població de 20 a 24 anys havia deixat els seus 
estudis en acabar l’EGB, o no havia acabat els seus estudis de secundària. 
  
Al curs 1999 – 2000 la població escolar de Sarrià de Ter era de 448 alumnes (sense incloure 
les llars d’infants, els estudis universitaris i post – universitaris), un 71,7% dels quals 
estudiaven en escoles públiques i la resta en privades.  
 
El flux escolar tipus d’un habitant de Sarrià sol ser: l’etapa d’infantil i primària es realitza a 
Sarrià de Ter (CEIP Montserrat) i a partir dels 12 anys es desplaça a Girona per fer la 
secundària. Tanmateix, prop del 40 % dels sarrianencs en edat de cursar infantil o primària 
escullen l’escola privada de Girona (sobretot el Col·legi del Sagrat Cor i en menor mesura a 
l’escola Pare Coll i als Maristes de Girona). Per tant l’opció de l’escola privada manté un 
percentatge molt important.  
 
Pel què fa a l’oferta educativa de Sarrià de Ter s’ha subdividit en l’educació formal i la no 
formal.  
 
• Educació formal 
 
Dins l’educació formal, el CEIP Montserrat és l’únic centre d’ensenyament públic de Sarrià 
de Ter. En aquest centre s’imparteix educació infantil i primària, i dels 200 alumnes que hi 
estudien, un  65% són de Sarrià de Ter, un 25% de Sant Julià de Ramis i la resta d’altres 
municipis com Sant Gregori, Girona,... El centre disposa de 18 aules d’educació primària, 4 
d’educació infantil, 1 gimnàs, 2 pistes poliesportives i una gran zona d’esbarjo. Atenent a les 
dimensions del centre, aquest podria albergar una població escolar molt superior (d’uns 400 
– 500 alumnes). Actualment el claustre de professors està format per 16 mestres i 1 
logopeda.  
 
El CEIP Montserrat disposa d’un servei d’autobús utilitzat per la major part dels alumnes i 
també disposa d’un servei de menjador que es troba gestionat per l’Associació de Pares i 
Mares (AMPA). Les relacions escola – AMPA són en tots els sentits millorables.  
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L’oferta educativa del municipi es completa amb dues escoles privades: l’escola Bambi (llar 
d’infants) i el Centre Nostra Senyora del Carme “Els Joncs” (d’educació especial).  
 
 
• Educació no formal 
 
Tot i que al conjunt de Catalunya l’oferta d’educació no formal s’ha incrementat molt en els 
darrers anys, a Sarrià de Ter encara és força escassa, sobretot pel què fa a activitats de 
caire intel·lectual i manualitats. En aquest àmbit la principal oferta la realitza l’Ateneu, que 
durant el curs 1999 – 2000 va realitzar tres cursos de formació continuada (alfabetització, 
anglès i català) i 7 de formació pel lleure (balls de saló, cuina, pastisseria, pintura, puntes de 
coixí, restauració i teatre). En tots aquests cursos s’ha registrat un total de 129 matriculats, 
essent els cursos més concorreguts el de balls de saló, anglès i restauració.  
 
A banda de l’Ateneu, també cal destacar el casal d’estiu que cada any, durant els mesos de 
vacances realitza diferents activitats lúdiques i esportives pels més menuts. A l’any 1999 
l’assistència al casal d’estiu va ser d’uns 160 inscrits.   
 
 
1.5.5. Associacionisme i activitat cultural 
 
• Associacions i entitats 
 
Sarrià de Ter compta amb unes 21 entitats / associacions culturals i 8 d’esportives (taula 
1.7.). Les relacions entre les diferents associacions és generalment baixa, tot i que existeix 
un Consell d'Entitats que teòricament és un lloc de posada en comú de decisions que 
afecten a la població.   
 
 

Taula 1.7. 
Llistat d’Associacions / entitats de Sarrià de Ter. 2000 

 
Associacions / entitats de Sarrià de Ter 

C
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R
A
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, S

O
C
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 I 
V

E
ÏN

A
LS

  
√ Centre Cultural Parroquial Mn. Domingo 
Casanellas 
√ Llar de jubilats 
√ A.A.V.V. Sarrià de Dalt 
√ A.A.V.V. i Comerciants del Carrer Major 
√ A.A.V.V. La Rasa 
√ A.A.V.V. Pla de l’Horta 
√ AMPA Montserrat 
√ Sarrià en Acció 
√ GERSA 
√ GERS 
 

√ Grup d’Acció Directa al Discapacitat  
√ Grup Dones més que mai 
√ Penya Blau – grana Sarrià 
√ Groullers 
√ Amics dels Gegants 
√ Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica 
√ Patronat de pares de família 
√ Associació Apaga la TV 
√ Ateneu de Sarrià 
√ Ona Sarrià  
√ Ornitòlegs 

E
S

P
O

R
TI

V
E

S
  

√ Futbol Club Sarrià 
√ Unió Esportiva Sarrià 
√ Patinatge artístic Sarrià 
√ Escola Esportiva Municipal 

√ Dones més que mai (gimnàstica de preparació) 
√ A.A.V.V. La Rasa (gimnàstica de preparació) 
√ Club d’Escacs l”’Àlfil Blanc” 
√  Grup Muntanya Sarrià 
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Les associacions culturals, socials i veïnals, tot i que ser molt importants en nombre, 
pateixen una certa crisi ja que, amb excepcions, solen ser col·lectius poc actius, amb pocs 
elements actius i generalment amb un baix índex de renovació.  
 
Les activitats esportives presenten una gran activitat i compten amb una important massa 
social (esportistes i associats). A Sarrià hi ha prop de mig miler de practicants que 
desenvolupen activitats esportives, essent el futbol i handbol els més practicats entre els 
homes, i el bàsquet gimnàstica i patinatge entre les dones.  
 
 
• Equipaments municipals 
 
Sarrià de Ter disposa de diferents equipaments on es desenvolupa l’activitat cultural i 
esportiva. Majoritàriament es troben a Sarrià de Baix i Sarrià de Dalt, tot i que generalment 
són molt propers a la major part de la població. El nivell d’utilització d’aquests equipaments 
és variable segons els casos, així els més utilitzats són el Centre Cívic La Cooperativa, la 
Sala El Patronat i la Sala d’exposicions La Caixa, mentre que l’edifici Rafael Masó i el Local 
Social de l’A.A.V.V. de la Rasa es troben més infrautilitzats. D’entre els equipaments 
esportius destaquen les instal·lacions esportives de Sarrià de Dalt, les de La Rasa i el 
pavelló de la UE de Sarrià. En un futur, la construcció d’un nou pavelló en un solar de Sarrià 
de Baix (alçada C/ Francesc Cambó) permetrà capitalitzar bona part de l’activitat esportiva 
de competició de Sarrià.  
 
 
• Oferta cultural 
 
L’oferta cultural d’un municipi sempre resulta molt difícil de definir i descriure. Els principals 
aspectes (apunts) de la vida cultural de Sarrià de Ter són:  
 
A nivell d’infrastructures culturals:  

 
Juntament amb els diferents equipaments culturals i esportius, Sarrià de Ter disposa de dos mitjans de 
comunicació que esdevenen un important canal de difusió cultural.  

 
A nivell de conservació i investigació:  
 

El patrimoni artístic de la ciutat és limitat, tot i que disposa de diferents edificis modernistes (Rafael 
Masó i el Coro), dues esglésies i diferents elements d’interès arquitectònic (fàbriques i tallers a l’inici del 
C/J. Flores, el molí d’en Xuncla,...). També cal destacar la vil·la romana del Pla de l’Horta, que 
actualment es troba enterrada.  

 
Pel què fa a l’activitat artística:  
 

Tot i el ric teixit associatiu, l’activitat artística és minsa, sobretot la musical. Cal destacar les 12 
exposicions de pintura, fotografia,... realitzades al municipi durant l’any 1999.  

 
En les Festes populars:  
 

En els darrers anys des de l’Ajuntament s’ha potenciat molt les diferents festes i diades festives del 
municipi. En aquests sentit ha estat un factor clau la unificació de festes idèntiques que es realitzen als 
diferents barris del municipi.  
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• Participació ciutadana 
 
La participació ciutadana a Sarrià de Ter s’ha dividit per una banda en la participació de la 
població en els actes reivindicatius i polítics, i per l’altre en les activitats lúdiques i festives.  
 
En el primer cas s’observa una gran quantitat d’antecedents on la participació ha estat molt 
important. És el cas de les al·legacions contra el nou traçat del Tren d’Alta Velocitat, 
l’enderroc dels antics accessos entre l’autopista i l’autovia, els problemes derivats de la 
contaminació atmosfèrica i d’altres mobilitzacions d’àmbit social (reclamacions per un nou 
centre d’atenció primària, les queixes contra el sistema de repartiment de menjador al CEIP 
Montserrat,...). Així mateix, la participació dels sarrianencs en les diferents eleccions 
(municipals, autonòmiques, generals i europees) i referèndums (OTAN) ha estat molt 
elevada. En aquest sentit cal destacar que en la majoria de comicis Sarrià ha tingut una 
participació uns 5 punts superior a la mitjana comarcal i gairebé 7 punts per sobre de la 
mitjana de Catalunya.  
 
D’altra banda, la participació en les diferents activitats lúdiques, festives i culturals és molt 
més variable. No obstant això, cal considerar com a positiu la unificació de diferents festes 
que es realitzaven per separat en cada barri en una de més forta (com per exemple en la 
Festa Major).  
 
 
1.5.6. Seguretat ciutadana 
 
• Seguretat viària 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter no disposa de cap estudi d’anàlisi de les velocitats en els 
carrers del municipi. No obstant això, sembla que el C/Josep Flores i l’autovia són els que 
més freqüentment es superen la velocitat màxima. Les principals accions que realitza la 
Policia Municipal en seguretat viària són una campanya anual d’educació viària a l’escola 
Montserrat, la regulació del trànsit en les hores d’entrada/sortida de l’escola, la regulació del 
trànsit en els accidents de trànsit i l’acompanyament de vehicles sobretot de transport de 
mercaderies.  
 
• Accidentalitat i nivells de victimització 
 
Durant l’any 1998 es varen produir un total de 31 accidents amb víctimes, cap del quals va 
ser mortal. Durant aquest any l’índex d’accidents per habitant de Sarrià va ser el doble del 
provincial (895 acc. Victimes/10.000 hab. en front dels 426 a nivell provincial), degut a la 
importància de les vies de comunicació que creuen el municipi. És el cas de l’A-7, la N-II i la 
C-255, tres de les carreteres amb un nivell més elevat d’accidentalitat de les comarques 
gironines. 
 
En els darrers anys, la major part dels accidents ocorren a l’autovia, al C/Josep Flores 
(sobretot a la cruïlla amb el Pont de l’Aigua), i en menor mesura al C/Major i Firal.  
 
• Nivells de seguretat ciutadana 
 
La Policia Local de Sarrià de Ter compta amb un caporal, dos guàrdies i una administrativa 
a mitja jornada. Aquest cos actua en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i els cossos 
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estatals. Quan el municipi no compta amb cap policia local de servei, el servei es deriva a la 
Policia Local de Girona. 
 
A més el municipi també compta amb els serveis d’urgències de la Policia Local (092), 
d’altres cossos policials, els bombers, etc.  
 
Segon les memòries dels darrers anys de la Policia Local, Sarrià es considera un municipi 
tranquil i sense gaires problemes veïnals. Les principals accions de la policia local es 
centren en el control d’obres i d’alarmes.  
 
• Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana 
 
La major part de les accions policials de Sarrià es relacionen amb l’incompliment d’alguna 
disposició legal i amb la circulació i seguretat viària. En la vessant més social de la Policia 
Local, destaquen les accions encaminades a la recuperació d’objectes, la col·laboració amb 
els serveis socials i l’assistència sanitària urgent per accidents laborals i l’atenció a 
indigents. 
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2. Diagnosi municipal  
 
 

2.1. Diagnosi de l’entorn físic 
 
La diagnosi del medi físic està més en relació a una determinada activitat o acció antròpica 
que l’afecti que no pas en relació a les característiques del medi físic per sí mateix. Algunes 
d’aquestes característiques naturals no es poden alterar: p.e. la climatologia, les unitats 
geològiques presents, etc.  
 
En aquest apartat doncs es resumeixen els trets més característics dels diferents aspectes 
tractats alhora que (1) es constata el seu estat de coneixement i (2) es diagnostica si 
aquesta profunditat és correcta, i si cal més coneixement per tal de poder valorar amb més 
dades els efectes sobre el medi físic d’activitats i riscos antròpics. 
 
 
2.1.1. Clima i meteorologia 
 
Les dades meteorològiques de Sarrià de Ter s’han obtingut del Centro Meteorológico 
Territorial de Catalunya del Instituto Nacional de Meteorología, i corresponen a valors 
mensuals de diversos paràmetres climàtics de l’estació meteorològica 370 (Girona) entre els 
anys 1965 i 1977. Per altra banda, l’Atlas Agroclimático Nacional de España del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación recull dades mensuals de pluviometria mitja i de 
temperatura corresponents a l’estació meteorològica 370 (Girona) entre 1931 i 1980. 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya disposa d’una 
estació meteorològica –que forma part de la seva xarxa de control i vigilància de la qualitat 
de l’aire– situada dins el nucli de Sarrià de Ter, la qual es troba en funcionament des de 
l’any 1993. 
 
Les dades meteorològiques disponibles (de l’estació de Girona) representen un període 
prolongat de temps suficient per a qualsevol càlcul que requereixi dades climàtiques 
històriques. Cal tenir en compte a més, que l’enregistrament sistemàtic de dades de Sarrià 
de Ter iniciat l’any 1993 amb la instal·lació de l’estació meteorològica permetrà en el futur 
disposar de dades estadístiques més ajustades a la realitat del municipi. 
 
De la varietat de dades climatològiques obtingudes, la més destacable des del punt de vista 
de riscos fa referència al vent donada la seva estreta relació amb el moviment de 
contaminants atmosfèrics, tant dins de Sarrià de Ter mateix, com entre el municipi i 
l’exterior. 
 
Segons la direcció dominant del vent a Sarrià de Ter –del S, SSW i SSE, amb velocitat 
mitjana del vent baixa, 1,0 m/s i amb un percentatge de calmes (vent < 0,2 m/s) destacable 
33,4%– el municipi tendirà a rebre els efectes de les activitats que puguin alterar al medi 
atmosfèric ubicades al S (sector de Girona); així mateix les activitats desenvolupades a 
Sarrià de Ter que puguin alterar l’atmosfera tendiran a afectar el municipi veí de Sant Julià 
de Ramis. Finalment, la ubicació majoritària de les d’activitats industrials de Sarrià de Ter en 
el sector S del municipi significa que les afeccions industrials al medi atmosfèric tindran 
tendència a afectar el nucli urbà o, en general, les àrees més habitades del municipi. 
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2.1.2. Geologia, geomorfologia i sòls 
 
La pràctica totalitat del terme municipal de Sarrià de Ter es troba inclòs en els fulls –a escala 
1:25.000– de Sarrià de Ter i de Canet d’Adri, mentre que una superfície testimonial del 
terme es troba inclosa en els fulls de Girona i de Salt. 
 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha publicat els mapes geològics de Sarrià de Ter i de 
Canet d’Adri inclosos en el projecte de Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000, 
mentre que els treballs de confecció de l’incipient Mapa de Sòls de Catalunya a escala 
1:25.000 que duu a terme el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca no han afectat 
encara el terme municipal de Sarrià de Ter. 
 
Sarrià de Ter es troba en un emplaçament geològic singular que condiciona alhora la 
morfologia del seu terme i els sòls que s’hi han desenvolupat. En síntesi: 
 
• La meitat W del terme municipal està format per relleus suaus (185 m de cota màxima) modelats sobre 

materials dominantment rocosos eocènics recoberts per sòls de muntanya poc desenvolupats. 
 
• La meitat E del terme és planera (65 m de cota mitjana) i està constituïda per les terrasses fluvials del riu 

Ter, sobre les que s’hi ha desenvolupat sòls poc profunds, de drenatge ràpid i aptes per l’agricultura. 
 
És de destacar la presència d’un volcà, compartit amb el municipi veí de Sant Julià de 
Ramis, a l’extrem NW del terme municipal, el volcà de Can Guilana. 
 
Des del punt de vista geològic el municipi es troba ben caracteritzat, mentre que el 
coneixement acurat dels seus sòls passarà per la inclusió del terme municipal en les 
prioritats de la Secció de sòls del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 
Catalunya. 
 
 
 
2.1.3. Hidrologia 
 
Sarrià de Ter no disposa de cap estació d’aforament del riu Ter, la més propera de les quals 
es troba a Girona (estació núm. 10). Les dades d’aquesta estació corresponents als anys 
hidrològics 1987-88/1988-89/1989-90 són publicades a l’Anuari de dades hidrològiques 
d’aquest període del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. A més d’aquesta 
informació publicada, la Junta d’Aigües ha facilitat les dades provisionals de controls de 
cabal de l’estació de Girona durant anys 1990-1997. 
 
Les dades més destacables d’aquesta informació corresponent al període conjunt 1987-
1997 són: un cabal màxim instantani enregistrat al pas per Girona de 820 m3/s (any 1987-
88), un cabal mitjà anual mínim de 7,13 m3/s (any 93-94) i un cabal mitjà anual màxim de 
30,12 m3/s (any 96-97). 
 
La utilització d’aquestes dades en relació a la inundabilitat del municipi no és factible donat 
que caldrien estudis detallats i alhora tenir en compte els possibles efectes derivats de 
problemàtiques que poguessin afectar els embassaments del riu. La Junta d’Aigües ha 
informat que no existeix cap estudi ni caracterització d’àrees inundables que tingui en 
consideració el municipi de Sarrià de Ter, per la qual cosa la valoració dels riscos d’avinguda 
s’han de fer amb criteris estrictament geològics (veure capítol de diagnosi dels riscos 
naturals). Aquest fet implica que qualsevol actuació que es projecti dur a terme prop del riu 
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Ter haurà de tenir en compte les conclusions geològiques relatives a riscos d’avinguda i 
d’inundació. 
 
La riera d’en Xuncla i el torrent de Can Nadal són dos corrents superficials menys continus 
amb acusats estiatges estivals. La informació facilitada per l’Ajuntament i alguns veïns del 
poble indiquen que en els darrers anys aquest estiatge ha estat més marcat, arribant-se a la 
dessecació temporal de la riera d'en Xuncla motivada per explotacions d’aigües superficials 
no legalitzades dutes a terme en el municipi de Sant Gregori. Caldria un control de les 
aigües que discorren per la riera i la constatació que al mateix temps, i aigües amunt, s’està 
explotant la riera per confirmar la relació entre l’assecament de la riera i el bombejament 
d’aigua a Sant Gregori. Aquesta confirmació permetria una major pressió i control municipal 
dels fets apuntats davant l’Administració hidràulica. 
 
 

 
2.1.4. Hidrogeologia 
 
2.1.4.1. Inventari d’aprofitaments 
 
La caracterització hidrogeològica del municipi ha requerit la confecció d’un inventari de punts 
d’aigua amb les dades facilitades pels diferents organismes consultats. 
 

• L’Ajuntament de Sarrià de Ter no disposa de dades dels aprofitaments del seu municipi. 
 
• La Secció de Mines del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya 

disposa d’una relació de 14 expedients d’aigües subterrànies. Es tracta d’una informació poc actual 
(inclou sota la mateixa consideració tant els pous municipals no utilitzats des de l’any 1977 com d’altres) 
i molt incompleta. 

 
• Per la seva banda, la Junta d’Aigües ha facilitat informació molt incompleta de 15 expedients 

d’aprofitaments d’aigües superficials (7) i subterrànies (8) del municipi inscrits en el Registre d’Aigües. 
 
• La mateixa Junta d’Aigües ha facilitat una relació de 12 expedients d’aprofitaments d’aigües superficials 

(4) i subterrànies (8) pendents de resolució, sense més informació que el nom de l’interessat, el número 
d’expedient i el tipus de captació. 

 
• Finalment el Servei d’Obres Especials, Recursos Hídrics Subterranis i Recerca ha facilitat les dades 

disponibles de 9 punts d’aigua subterrània inclosos en l’inventari de punts d’aigua de la seva base de 
dades hidrogeològica. 

 
En conjunt es tracta d’un inventari incomplet (1) tant pel que fa a nombre de punts d’aigua 
existents realment, com (2) pel que fa a les dades obtingudes, que són poques i en alguns 
casos poc fiables. 
 
En relació amb la contaminació d’hidrocarburs detectada l’estiu de 1998 dins el nucli de 
Sarrià de Ter, la Junta de Sanejament de Catalunya ha encarregat un estudi que està duent 
a terme una empresa privada. Un cop finalitzat totalment aquest estudi, es trobarà a 
disposició de l’Ajuntament de Sarrià de Ter i la informació que contindrà aquest document 
permetrà millorar l’inventari actualment existent. 
 
En síntesi es té un coneixement reduït del nombre i característiques dels aprofitaments de 
fonts pròpies d’aigua existents en el municipi de Sarrià de Ter. Malgrat que la competència 
relativa a la concessió de les aigües subterrànies i superficials és de la Junta d’Aigües de 
Catalunya, l’Ajuntament pot actuar (1) sol·licitant, mitjançant la figura legal que cregui 
oportuna, als veïns que comuniquin l’existència de pous particulars i (2) orientant, i ajudant si 
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ho creu oportú, la seva inscripció en el registre de la Junta d’Aigües de Catalunya. Els 
resultats a obtenir amb aquesta campanya són dobles: (1) disposar d’un inventari complert 
de les captacions existents i dels volums d’aigua explotats, i (2) que els aprofitaments dels  
particulars gaudeixin de la protecció legal necessària en casos de contaminació, 
empobriment d’un aprofitament per efecte de noves captacions, etc. 
 
 
2.1.4.2. Riquesa hídrica del municipi 
 
Hi ha tres unitats aqüíferes destacables en el municipi de Sarrià de Ter: (1) els aqüífers 
paleògens que afloren en superfície, (2) l’aqüífer paleògen que no aflora en superfície dins 
del terme municipal, i (3) els aqüífers al·luvials quaternaris. La unitat neògena no té 
pràcticament entitat dins del terme municipal. 
 
 
• Aqüífers paleògens que afloren en superfície 
 
El conjunt constituït per les formacions Bracons i Folgueroles aflora a la meitat W del 
municipi i pot considerar-se un aqüífer fissurat multicapa, que proveeix cabals baixos - 
moderats de fins 10-20 m3/h, a profunditats generalment destacables (≥ 100 m). 
 
Es tracta d’una unitat poc - mitjanament favorable a ser explotada. 
 
 
• Aqüífer paleògen subjacent 
 
Està constituït per la formació Calcàries de Girona, que no aflora dins del terme municipal, i 
que es troba a profunditats importants sota la plana al·luvial del municipi (s’interpreta, a 
manca de dades geofísiques, que es troba a més de 150 m de profunditat en el punt més 
proper a la superfície). Aquesta unitat pot classificar-se com un aqüífer fissurat i carstificat 
que pot proveir cabals molt importants d’aigua (fins a 400 m3/h). 
 
Es tracta d’una unitat poc favorable a ser explotada. 
 
 
• Aqüífer quaternari 
 
El conjunt d’unitats al·luvials del riu Ter (terrasses 1 i 2) formen una única unitat aqüífera 
lliure que constitueix el subsòl d’aproximadament la meitat oriental del terme municipal. Una 
part important dels pous inventariats exploten aquesta unitat, mentre que la pràctica totalitat 
de pous particulars no inventariats però existents a dins del nucli urbà també l’exploten. 
 
Aquesta unitat té un gruix superior a 15 metres, els seus nivells més productius es troben en 
els 7-8 metres bassals, i pot proveir cabals de fins a 150 m3/h. És una unitat favorable a ser 
explotada. 
 
Els nivells al·luvials de la riera d’en Xuncla tot i ser destacables tenen un gruix inferior al del 
conjunt de terrasses del riu Ter. No s’han pogut determinar els cabals que pot proveir però 
s’interpreta que han de ser marcadament inferiors als de la unitat al·luvial del riu Ter. És una 
unitat menys favorable a ser explotada. 
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2.1.4.3. Relació aigües superficials - aigües subterrànies 
 
La informació disponible en l’inventari no ha permès la confecció d’un mapa piezomètric i de 
fluxos de les aigües subterrànies de les terrasses del riu Ter. L’experiència en altres punts 
propers de la mateixa conca del riu Ter, indica que les direccions de flux poden variar de 
forma marcada segons l’època de l’any i el règim dels bombejaments que exploten l’aqüífer. 
Aquesta variabilitat també afecta a les relacions existents entre el riu i l’aqüífer. 
 
Caldria disposar de més informació per tal de poder determinar (1) la superfície piezomètrica 
de la unitat al·luvial del riu Ter i (2) el flux de les aigües subterrànies que conté. Aquesta 
informació permetria valorar de forma més acurada altres apartats de riscos, com ara el risc 
de contaminació de les aigües subterrànies. 
 
 
 
2.1.4.4. Qualitat hidroquímica de les aigües subterrànies del municipi 
 
Cap de les entitats consultades disposa de dades de la qualitat hidroquímica de les aigües 
subterrànies del municipi tret de les dades d’una prova analítica de l’any 1985 efectuada en 
una mostra corresponent a un pou profund. 
 
En relació a la qualitat microbiològica de les aigües dels pous particulars i de les 3 fonts del 
municipi, la presència de coliforms fecals i totals és quasi una constant. Les consideracions 
relatives a aquest fet (i a la contaminació d’hidrocarburs apuntada en punts anteriors) així 
com les accions que se’n deriven s’aborden en l’apartat corresponent al cicle de l’aigua. 
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2.2. Diagnosi dels aspectes ambientals 
 
 
2.2.1. Diagnosi del territori 
 
2.2.1.1. Aspectes territorials  
 
El model territorial del Gironès presenta una concentració del sòl urbà i industrial al sector 
central del nord de la comarca, dins el triangle Girona -Salt - Sarrià. El municipi de Sarrià de Ter 
es situa a la perifèria de les zones urbanes del nord, i el seu territori agroforestal al nord del 
terme limita amb les zones forestals a l’est i l’oest del Gironès. Des del punt de vista territorial i 
sòcio - econòmic Sarrià forma part de la conurbació gironina, i totes les actuacions que es 
realitzen sobre aquest context territorial (infrastructures, equipaments, etc.) afecten els 
processos territorials del municipi. 
 
L’anàlisi dels usos del sòl del Gironès (vegeu Taula 3.1.1. del document I), mostra la major 
rellevància dels nuclis urbans respecta la resta de sòl urbanitzat (urbanitzacions de baixa 
densitat, zones industrials i comercials). Aquesta situació es valora de manera positiva dins el 
marc del desenvolupament sostenible doncs  remarca la importància dels nuclis urbans 
cohesionats respecta a una urbanització zonificada i més difusa en el territori.  
 
A nivell comarcal hi ha un clar domini del sòl forestal i agrícola (96,5 % del territori). Aquesta 
situació contrasta amb la de Sarrià de Ter que té un considerable 28% de sòl urbà. Tot i que la 
superfície de sòl forestal (31,5%) i agrícola (40,5%) és encara considerable i el caràcter urbà de 
Sarrià justifica aquesta major proporció de sòl urbà, es posa de manifest la importància de 
conservar el seu territori rural actual per tal de mantenir un bon equilibri de la seva estructura 
territorial.  
 
A nivell del planejament directriu, l’ordenació territorial de les comarques gironines s’ha de 
desenvolupar en la forma d’un Pla Territorial Parcial, encarà sense redactar. Donat que 
qualsevol planejament territorial i d’infrastructures que es desenvolupi a nivell comarcal afecta 
directament al municipi de Sarrià fora interessant que l’Ajuntament pugui participar en els 
treballs del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, introduint propostes i elements de 
debat per tal de considerar i corregir en la mesura que sigui possible els problemes que 
comporten les grans infrastructures actuals i previstes (autopista, N-II, TAV, etc.) per al 
desenvolupament equilibrat de Sarrià.   

 
Quant al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), a Sarrià de Ter no hi ha cap espai inclòs al 
PEIN, essent Les Gavarres (Girona) i els espais de Muntanyes de Rocacorba i el Puig de la 
Banya del Boc els espais protegits més propers al municipi. 

 
 
2.2.1.2. Anàlisi de l’estructura urbana i perspectives d’evolució 
 
L’evolució de Sarrià és fruït d’anys d’història, amb un primer poblament rural al costat de 
l’església de Sant Pau. El creixement del nucli de Sarrià de Baix al costat del camí de Girona 
a Perpinyà i la proximitat d’aquest nucli modern amb Girona fan que el 1925 es constitueixi 
com a parròquia independent i esdevingui cap del municipi de Sarrià de Ter.  
 
La construcció de la N-II, els anys 50, va incentivar la progressiva urbanització de nous 
carrers, amb habitatges i zones industrials. La paperera Torras Hostench fou un dels nuclis 
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d’urbanització important, tant per la pròpia activitat com per la promoció del nou Sarrià de 
Dalt, construït els anys 50. 
 
La implantació de l’autopista A7 i els seus enllaços (ara anul·lats), a principis dels 70, és el 
darrer element que condiciona de manera important la seva estructura urbana. 

 
Des dels anys 60 la qualitat urbana de bona part de Sarrià de Ter ha vingut condicionada 
per les grans infrastructures; la N-II, l’autopista A7 i els polígons industrials, aquests darrers 
crescuts sense el planejament urbanístic de detall que els corresponia i amb notables 
deficiències de serveis. A més de les conseqüències ambientals sobre la qualitat ambiental 
de la ciutat, aquestes infrastructures han representat la divisió del nucli urbà en unitats 
aïllades, amb els conseqüents problemes de cohesió social, de serveis comunitaris i 
d’estructura urbana. Fruit de tot això la qualitat urbana de Sarrià ha arribat als anys 90 amb 
molts reptes per resoldre. L’imminent projecte de millora de la N-II i d’eliminació dels 
accessos de l’autopista ha de ser un primer pas per millorar l’entorn urbà. 

 
L’estructura urbana del Sarrià actual la formen els seus 5 barris urbans. El barri de Sarrià de 
Baix, amb l’existència d’alguns buits urbans d’interès (hortes i jardins privats), una bona 
diversitat d’usos (comerços i alguns tallers) i una densitat d’ocupació força alta el conformen 
com un barri força equilibrat, des de la perspectiva de l’ecologia urbana.  El barri del Pla de 
l’Horta segueix a Sarrià de Baix en diversitat d’usos, amb força comerços als baixos dels 
blocs de pisos, tot i que la implantació d’habitatges unifamiliars (actuals i en previsió) 
afavoreixen el caràcter difús i limiten la diversitat d’usos que encara té el barri. 
 
El barri de Sarrià de Dalt, amb casetes baixes, també té una diversitat d’usos molt baixa, tot i 
que la recent construcció del centre cívic (1998) ha ajudat a revitalitzar aquest nucli. El barri de 
la Rasa, amb blocs de pisos de 5 plantes i una densitat de població molt alta,  també té una 
baixa diversitat d’usos, i els camps que envolten el barri pel nord donen un aspecte de barri 
inacabat i amb una relació no resolta amb els espais periurbans del voltant.  Finalment el barri 
del pla dels Vinyers, avui encara inacabat, és limita a alguns tallers i cases unifamiliars. La seva 
consolidació, que inclou enjardinaments i equipaments, haurà de millorar-ne la diversitat i la 
qualitat urbana. 

 
Per aconseguir un estructura urbana de qualitat des del punt de vista de la sostenibilitat, és 
necessari millorar la diversitat d’usos dels diferents barris, regular el caràcter difús dels nous 
creixements urbans i millorar les connexions per als vianants entre els diferents barris.  

 
En relació a la dimensió de la ciutat actual, la distància de la perifèria al centre de la ciutat és 
inferior als 1000 m., fet que facilita els desplaçaments a peu o en bicicleta. El cas de Sarrià 
de Dalt és el nucli urbà més allunyat del centre, tant en distància com en accessibilitat, 
havent de creuar els polígons industrials i la N-II. 

 
Un altre aspecte a destacar alhora d’analitzar la qualitat ambiental de Sarrià és la permeabilitat  
del sòl urbà.  En general les ciutats es caracteritzen per la impermeabilització del terreny, fet 
que comporta canvis en el cicle hídric i, entre d’altres problemes, poden incrementar el risc 
d’inundacions. A Sarrià aquest problema avui no existeix, doncs hi ha un conjunt d’hortes 
urbanes i suburbanes, espais verds i passeigs amb sauló i rieres (la Rasa, Can Guilana o d’en 
Xuncla) no canalitzades. Tots aquests elements que afavoreixen la permeabilitat del sòl són 
valors que cal conservar. 
 
Les principals actuacions que es plantegen a Sarrià a curt termini es concreten amb la 
reforma de l’autovia i l’antic accés a l’A7. Aquestes actuacions han de permetre millorar les 
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connexions entre barris, reduir l’efecte barrera de l’autovia (amb la instal·lació de diferents 
passos de vianants amb semàfors i dues rotondes), així com moderar el trànsit rodat.  
 
Per altra banda el desmantellament dels antics accessos a l’A7, permetrà alliberar prop de 
90.000 m2 de sòl. Una bona planificació d’aquest sòl urbà de titularitat pública pot permetre 
la creació d’un eix verd de connexió del Pla de l’Horta i Sarrià de Baix.     
 
Com a nous projectes d’àmbit supramunicipal però que afecten molt directament a Sarrià hi 
ha el tren d’alta velocitat (TAV) i la construcció d’un tercer carril a l’A7. El TAV és un projecte 
que genera un impacte global negatiu sobre el municipi (tal com reflexa l’estudi d’impacte 
ambiental del TAV que va encarregar l’Ajuntament l’any 1998).   
  
   
2.2.1.3. Anàlisi del planejament urbanístic  
 
Sarrià de Ter disposa d’unes Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) vigents des del 
gener de 1988, i actualment (gener 2000) es troben en procés de revisió. Les normes vigents 
s’han anat desenvolupant al llarg de 12 anys i actualment estan esgotant la seva operativitat, 
fet que fa oportuna la seva revisió.  
 
Respecta al planejament vigent, amb alguns element pendents d’execució, destaca la 
reorientació d’usos d’alguns sectors previstos com industrials (Pla parcial El Renoc) cap a usos 
de caràcter urbà i residencial.  Aquest fet evidencia una  tendència de potenciar el caràcter 
residencial i urbà de Sarrià, tot i que cal replantejar la idoneïtat d’un creixement urbà aïllat (per 
exemple al sector de Mas Boscosa) i envoltat de polígons industrials.   
 
A partir de l’anàlisi de la classificació del sòl s’observa que el 65% del sòl és no urbanitzable. 
Cal destacar que l’IS 1, amb un valor de 0’35, cal considerar-lo com a elevat, ja que representa 
una ocupació molt important del sòl del Pla de Sarrià. L’IS 2 en canvi no és tant elevat, ja que 
després de 12 anys de vigència de les NSU, Sarrià té disponibilitat per ocupar sòl, tot i que cal 
gestionar-lo de manera eficient. 
 
El sòl urbà creix compacte ocupant la plana entre el Ter i l’A7, sense digitacions o creixements 
aïllats. La distribució compacta del sòl urbà i la  proporció de sòl no urbanitzable (sòl agrícola i 
forestal) assegura la conservació del medi no construït i dona un equilibri paisatgístic 
acceptable al municipi.  No obstant és important definir figures de protecció dels espais no 
urbanitzables de ponent del terme (per sobre l’A7), així com les riberes del Ter a la Devesa i 
alguna zona d’horta del Pla de Dalt. 
 
Tot i que el planejament vigent a Sarrià permet una gran diversitat d’usos urbans en la majoria 
de qualificacions del sòl, seria interessant una major concreció dels usos admesos i permesos 
per tal d’assolir una bona ordenació dels usos urbans. Quan a l’ordenació de les activitats 
industrials Les normes vigents ordenen l’activitat industrial en 6 categories en funció de la 
seva compatibilitat amb l’entorn urbà, admeten la diversitat d’usos per aquelles indústries 
compatibles amb els habitatges.  

 
La xarxa viària territorial de gran magnitud (N-II, A7 i futur TAV) ocupa una superfície molt 
important del territori municipal. S’estima que el territori ocupat actualment per les vies de 
comunicació (calçades viàries) i els espais marginals associats (talussos i nusos viaris sense 
activitats possibles) és d’unes 29’0 Ha, que representa el 6,9% del territori municipal, i un 
25% del sòl urbà actual. Si considerem el futur TAV en aquest càlcul la retenció de territori 
per infrastructures augmenta fins a 37’5Ha (9’0%).  
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2.2.1.4. El patrimoni cultural i arquitectònic 
 
Tot i que el patrimoni històric de Sarrià de Ter és reduït,  hi ha un conjunt d’elements 
arquitectònics i culturals que caldria catalogar i establir normes de protecció i conservació. 
 
 
2.2.1.5. Espais verds urbans  
 
Actualment Sarrià disposa d’una superfície de verd urbà de 58.310 m2 (any 1999), que 
suposa una taxa de 17,1 m2/habitant. Les perspectives de creixement urbà contemplen la 
creació de nous espais verds urbans que poden millorar la distribució dels espais verds de 
Sarrià, millorant en conjunt la qualitat urbanística del poble.  
 
Per la gestió més sostenible dels espais verds i l’arbrat viari (tant l’actual com el futur)  cal 
plantejar un model de jardineria que incorpori al màxim criteris com l’estalvi d’aigua, la 
minimització de les esporgues, la reducció de productes fitosanitaris, etc.  
 
En aquest sentit cal planificar l’arbrat viari amb un major pes d’espècies autòctones i/o 
espècies adaptades a les característiques dels carrers i parcs, pensant també en aconseguir 
uns enjardinaments de baix manteniment (poca necessitat d’aigua, mínims tractaments, 
mínimes esporgues, etc.).  

 
La superfície de prats i gespes ocupa aproximadament el 34% del total d’espais verds 
urbans de Sarrià de Ter.  És important implantar sistemes de reg eficient en el consum 
d’aigua. De cara als nous enjardinaments es proposa regular la implantació de noves zones 
de gespa, combinant els espais de gespa amb d’altres enjardinaments (superfície de sauló, 
plantes aromàtiques, arbustos, etc.) amb menys necessitats d’aigua.  
 
Actualment la gestió del verd urbà de Sarrià la realitza la brigada municipal sota 
l’assessorament d’un tècnic extern contractat per l’Ajuntament. Donada la importància 
creixent dels espais verds i l’arbrat viari del poble, es proposa la necessitat de disposar d’un 
equip de jardineria especialitzat. Un dels aspectes que cal continuar millorant és el de 
l’esporga selectiva, bàsicament per formar i sanejar els arbres, evitant-se al màxim les 
esporgues dràstiques. En aquest sentit és bàsic una bona planificació en l’elecció de les 
espècies d’arbrat viari per tal de minimitzar els problemes de manteniment posteriors.  
 
Un dels aspectes de la gestió de la jardineria que es valora com a positius és la recollida 
selectiva i posterior valorització que es fan dels residus verds de l’esporga. És important 
continuar realitzant la realització d’aquests residus.  
 
En relació a la valoració de l’arbrat viària es proposa que l’Ajuntament segueixi l’anomenada 
Norma Granada, que quantifica econòmicament l’arbrat en funció de les seves 
característiques (singularitat, estat, edat, etc.).  
 
Finalment destacar que la remodelació de l’autovia contempla uns enjardinaments de la 
mitjana, els laterals i les rotondes amb diferents espècies arbòries, arbustives i gespa. Seria 
convenient revisar el projecte d’enjardinament de la mitjana de l’autovia, previst amb gespa i 
pins i la instal·lació d’un sistema de reg automàtic. Des del punt de vista d’una jardineria 
sostenible no s’aconsella la plantació de gespa en una mitjana, tant per els consums d’aigua 
i manteniment que portarà la seva gestió posterior, tant perquè es tracta d’uns espais que no 
poden ser gaudits pels ciutadans i que en el seu conjunt no aporten qualitat urbana. Per les 
raons abans esmentades seria interessant projectar un enjardinament de la mitjana de 
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l’autovia amb un tipus de substrat (escorça de pi, còdols de riu, etc.) que permeti estalviar-ne 
els regs i minimitzar el manteniment. 
 
 
2.2.1.6. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 
 
La xarxa de camins rurals de Sarrià de Ter es situa quasi exclusivament al sector nord del 
terme, per damunt l’autopista A-7, amb l’excepció d’un camí a l’oest del terme que es dirigeix 
cap al centre de treball Els ocells perduts, fora ja de Sarrià.  
 
També referent a infrastructures hi ha una xarxa de camins rurals que cal mantenir i/o obrir 
de nou. La Brigada de Girona d’Extinció d’Incendis i Salvament té una relació de camins i 
pistes de Sarrià que cal mantenir i/o obrir com a mesura de prevenció i extinció d’incendis 
forestals.  
 

 39



Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

2.2.2. Diagnosi dels sistemes naturals i la diversitat biològica 
 
2.2.2.1. Sistemes naturals representats i estat de conservació 
 
El territori de Sarrià de Ter s’estructura de forma molt clara a partir d’una gran unitat 
urbanística i d’eixos viaris en sentit Nord-Sud, a banda i banda de la qual –bàsicament– hi 
trobem els sistemes naturals que més identifiquen el municipi. Aquests són: 
 
• A ponent, un característic paisatge en mosaic conformat per espais agrícoles tot 

resseguint la riera d’en Xuncla, així com àrees boscoses d’alzinar litoral (Quercetum ilicis 
galloprovinciale), tot sovint amb l’entrada dels roures (Q.i.g. cerrioidetosum) als indrets 
més d’obaga i humitosos. Arreu d’aquestes forests hi tenen cabuda les pinàcies (Pinus 
halepensis, P. pinea i P. pinaster), bé que únicament arriben a constituir-se com a 
boscos secundaris als vessants encarats a solell. 

 
• Al costat de llevant, el riu Ter i els seus ecosistemes associats. Es tracta del propi curs 

d’aigua, els boscos de ribera, així com un gran illot fluvial amb les seves comunitats 
palustres que se situa al sector del Pont de l’Aigua. 

 
• Al Nord del terme municipal i a ambdós costats de la carretera N-II, un seguit d’espais 

agrícoles restes del que deuria ser antigament una activitat d’horta molt estesa al conjunt 
de les ribes del Ter. 

 
 
Pel que fa a l’estat de conservació d’aquestes comunitats, el podem qualificar de desigual. 
Mentre els espais agro-forestals es mantenen en una situació força òptima, les àrees de 
ribera ens mostren uns escenaris força degradats i amb unes associacions vegetals dia a 
dia més banals. 
 
 
• Comunitats forestals i agrícoles en disposició en mosaic 
 
Característiques forests d’alzinar litoral i alzinar litoral amb roures, amb presència de 
pinàcies que en ocasions arriben a emmascarar el bosc originari. Si considerem el context 
marcadament periurbà de la zona i la seva proximitat a la conurbació de Girona, podem 
qualificar de força acceptable l’estat d’aquestes comunitats. El paisatge arbrat alterna amb 
espais lliures ocupats per conreus, fet que atorga al conjunt del territori una gran qualitat 
estètica. Articulant tot aquest sector hi trobem la riera d’en Xuncla, limitada per arbredes i 
donant entrada en algun dels seus trams a la verneda. És d’interès recordar que la verneda 
és una comunitat vegetal d’interès comunitari i que la seva conservació requeriria la 
designació de zona d’especial conservació (Directiva 92/43/CE i 97/62/CE). 
 
El conjunt, molt harmònic, es presenta com un valor a mantenir i a potenciar atesa la funció 
ecològica i social que té assignada. 
 
Ja sigui a la riera d’en Xuncla com al torrent de Can Guilana, hem de destacar com a fets 
negatius la presència de rengleres d’eucaliptus (Eucalyptus globulus) en alguns punts del 
seu recorregut. Mentre el torrent de Can Guilana discorre per un context marcadament urbà 
un cop traspassada l’autopista A-7 (tot i que amb alguns trams d’interès ambiental), la riera 
d’en Xuncla tanmateix conserva encara avui unes vorades agrícoles i d’espais lliures. És en 
aquest darrer tram del corrent –també on s’hi emplaça la font del Molí d’en Xuncla–, on 
caldria dignificar l’entorn tant pel que fa a evitar els diversos símptomes de ruderalització 
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com a potenciar el bosc autòcton originari. Val a dir també que aquest espai és l’únic a partir 
del qual es pot establir una connexió biològica entre les dues gran àrees d'interès natural del 
municipi. 
 
Com a línies genèriques d’actuació a les zones forestades hem de considerar intervencions 
selectives que afavoreixin el desenvolupament d’alzines i roures per damunt de les pinàcies, 
així com programes de racionalització de la xarxa viària i de camins. Donat que la totalitat de 
boscos del municipi són de titularitat privada la millor, i pràcticament única eina de gestió, 
fora la promoció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF). 
 
 
• El riu Ter i els seus ecosistemes associats 
 
El riu Ter al pas pel municipi de Sarrià té un recorregut de prop de 2.400 m. D'aquests, 
únicament uns 700 m presenten uns marges forestats i amb comunitats assimilables a 
boscos de ribera. Aigües avall del punt on tributa la riera d’en Xuncla les vores fluvials 
apareixen a bastament denudades, només amb algun arbre dispers aquí i allà. Restaurar 
aquestes comunitats riberenques és un dels gran reptes que avui en dia es planteja la gestió 
del riu Ter al seu pas pel municipi. 
 
A banda de la recuperació dels boscos galeria, és també important intervenir selectivament 
damunt la vegetació, afavorint les espècies autòctones en perjudici d’altres invasores com la 
robínia (Robinia pseudoacacia) o les canyes (Arundo donax). Com a fets destacables que 
juguen a favor d’una adequada valorització d’aquestes comunitats hi tenim la presència 
d’una fauna ornítica molt interessant i abundosa, la capacitat de cicatrització de la vegetació 
damunt el paisatge, la presència d’un antic braç del riu al sector del Pla de Can Salvatella, 
així com l’existència d’itineraris vora el riu al municipi de Girona i que arriben just fins al límit 
amb el terme de Sarrià de Ter. 
 
Pel que fa als espais més ben conservats ens cal esmentar la zona del Pla de Can 
Salvatella –on hi trobem però una gran esplanada de graves i terra compacta que caldria 
restaurar com a part del bosc de ribera– i l’illa del Pont de l’Aigua. Entre els arbres 
dominants en aquestes zones –i a banda de les robínies– hi trobem els pollancres (Populus 
sp.), el saules (Salix sp.), els freixes (Fraxinus angustifolia) i els verns (Alnus glutinosa). 
 
Finalment destaquem com a positiu l’adhesió de l’Ajuntament de Sarrià en el projecte Alba-
Ter, que des d’una òptima del desenvolupament sostenible projecte l’ordenació i els usos de 
tota la conca del riu Ter. 
 
 
• Les comunitats arvenses en situació periurbana 
 
Hom fa referència –bàsicament– a dos petits sectors agrícoles i d’hortes situats a l’extrem 
Nord del municipi i a banda i banda de la carretera N-II. El primer, continuació del conegut 
Pla de Sant Julià, se situa entre el camí al Golf Girona i els antics accessos a l’autopista A-7. 
L’altre es correspon amb el Pla de Dalt i manté encara avui una pròspera activitat. El seu 
interès, a banda de la funció social que poden realitzar, es troba en el fet que permeten 
acostar fins al límit de la trama urbana determinats elements de flora i fauna que ajuden a 
millorar la relació, sovint traumàtica, entre l’urbà i el rural. 
 
Aquests espais, si bé es troben en un estat de conservació prou acceptable, estan 
majoritàriament afectats pel planejament urbanístic. Així, en el cas del Pla de Dalt, l’àrea és 
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qualificada com a sòl de desenvolupament urbà d’intensitat II. Pel que fa a les zones entre 
l’actual carretera al Golf Girona i l’antic accés a l’autopista A-7, el planejament hi contempla 
el poder acollir un equipament sanitari-assistencial. Les actuals previsions de pas del TGV 
també afecten de ple tot aquest sector. No obstant això, seria interessant conservar alguns 
d’aquests espais rurals com element de connexió entre la ciutat i el seu entorn. 
 
Cal considerar igualment en aquest epígraf l’àrea de la font de Can Nadal, actualment sota 
el pas de l’autopista A-7. El traçat previst del TGV pel sector pot acabar de desvirtuar la 
funció social i de lleure que aquest espai té assignada. 
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2.2.3. Diagnosi dels riscos ambientals 
 
En l’apartat de riscos cal distingir, sempre que sigui possible, entre riscos ambientals i no 
ambientals, i dins dels riscos ambientals entre els d’origen dominantment natural o antròpic. 
A més del risc, cal valorar la vulnerabilitat del propi medi físic, donat que una activitat de risc 
desenvolupada en un emplaçament qualificat com no vulnerable no pot arribar a afectar al 
medi. 
 
 
2.2.3.1. Riscos ambientals d’origen natural 
 
 
• Inundacions i avingudes 
 
L’Administració hidràulica catalana no disposa d’estudis relatius al risc d’avingudes del riu 
Ter en el terme municipal de Sarrià de Ter. Seguint criteris geològics, la terrassa 2 del riu 
(sobre la que s’ubiquen la majoria d’àrees urbanitzades del municipi) es considera no 
inundable, mentre que la terrassa 1 es considera inundable en casos d’avingudes 
extraordinàries.  
 
La Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona, ha informat que en els darrers 20 
anys el riu Ter no ha provocat cap problema a Sarrià de Ter, mentre que sí n’ha provocat en 
el marge dret del riu, en terme municipal de Girona. 
 
Els problemes d’avingudes de la riera d’en Xuncla es concentren en el sector comprès entre 
el Molí d’en Xuncla i Can Renoc. Amb tot, les neteges i sanejaments que s’han dut a terme a 
la riera han implicat que aquesta problemàtica hagi disminuït en els darrers anys. 
 
 
• Sísmic i volcànic 
 
Catalunya es troba ubicada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i 
Àfrica, una àrea afectada per terratrèmols de poca freqüència i d’intensitat moderada. 
 
El plànol de Zones Sísmiques per a un sòl mitjà a Catalunya (ICC, 1997) divideix el territori 
català en 5 zones segons la seva intensitat sísmica (SMK). El municipi de Sarrià de Ter es 
troba inclòs dins la zona Z3, d’intensitat VII (MSK) del mapa de Zones Sísmiques de 
Catalunya. Afegint la correcció en base a la tipologia del sòl del nucli urbà (terrassa 2 del riu 
Ter), les àrees habitades de Sarrià de Ter es trobarien en una zona d’intensitat VII-VIII (Z4). 
Malgrat aquesta qualificació Z4 de l’emplaçament de Sarrià de Ter, no hi ha constància 
històrica de terratrèmols que hagin afectat el seu terme, i els riscos que es poden derivar 
d’un fenomen sísmic es preveuen baixos podent afectar lleugerament les edificacions. Cal 
recordar que les noves construccions han de complir amb les normes NCSE 94 (Norma de 
Construcción Sismoresistente. Parte general i edificación) en vigor des del 8 de febrer de 
1995, i la NBEAE88 (Norma bàsica de l’edificació. Accions a l’Edificació). 
 
Referent a risc volcànic, dir que Sarrià de Ter es troba dins de l’àrea volcànica de les 
comarques gironines, i que comparteix el volcà de Can Guilana amb Sant Julià de Ramis. La 
darrera erupció d’aquest volcà es remunta a més 35.000 anys. 
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• Geològic i d’erosió de sòls 
 
La caracterització geològica, morfològica i climàtica del territori que conforma el municipi de 
Sarrià de Ter posa de manifest que no es donen les condicions adequades –litològiques, 
geomorfològiques i climàtiques– per afavorir el desencadenament de processos 
gravitacionals de cap de les tipologies més generals: colades fangoses, despreniments, 
volcaments, lliscaments rotacionals, lliscaments translacionals, … 
 
Únicament en talussos excavats als marges de l’autopista A-7, i en les possibles futures 
trinxeres que s’excavin per permetre el pas del TGV, es poden donar algunes les condicions 
morfològiques que propicien els moviments en massa. Aquest risc és baix i es redueix als 
talussos d’excavació d’infrastructures lineals afectant únicament a la pròpia infrastructura i 
als seus usuaris 
 
En un clima com el de Sarrià de Ter el risc d’erosió de sòls no es considera destacable. 
 
 
 
2.2.3.2. Riscos ambientals antròpics 
 
 
2.2.3.2.1. Incendis forestals 
 
El territori que ocupa el municipi de Sarrià de Ter és declarat –segons el Decret 64/1995– 
d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre. 
 
La zonificació del municipi de Sarrià de Ter relativa a combustibilitat i imflamabilitat, és a dir 
capacitat de propagació i d’inici del foc respectivament, posa de manifest que existeixen 3 
àrees principals: (1) la plana fluvial que representa l’àrea urbana, peri-urbana i industrial, (2) 
la riera d’en Xuncla i les seves dues franges laterals, i (3) les àrees boscoses de la meitat 
occidental del municipi. En quart lloc es detecta una àrea de reduïdes dimensions al sector 
de Can Guilana. 
 
Segons la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvament de Girona l’àrea forestal de Sarrià de 
Ter (amb risc evident d’incendi) és relativament homogènia i que en tot cas, depenent de les 
condicions de sequera i humitat els models i nivells de risc s’homogeneïtzen assolint un risc 
elevat a tota la zona (p.e. el juliol de 1994, l’any dels importants incendis a Catalunya). 
 
Entre 1963 i 1999 s’han enregistrat únicament 8 incendis forestals (3 d’intencionats, 2 
deguts a fumadors, i 3 d’origen desconegut) que han afectat el terme, havent-se cremat 61,8 
ha, de les quals 60,5 corresponen a àrea arbrada i 1,3 ha a àrea no arbrada. 
 
Quant a infrastructures per a l’extinció d’incendis forestals no hi ha cap punt d’aigua a 
mantenir dins el municipi, donat que les basses del Club de Golf Girona molt properes a 
Sarrià de Ter, es mantenen en bones condicions com a punts d’aigua i es consideren 
suficients per servir al municipi. 
 
La Brigada de Girona d’Extinció d’Incendis i Salvament ha facilitat una relació (datada l’any 
1987) de camins i pistes prioritàries a mantenir i/o obrir. En aquest sentit també pot ser 
recomanable la constitució d’una ADF que afavoriria l’obtenció d’ajuts per millorar les 
infrastructures sol·licitades, i el manteniment de les zones urbanes que confronten amb el 
forest a la zona de Sarrià de Dalt i del Pi de la Bateria. 
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2.2.3.2.2. Activitats industrials i contaminació de sòls i aigües subterrànies 
 
• Contaminació de sòls i aigües subterrànies 
 
La meitat oriental del terme municipal aproximadament de Sarrià de Ter es pot qualificar 
com vulnerable hidrogeològicament, mentre que la meitat occidental es pot qualificar com 
poc vulnerable. 
 
A la vulnerabilitat de la meitat oriental del terme municipal s’hi ha d’afegir el risc que 
representa que s’hi emplacin les àrees urbanes i industrials de Sarrià de Ter. 
 
Les principals activitats i/o establiments que representen un risc per al sòl i les aigües 
subterrànies són diverses. 
 

• Les fosses sèptiques, habituals en el passat, s’han anat abandonant. No es coneix el seu nombre ni el 
seu emplaçament. Representen un risc difús de contaminació a totes les àrees amb habitatges, 
principalment de Sarrià de Baix. 

 
• Els tancs particulars d’emmagatzematge de productes petrolífers s’estan regularitzant i el seu nombre 

no s’ha clarificat. Representen un risc, real i difús, la magnitud del qual caldrà acabar de perfilar en base 
a la informació disponible un cop finalitzada definitivament la regularització dels tancs. 

 
• Les entitats expenedores i distribuïdores de combustibles són conegudes, i per tant els punts de risc de 

contaminació del sòl i de les aigües subterrànies relacionats amb tancs enterrats són molt focalitzats. 
 
• El nombre d’activitats industrials potencialment contaminants del sòl i les aigües subterrànies no és 

elevat, però cal tenir en compte que els focus de risc derivats d’activitats econòmiques menors (tallers, 
…) i no econòmiques (de particulars) també poden ser importants. 

 
 
Hi ha 2 tipus confirmats de contaminacions del sòl i les aigües subterrànies a Sarrià de Ter, 
 

• contaminació per hidrocarburs detectada dins el nucli de Sarrià de Ter que afecta a sòls i aigües 
subterrànies (Av. de França-Ptge Principat-carrer Firal), i 

 
• contaminació per coliforms en la majoria dels pous particulars del municipi (es desconeix la situació 

relativa a qualsevol altre paràmetre que pugui limitar la potabilitat de l’aigua). 
 

 
La Junta de Residus manifesta no tenir constància de cap emplaçament amb indicis de 
contaminació a Sarrià de Ter. 
 
Com a complement, l’Ajuntament ha manifestat que en el passat Torraspapel hauria abocat 
fangs de depuració en un punt de la terrassa 1 del riu Ter situat darrera el magatzem de 
mobles Balti. Es desconeix la tipologia del residu que s’hi hauria abocat però cal tenir en 
compte que l’emplaçament és molt vulnerable, i la volumetria podria superar els 10.000 m3. 
 
 
• Activitats industrials 
 
Quant a risc ambiental genèric, les activitats industrials poden afectar els sòls, les aigües 
subterrànies i l’atmosfera, tant amb motiu de fuites, com de vessaments o d’incendis i/o 
explosions. 
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El risc associat a contaminació d’aigües subterrànies s’ha tractat en l’apartat precedent, 
mentre que el risc associat a contaminació atmosfèrica que implica la indústria paperera 
dominant a Sarrià de Ter es tracta en el capítol relatiu a contaminació atmosfèrica. 
 
En el passat, el risc més greu relacionat amb la indústria de Sarrià de Ter provenia de l’ús 
de clor per part de l’empresa Torraspapel. L’abandó de l’ús de clor va significar que l’elevat 
risc associat al seu emmagatzematge i transport per carretera –que comprometia fortament 
la seguretat del municipi i àrees veïnes, arribant a afectar fins i tot el centre hospitalari de 
referència, l’Hospital Josep Trueta, el qual era un dels edificis a evacuar en cas d’accident 
relacionat amb els tancs d’emmagatzematge– va desaparèixer. 
 
En relació als riscos de contaminació atmosfèrica, la planta de Cogeneració del Ter, S.A. 
(Torraspapel) que actualment funciona amb gas, Torraspapel, S.A. amb diverses calderes, i 
MANTER, S.A. amb 3 calderes, són les úniques activitats del municipi incloses al CAPCA, 
Catàleg d’Activitats industrials Potencialment Contaminants de l’Atmosfera. L’elevat consum 
de gas de Cogeneració del Ter representa un risc tant per l’emmagatzematge de 
combustible com pel seu transport. 
 
Finalment l’empresa A. ADRIÀ GAS BUTÀ emmagatzema gasos liquats en bombones però 
no en tancs aeris o soterrats. Així, el risc d’aquesta activitat es concentra, en major mesura, 
en el transport per carretera. 
 
El gasoducte que creua de S a N el municipi de Sarrià de Ter està senyalitzat i representa 
un risc associat, principalment, a la seva afecció per obres d’excavació. 
 
 
• Transport de mercaderies perilloses 
 
La xarxa viària que creua el municipi de Sarrià de Ter, o que discorre per punts que li són 
propers, és destacable: autopista A-7, autovia (antiga N-II), FFCC Barcelona-França, C-255 i 
possible pas futur del TGV, i les deferències amb l’any 1987 (en què es va redactar el PEM) 
són remarcables. 
 
En primer lloc, l’abandonament de l’ús de clor a Torraspapel ha significat el final del 
transport de clor per carretera i per tant de l’elevat risc que aquest representava. 
 
En segon lloc, l’existència de la variant de la N-II i dels accessos que la comuniquen 
directament amb les carreteres C-255 i C-150 i amb l’autopista A-7, unit a què el transport 
de mercaderies perilloses de pas és obligat per l’autopista A-2, hauria d’implicar que dins del 
nucli urbà no hi hagués circulació de camions de pas. Els resultats d’IMD de camions que 
transporten mercaderies perilloses per Sarrià de Ter segons la Dirección de Carreteras 
(1997) –IMD=41 per l’A-7; IMD=127 per la N-II dins de Sarrià de Ter; IMD=26 per la variant 
de la N-II– impliquen que el risc per a la població és superior a l’esperat inicialment. 
 
La guàrdia urbana de Sarrià de Ter hauria de tenir una especial cura en controlar que no hi 
hagi circulació de camions de pas que transportin mercaderies perilloses, recollint de fet una 
de les preocupacions que també ha manifesta la Brigada de Girona d’Extinció d’Incendis i 
Salvaments, i arribar a determinar quants del 127 camions circulants realment han d’entrar a 
Sarrià de Ter. 
 
En síntesi el risc d’afecció a la població associat al transport de mercaderies perilloses a 
Sarrià de Ter és (1) elevat en àrees properes a l’autovia; és (2) relativament baix a 
l’autopista –propera únicament a les àrees poblades de Sarrià de Dalt i del Pla de l’Horta; i 
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pot ser elevat a línia de ferrocarril donat que els vents dominants poden arribar a significar 
una afecció per les àrees poblades. 
 
 
• Risc sanitari de contaminació atmosfèrica 
 
Una de les problemàtiques recents i de major durada temporal que ha afectat Sarrià de Ter 
ha estat la presència de volves negres a carrers, terrats i teulades de part del municipi. 
 
Aquesta problemàtica es va iniciar el març de 1997, es va incrementar notablement l’agost 
del mateix any, es va anar mantenint fins que a partir de l’abril de 1998 no s’ha tornat a 
reproduir. 
 
Les conclusions dels diversos estudis són poc clares però coincideixen que s’hauria tractat 
de restes d’una mala combustió i que els focus haurien estat variats: una combinació de 
calderes de fuel-oil industrials i particulars, combinat possiblement amb el procés de 
desmantellament de la xemeneia de Torraspapel. 
 
Els controls de l’estació de vigilància atmosfèrica de Sarrià de Ter i les manifestacions del 
Departament de Medi Ambient de Girona, indiquen que malgrat les molèsties ocasionades, 
les volves que van amoïnar la població de Sarrià de Ter no eren nocives per la salut. 
 
 
• Altres riscos 
 
Referent a infrastructures d’extinció d’incendis Sarrià de Ter disposa de 51 hidrants 
d’incendis distribuïts pel municipi, incloent l’àrea urbana i les àrees industrials, i 16 més 
sense numerar al Pla de l’Horta. 
 
L’autopista A-7 representa un risc per algunes àrees habitades del municipi: sobretot  una 
part de Sarrià de Dalt (amb la font de Can Nadal) i del Pla de l’Horta. 
 
La possible construcció del tercer carril de l’autopista s’hauria d’aprofitar per sol·licitar un 
augment de les mesures de seguretat de l’A-7. 
 
Una darrera preocupació de la Brigada de Girona d’Extinció d’Incendis i Salvaments és 
l’adaptació de locals amb concurrència de públic per evitar problemes derivats de presència i 
pànic de multituds. En aquest sentit, l’Ajuntament hauria (1) de comprovar que els 
establiments privats i les dependències municipals estiguin correctament adaptats alhora 
que (2) hauria promoure l’adaptació d’aquells que encara no ho estiguin. 
 
 
• El Pla d’Emergència Municipal 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter va elaborar un Pla d’Emergència Municipal l’any 1987, i 
consta de diversos volums apart dels introductoris i generals: pla d’aiguats, de nevades, 
d’incendis forestals, d’accidents de transport viari, de talls d’energia elèctrica i d’abastament 
d’aigua, i un pla específic per la fàbrica Torras Hostench (actualitzat per Torraspapel l’any 
1989 amb el Pla d’Emergència Interior Torraspapel, S.A.). 
 
Atenent al punt de vista estrictament legal, el D.210/99, de 27 de juliol, el municipi de Sarrià 
de Ter no reuneix cap de les característiques fixades i no té la obligació de disposar de cap 
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pla específic en matèria de protecció civil però de forma voluntària pot elaborar un Pla Bàsic 
d’Emergència Municipal. 
 
En el cas que l’Ajuntament pretengués disposar d’un nou Pla Bàsic d’Emergència Municipal 
(PBEM) aquest s’haurà d’ajustar a l’Annex I del D. 210/1999, i la informació continguda en el 
Pla d’Emergència Municipal existent seria aprofitable, alhora que la informació generada 
durant la realització del present estudi representaria una part molt important de la nova 
informació a generar per redactar el PBEM. 
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2.2.4. Diagnosi de la mobilitat 
 
 
2.2.4.1. Mobilitat supramunicipal 
 
Sarrià de Ter i la major part del Gironès disposa de bones connexions amb l’exterior, tant 
per carretera i ferrocarril com per avió.  
 
Actualment també es preveu la construcció del traçat del tren d’alta velocitat (T.A.V.). 
Aquesta infrastructura pot generar un impacte ambiental important sobre el territori, afavorint 
la seva fragmentació, fonamentalment entre la zona urbana i el nucli rural i forestal de Sarrià 
de Dalt.    
 
En primer lloc la remodelació de l’autovia, i més a mig termini l’ampliació fins a tres carrils de 
l’A-7 (amb la ja gratuïtat del tram Girona Nord–Girona Sud) ha de permetre descongestionar 
lleugerament el trànsit de l’autovia i millorar la mobilitat urbana. No obstant això, el trànsit 
que suporten ambdues vies (autovia i autopista) és molt elevat, pròxim als 30.000 vehicles 
diaris.   
 
La mobilitat externa de Sarrià de Ter és elevada, atenent a les dimensions del municipi. La 
major part de les interrelacions de trànsit és realitzen en l’àmbit funcional, fonamentalment 
amb la ciutat de Girona. Bona part dels desplaçaments obligats (raons de treball o estudis) 
procedents d’altres municipis tenen per destí la indústria de Sarrià, mentre que una part 
important dels desplaçaments de la població de Sarrià té com a destí els serveis i centres 
escolars de Girona. 
 
Tot i la proximitat dels desplaçaments i l’existència d’una oferta acceptable de transport 
públic interurbà,  el 82 % dels desplaçaments per mobilitat obligada es realitzen amb vehicle 
privat.  
  
 
2.2.4.2. Mobilitat dins el municipi 
 
L’increment del vehicle privat i el trànsit a les ciutats és una generalitat, i Sarrià de Ter no 
n’és una excepció. En als darrers anys el parc mòbil de Sarrià de Ter ha mostrat un 
important creixement.  Actualment la taxa de motorització és molt elevada, i a l’any 1999 hi 
havien 860 vehicles/1000 habitants i 560 turismes/1000 habitants. Aquests valors superen 
els valors mitjans de la comarca del Gironès i del global de Catalunya.  
 
Malgrat la manca d’estudis quantitatius de detall de la mobilitat de Sarrià (aspecte que 
s’escapa de l’abast d’aquesta auditoria), cal destacar l’elevat volum de trànsit de l’avinguda 
de França (més de 30.000 vehicles diaris). Aquesta via actua com un element barrera que 
fragmenta el nucli urbà i dificulta la cohesió de la mobilitat interna.  
 
Analitzant la xarxa viària de Sarrià també destaca la baixa jerarquització del viari i una clara 
permeabilitat del trànsit motoritzat a pràcticament tots els carrers del poble. Aquesta situació 
afavoreix l’ús del vehicle privat dins la ciutat en front d’altres alternatives més sostenibles.  
 
Pel que fa a les futures actuacions municipals i en relació a la mobilitat, la reforma de 
l’autovia i la urbanització de nous sectors de ponent del municipi (p.e. Pla Parcial El Renoc) 
permetrà crear un anell intern o ronda urbana, a millorarà la distribució del trànsit entre 
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barris. Els límits meridional i septentrional d’aquest eix seran l’actual rotonda del Trueta i la 
futura rotonda de l’autovia ubicada al nord del municipi.  
 
També la reforma de l’autovia amb la construcció de diferents rotondes (2 dins el municipi i 2 
a l’entorn pròxim) permetrà canalitzar i millorar la distribució del trànsit urbà. La implantació 
de diferents passos per a vianants a l’autovia regulats semafòricament també ha de 
permetre una millora important dels desplaçaments a peu o en bicicleta 
 
A partir de la reordenació del trànsit que es farà amb la remodelació de l’autovia i la futur 
anell de circumval·lació, es podran implantar diferents mesures de moderació del trànsit a la 
resta de xarxa veïnal del poble (zones de prioritat invertida, àrees 30, àrees de vianants, 
etc.)  

 
Tot i l’augment important del parc mòbil del municipi, la dotació actual d’aparcament públic 
de Sarrià és suficient si es fa un anàlisi a curt termini. No obstant això, la dotació i el tipus 
d’aparcaments (soterrats, lliures, de pagament, etc.) és un aspecte que cal tenir ben present 
en el planejament de les noves zones de creixement de la ciutat.  
 
També seria convenient estudiar la regulació de l’aparcament en els vials urbans més 
importants (per exemple carrer Major, c/ Firal, c/ Les Lloses, etc.). Aquesta millora s’hauria 
d’encaminar en implantar l’aparcament en una sola banda del carrer, així com pintar en 
l’asfalt les places d’aparcament.  
 
És significatiu el nombre de desplaçaments urbans que es realitzen amb vehicle privat. Amb 
la reforma de l’autovia (passos per a vianants) és segur que s’afavorirà els desplaçaments a 
peu i en bicicleta. No obstant això, cal que l’Ajuntament promogui i impulsi aquests modes 
de desplaçament urbà, més sostenibles ecològicament i afavoridors de relacions socials, 
amb la implantació d’eixos verds, carrils bicicleta, etc. Així com a mesures a tenir en compte 
per a potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta es proposen: 
 

• Millorar les voreres. En els barris construïts i sobretot en els de nova construcció (Pla de l’Horta) caldria 
disposar de voreres amb una amplada suficient, amb baixants i passos de vianants, verd urbà i mobiliari 
adequat. 

 
• Adequar itineraris de vianants en tot el municipi. Seria important que el vianants disposessin d’itineraris 

suficients per tal de fer atractiu aquest tipus de desplaçament. En aquest sentit seria important dissenyar 
diferents eixos per a vianants i bicicletes que connectin els diferents barris de Sarrià. 

 
• Promoure l’ús de la bicicleta (actualment molt escàs), condicionar itineraris i implantar un major nombre 

d’aparcaments – bici. 
 
 
 
2.2.4.3. Transport públic 
 
Sarrià de Ter compta amb dues línies de transport públic interurbà amb parada a l’autovia, 
que connecten el municipi (i Girona) amb Banyoles – Olot, i l’Estartit. A més també existeix 
la línia Barcelona – Figueres que travessa però no s’atura dins el municipi.  
 
Paral·lelament, hi ha una línia d’autobús del servei de transport públic de Girona (Línia 6) 
que connecta (cada 30 minuts) el sector nord i est de Girona amb Sarrià de Ter. Aquesta 
línia realitza vuit parades dins a Sarrià, i no permet la connexió entre el municipi i l’estació de 
ferrocarril. Alhora existeix una altre línia del mateix servei que connecta diferents punts de la 
capital (inclòs l’estació de tren) i arriba fins l’Hospital Trueta. La possibilitat d’allargar el 
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recorregut d’aquest línia fins a l’interior del municipi permetria que Sarrià disposes d’una 
molt bona comunicació amb diferents punts de Girona i amb una freqüència de viatges força 
elevada. 
 
 
2.2.5. Diagnosi del balanç d’aigua 
 
 
2.2.5.1. Aspectes generals i marc legal 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter té cedit el subministrament de l’aigua potable municipal a una 
empresa proveïdora i distribuïdora d’aigua –en la qual hi té una participació del 2%– des de 
l’any 1977: la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 
 
Fins a finals de l’any 1999, la companyia concessionària ha dut a terme les proves 
analítiques que fixa la normativa vigent segons el nombre d’usuaris abastats conjuntament, 
mentre que el farmacèutic titular ha dut a terme controls de clor en tres punts de la xarxa de 
distribució, i a més ha fet controls trimestrals de coliforms fecals i totals en l’aigua de les 
fonts públiques. 
 
La voluntat del Departament de Sanitat i Seguretat Social de dur a terme una aplicació més 
estricta de la normativa relativa a la potabilitat de l’aigua (Real Decret 1138/1990) implica 
uns canvis que afectaran a l’Ajuntament a patir de l’any 2000: 
 

• La companyia concessionària continuarà duent a terme els controls interns que ara fa per abastament 
conjunt (Girona, Salt i Sarrià de Ter), i que el Departament de Sanitat pretén que es facin per municipi. 

 
• El farmacèutic titular (1) controlarà el llibre de registre de controls analítics de la companyia 

subministradora, (2) farà controls de presència de clor en la xarxa únicament en dos punts, nous i 
diferents dels controlats fins l’actualitat, i (3) deixarà de fer els controls de les aigües de fonts públiques. 

 
• L’Ajuntament haurà d’assumir el control de la qualitat de l’aigua de les fonts públiques (podent-lo 

delegar si així ho creu oportú a la mateixa companyia d’aigües o qualsevol altra entitat: laboratori, …). 
 
La majoria de veïns de Sarrià de Ter estan connectats a la xarxa d’aigua potable, i tant sols 
un nombre reduït de titulars particulars (38) o de petites activitats econòmiques (18) 
s’abasteixen de fonts pròpies. 
 
La quasi totalitat de la població està connectada a la xarxa de clavegueram municipal que 
forma part del sistema de sanejament de Girona SSG, i les aigües residuals són depurades 
a l’estació depuradora de Campdorà –gestionada per DARGISA des de l’any 1987, empresa 
en la qual l’Ajuntament de Sarrià de Ter participa en un 4%– abans de ser abocades al riu 
Ter. 
 
 
2.2.5.2. Abastament d’aigües 
 
Tot l’abastament d’aigua potable del municipi de Sarrià de Ter, a excepció dels usuaris de 
fonts pròpies, el duu a terme la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter AGSS 
mitjançant aigües superficials procedents del Pasteral. 
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2.2.5.2.1. Potabilització, distribució i subministrament 
 
 
• Potabilització 
 
L’aigua de Sarrià de Ter és potabilitzada a Montfullà, conjuntament amb la de Girona, Salt, 
Bescanó, Vilablareix, Sant Julià de Ramis i alguns municipis de la Costa Brava. La 
potabilització conclou amb la cloració i amb una fluoració final, iniciada els anys 1990-1991 i 
que continua actualment, promoguda i co-finançada pel Departament de Sanitat i Seguretat 
Social. Aquesta aigua és novament clorada en un dipòsit de 1000 m3 situat a Sarrià de Dalt 
abans de la seva distribució en baixa al municipi. 
 
Els controls analítics que fins ara ha dut a terme AGSS han estat per l’abastament conjunt 
de Girona, Salt i Sarrià (població conjunta de 96.675 habitants a 31 de desembre de 1998), i 
per tant, adequada als criteris que per aquest nombre de població fixa el Real Decret 
1138/1990. Aquests controls indiquen que l’aigua de Sarrià de Ter és apta per al consum 
humà. 
 
Els resultats dels controls de presència de clor en l’aigua de xarxa duts a terme pel 
farmacèutic titular (a la placeta de la Font, al final del carrer Carrilet i a Sarrià de Dalt) han 
estat sempre correctes indicant que el sistema de cloració de l’aigua és adequat. 
 
 
• Distribució i subministrament 
 
La xarxa d’aigua potable de Sarrià de Ter permet la distribució en baixa als seus abonats, i 
en alta al municipi de Sant Julià de Ramis i a la urbanització del Club de Golf Girona. AGSS 
disposa de tota la informació de la seva xarxa en suport digital actualitzat (grafia de les 
conduccions, tipologia, diàmetres, materials, …). 
 
 
• La factura de l’aigua i el seu preu 
 
La factura de l’aigua de Sarrià de Ter es desglossa en tres conceptes: el preu de l’aigua, els 
tributs de la Generalitat de Catalunya i els tributs de l’Ajuntament. 
 

• Els tributs de la Generalitat de Catalunya CIH i ITS s’hauran d’unificar a partir de l’any 2000 (nova Llei 
catalana d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua) 

 
• Els tributs de l’Ajuntament són les escombraries i el clavegueram, aquest darrer representant el 25% del 

cost de l’aigua. 
 
El preu de l’aigua s’ha anat incrementant de forma continuada des de 1989 a 1999: entre 
1989 i 1994 segons una progressió de 2 ptes/any, i entre 1995 i 1999 segons una progressió 
mitjana inferior, ≈ 0,8 ptes/any. L’any 1999 el preu ha estat de: 43,98 ptes el 1r bloc, i 64,27 
ptes el segon bloc. Com a mesura de gestió en el sistema de preus de l’aigua, i també amb 
l’entrada en vigor de la nova Llei de l’aigua, es proposa aprovar unes tarifes encaminades 
clarament a preuar l’estalvi d’aigua i gravar els grans consumidors d’aigua. 
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• Abastament de fonts pròpies 
 
Hi ha particulars del municipi que no estan connectats a la xarxa d’aigua potable. Aquests 
s’han determinat a partir de dades municipals. Es tracta de 76 particulars i 8 activitats 
econòmiques menors. 
 
 
2.2.5.2.2. Qualitat de l’aigua d’abastament 
 
 
• Aigua potable 
 
L’aigua potable de xarxa compleix, segons les proves analítiques dutes a terme per 
l’empresa concessionària, la normativa de potabilitat de l’aigua d’abastament. Els controls 
periòdics setmanals de clor a la xarxa de distribució realitzats pel farmacèutic titular indiquen 
que el sistema de cloració i el seu control són adequats. 
 
 
• Aigua procedent de fonts pròpies 
 
L’aigua consumida de fonts pròpies en el municipi s’ha de considerar no potable en conjunt. 
El farmacèutic titular ha analitzat, a instàncies dels mateixos interessats, els paràmetres 
relatius a coliforms (fecals i totals) en diverses mostres procedents de 10 pous entre 1994 i 
1998. Tots els resultats han indicat que es tracta d’aigües no potables, com a mínim degut a 
presència de coliforms donat que no s’hi han analitzat altres paràmetres naturals o d’origen 
antròpic. 
 
 
• Fonts públiques 
 
Sarrià de Ter disposa de 3 fonts d’aigua, dues naturals i una artificial. Fins a final de 1999 el 
farmacèutic titular ha controlat trimestralment la presència de coliforms en les seves aigües. 
A partir de l’any 2000 l’Ajuntament s’haurà de fer càrrec d’aquest control. 
 
La font de la riera d’en Xuncla és natural i s’alimenta dels nivells eocènics podent rebre 
aports dels materials al·luvials de la mateixa riera. S’han estudiat els resultats de 17 proves 
analítiques corresponents al període 1994-1995, i en 8 ocasions l’aigua ha estat potable 
quant a coliforms, mentre que en 9 ocasions ha estat no potable (encara que amb valors 
baixos). La presència de coliforms pot estar relacionada amb períodes d’avinguda i mescla 
amb aigües superficials. No es disposa de dades d’altres paràmetres analítics que també 
poden limitar la potabilitat de l’aigua (p.e. nitrats, …). 
 
La font de Can Nadal també és natural i s’alimenta dels nivells eocènics subjacents. S’han 
estudiat els resultats de 14 proves analítiques corresponents al període 1994-1995, i en 1 
ocasió l’aigua ha estat potable quant a coliforms, mentre que en la resta de 13 ocasions ha 
estat no potable (amb valors de fins a 40 UFC/100 ml). Tampoc es disposa de dades d’altres 
paràmetres analítics que també poden limitar la potabilitat de l’aigua (p.e. nitrats, …). 
 
La font de la colònia Torras és artificial i s’alimenta d’un pou mecanitzat que explota les 
aigües de la terrassa 2 del riu Ter. S’han estudiat els resultats de 14 proves analítiques 
corresponents al període 1994-1995, i en totes les ocasions l’aigua ha estat no potable 
quant a coliforms (amb valors que arriben a ser incomptables). 
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Caldria fer unes proves analítiques de base mínimament complertes de cada font, i després 
del seu estudi prendre una decisió sobre les actuacions a emprendre en cada una d’elles: 
possibles actuacions de millora de la font de la riera d’en Xuncla, possible clausura de la font 
de Can Nadal i probable clausura de la font de la colònia Torras. 
 
 
2.2.5.2.3. Usos i consum d’aigua 
 
Els consums total1 i unitaris2 d’aigua al municipi de Sarrià de Ter se sintetitza com segueix: 
 

• Volum domèstic (xarxa)  167.212 m3/1998 145,4 L/hab/dia 
• Volum industrial  1.462.428 m3/1998 
• Volum d’incontrolats (pèrdues)  78.508 m3/1998 68,26 L/hab/dia 
• Volum municipals (equipaments i serveis municipals)  12.529 m3/1998 10,9 L/hab/dia 
• Volum domèstic/incontrolats/municipals  258.249 m3/1998 224,5 Lhab/dia 

 
 
• Aigua potable 
 
El consum d’aigua potable per a ús domèstic ha estat relativament constant entre 1990 i 
1998 en què s’ha passat de 172.852 a 167.212 m3/1998, resultant una disminució de volum 
del 3,26%. 
 
El consum d’aigua potable per a ús industrial ha patit un descens extraordinari entre 1990 i 
1998 en què s’ha passat de 98.752 m3/1990 a 121.280 m3/1992, i a 17.814 m3/1998, 
resultant una disminució de volum del 81% en el total del període que va començar amb una 
alça de dos anys. Aquest descens s’explica bàsicament per tancaments i canvis en els 
processos productius de les principals indústries de Sarrià de Ter. 
 
El consum d’aigua potable per part de l’Ajuntament ha estat tendit a la baixa entre 1990 i 
1994, enregistrant-se un màxim l’any 1995, i amb una nova tendència al descens entre 1996 
i 1998, amb una disminució neta de volum del 18% entre 1990 i 1998. 
 
Pel que fa a l’evolució dels volums d’aigua incontrolats de la xarxa de Sarrià de Ter-Sant 
Julià de Ramis, s’ha passat del 30,23% (1990) al 20,19% (1998), resultant un descens del 
33,25% al llarg del període apuntat. 
 
 
• Fonts pròpies 
 
El volum d’aigua procedents de fonts pròpies s’ha hagut d’estimar en base a diverses 
consideracions com s’ha reflectit en el document I. En síntesi, s’ha estimat un consum 
d’aigua destinada a ús domèstic o assimilable procedent de fonts pròpies de 17.911 m3/any, 
mentre que l’industrial s’ha estimat en 1.444.614 m3/any. 
 
En aquests tipus de consum no és possible conèixer l’evolució anual de volum explotat, 
donat que no existeixen dades reals (mesurades per comptador) de volum consumit. 
 
 

                                                 
1 S’han tingut en compte les aigües de xarxa i no les de fonts pròpies. 
2 Valors calculats en base al cens de 1 de gener de 1998. 
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2.2.5.3. Aigües residuals 
 
 
2.2.5.3.1. Els abocaments d’aigües residuals 
 
La majoria d’usuaris particulars i activitats econòmiques/industrials menors estan connectats 
a la xarxa de clavegueram, ja que les fosses sèptiques actives en el passat s’han anat 
abandonant progressivament. 
 
Els establiments industrials de més entitat aboquen les seves aigües de forma diversa: 
 

• 6 establiments, entre els quals s’inclou Torraspapel, disposen d’expedient d’autorització d’abocament al 
domini públic hidràulic. 

 
• 6 establiments més han estat inspeccionats per tècnics de DARGISA i aboquen directament al domini 

públic hidràulic sense autorització ni tràmit administratiu en curs. 
 
• la resta, 20 establiments, aboquen les seves aigües a la xarxa de clavegueram del sistema de 

sanejament de Girona SSG. 
 
 
2.2.5.3.2. El sistema de sanejament de Girona 
 
El SSG està constituït per una xarxa (d’uns 50 km) de col·lectors, que recull aigües residuals 
i pluvials de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Vilablareix i part de Fornells de 
la Selva, i l’estació depuradora EDAR situada a Campdorà. 
 
Les aigües residuals provinents de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis creuen el riu Ter 
mitjançant un col·lector fins contactar amb el que discorre pel marge dret del riu en direcció a 
l’EDAR. 
 
L’EDAR tracta el conjunt de les aigües seguint un pretractament, un tractament primari i un 
reactor biològic. Es preveu la instal·lació d’un tractament terciari per l’eliminació de nutrients 
en un termini mitjà de temps. 
 
El 2% del volum de les aigües tractades per l’EDAR de Campdorà procedeix del conjunt 
Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis. D’aquest volum, un 75% (1,5% del total) correspon a 
Sarrià de Ter i un 25% (0,5% del total) aproximadament a Sant Julià de Ramis. 
 
 
• Les aigües residuals tractades 
 
Entre 1993 i 1998 s’ha enregistrat un descens del volum d’aigua tracta per l’EDAR, i 
s’interpreta que el volum d’aigua procedent de Sarrià de Ter tractat per l’EDAR hauria passat 
de 296.165 m3/1993 a 223.583 m3/1998, amb un descens mínim del 24,5%. Aquest descens 
es pot atribuir a les millores del col·lector al seu pas per sota del riu Ter, i a les millores dels 
processos industrials tendents a rebaixar el consum d’aigua. 
 
En no disposar de xarxa separativa d’aigües, no és possible conèixer, en percentatges, la 
procedència de les aigües residuals: industrials, domèstiques, pluvials… 
 
A nivell de tot el SSG no s’han detectat variacions estacionals mínimament destacables de 
volum d’aigua que es tracta a l’EDAR, mentre que sí s’han detectat variacions diàries: amb 
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un nivell constant de dilluns a dimecres, un màxim de volum que afecta dijous i divendres i 
un descens el dissabte fins assolir el mínim diari setmanal el diumenge. 
 
El control sistemàtic de la qualitat de les aigües residuals abocades afecta a pocs 
paràmetres. Fins 1995 es controlaven: sòlids en suspensió, DBO, DQO i N kjeldal. L’any 
1996 s’incorpora el control del fòsfor (P) total, i l’any 1998 el del nitrogen (N) amoniacal. 
 
La quantitat de sòlids en suspensió s’ha incrementat entre 1994 i 1998; la DQO es manté 
força constant durant aquest període (≈55 ppm), mentre que la DBO disminueix. La 
concentració de P total es manté durant els tres anys de control (≈2 ppm), i del N amoniacal 
tant sols hi ha dades de 1998 (13,4 ppm) ,i per tant no es coneix la seva tendència. 
 
 
• Els fangs generats 
 
Entre 1994 i 1998 s’ha enregistrat un descens del 24,6% en el volum total de fangs generats 
per l’EDAR. Es tracta de fangs amb una qualitat que els fa aptes per al seu ús agrícola. 
 
El destí dels fangs generats és divers: 
 

• L’aplicació de fangs directament al sòl agrícola, ha estat força constant entre 1994 i 1998 representant 
el destí del 60-70% del total de fongs generats. 

 
• El compostatge també s’ha mantingut força constant, representant aproximadament un 25% dels fangs 

generats, amb marcat un descens l’any 1998 (9,6%). 
 
• El destí dels fangs de l’EDAR per a la restauració de pedreres ha representat experiències puntuals 

amb importants variacions percentuals anuals, i amb un  valor màxim del 13,8% l’any 1996. 
 
 
2.2.5.3.3. El sistema de depuració de Torraspapel 
 
Per la seva tipologia i elevat consum d’aigua Torraspapel disposa d’un sistema de depuració 
propi de les seves aigües industrials. Aquest sistema consta d’un tractament primari i un 
secundari tipus Biofor, i els fangs generats s’aboquen en un abocador propi situat a Sant 
Julià de Ramis. 
 
S’ha constatat de forma més o menys continuada l’existència de problemes amb escumes i 
males olors, que s’ha allargat fins l’actualitat. 

 56 



Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

2.2.6. Diagnosi de la contaminació atmosfèrica  
 
 
2.2.6.1. Emissions  
 
La contaminació atmosfèrica és un procés que s’inicia a partir de les emissions a l’aire des 
dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera. A escala planetària les fonts 
naturals contribueixen a la contaminació global en un grau superior que les de tipus 
antropogènic. Tanmateix les fonts d’origen humà, derivades fonamentalment del consum de 
combustibles fòssils tenen prou importància en el deteriorament del medi atmosfèric. 
 
Les emissions atmosfèriques són difícils de quantificar, ja que a diferència de les immissions 
que es mesuren a partir de l’estació de control de la xarxa de vigilància (XVPCA), les 
emissions només es poden mesurar en les activitats incloses en el CAPCA (Catàleg 
d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera). Per tant el balanç d’emissions i el 
mapa de vulnerabilitat s’ha fet a partir d’estimacions de contaminació dels diferents 
combustibles i seguint la metodologia establerta pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
D’altra banda, tampoc es pot establir una correlació directa entre emissions i immissions a 
causa de la dispersió i transport i en alguns casos transformació dels contaminants. Per tant 
en aquest estudi s’ha efectuat una aproximació quantitativa de les emissions pels diferents 
sectors (transports, industrial i domèstic i serveis).  
 
 
2.2.6.1.1. Els mitjans de transport 
 
Segons les dades de R.V.S.A. (empresa concessionària de l’ITV) el nombre de vehicles 
inspeccionats que no han superat la inspecció en relació als nivells de contaminants 
atmosfèrics ha disminuït en els darrers anys, tot i l’increment del parc automobilístic del 
municipi. Això pot relacionar-se amb la renovació del parc automobilístic i també a les 
millores introduïdes en el sector (menor consum de combustible i reducció del nivell 
d’emissions per unitat de carburant consumit). 
 
A partir de l’estimació quantitativa de les emissions degudes al transport, es detecta que 
més del 85 % s’originen en les grans infrastructures viàries, és a dir, a l’autopista A-7 i la 
crta. N-II. Aquest fet reflexa la importància que tenen aquestes dues vies com a focus 
d’emissions derivades del transport. Per tant les futures accions que es realitzin en aquestes 
vies, encaminades a incrementar o reduir el seu trànsit, tindran una incidència directa en les 
emissions globals de contaminants en el municipi.  
 
D’altre banda, el trànsit dels carrers urbans de Sarrià genera un petita part de les emissions 
derivades del transport. Per tant accions encaminades a potenciar el transport públic i 
d’altres formes més sostenibles (a peu o amb bicicleta) tot i ser molt positives de cara a la 
millora de la qualitat de vida urbana, té una incidència escassa en la reducció de les 
emissions del transport.  
 
 
2.2.6.1.2. Els processos industrials 
 
Pel què fa al sector industrial, més de les meitat de les emissions tenen com a focus 
l’empresa Torraspapel (i la planta de cogeneració). Així bona part de les emissions del 
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sector industrial es localitzen al polígon La Paperera. Actualment en aquest polígon es 
localitzen les tres empreses del municipi incloses en el CAPCA (dues dins el grup B i una en 
el C). No obstant això, cal destacar positivament que tot el consum energètic de la 
Torraspapel procedeixi del gas natural, combustible amb unes emissions de contaminants 
menors. 
 
Existeixen diferents controls realitzats per ECA a empreses de dins (Torraspapel) i fora del 
municipi (Construccions Rubau i incineradora d’IRSUSA). En tots els controls els resultats 
detectats són inferiors als que estableix la normativa vigent. 
 
 
2.2.6.1.3. Les fonts domèstiques i serveis 
 
Quant a la contribució del sector domèstic i serveis a les emissions globals, es poden 
considerar molt baixes, degut fonamentalment a la quantitat d’usuaris (el municipi és petit en 
relació a les indústries que presenta) i al tipus de combustible emprat (en bona part gas 
natural). Actualment, la gasificació del municipi és extensa i compta amb més de 700 usuaris 
en el sector domèstic, i per tant dona servei entre el 60 – 70 % de la població total. Aquest 
fet s’ha de considerar com a positiu ja que és el combustible fòssil menys contaminant. 
 
  
2.2.6.2. Immissions 
 
Les immissions de contaminants a l’atmosfera s’han determinat a partir de les dades de 
l’estació de control ubicada al carrer de les Lloses. Aquesta és la única estació automàtica 
que existeix en el municipi i mesura en continu PST, SO2, NO2, O3, CO, HCT, i H2S. 
 
Actualment tots els contaminants mesurats compleixen els límits establerts per la legislació 
vigent. A més cal destacar com a positiu, la tendència mostrada per la major part dels 
contaminants atmosfèrics a davallar en els seus valors detectats. És el cas del PST, SO2 i 
H2S. Per la seva banda, l’únic contaminant que ha presentat una tendència a l’alça ha estat 
el CO, degut a l’important i creixent trànsit de vehicles que circula pel municipi.  
En termes generals els episodis de contaminació atmosfèrica s’han reduït considerablement, 
i actualment la contaminació registrada a Sarrià de Ter té uns nivells més que acceptables.    
 
No obstant en els darrers 7 anys (1992-1999), s’han donat episodis de concentracions altes 
de compostos de sofre (SO2 i H2S), superant els valors llindars establerts en el marc legal. 
També durant els anys 1997 i 1998, varen donar-se queixes dels veïns per la quantitat de 
pols negre que hi havia en el municipi. 
 
Quant a partícules, cal dir que tots els resultats de PST detectats són inferiors al valor límit. 
No obstant això, durant l’any 1998, els valors de partícules de diàmetre inferior a 10 µm (PM-
10) han superat el valor límit proposat per la Unió Europea.  
 
Pel què fa a l’ozó, es pot considerar que es troba en nivells molt acceptables, ja que 
difícilment es supera al valor límit fixat pel llindar d’informació.  
 
 La resta de contaminants mesurats, no presenten valors per sobre dels que estableix la 
legislació actual, i en termes generals (excepte el CO) tots els contaminants mesurats 
presenten una tendència a la disminució. 
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2.2.7. Diagnosi del soroll 
 
 
A nivell global el medi acústic de Sarrià de Ter es situa en un nivell acceptable, sobretot en 
les zones d’habitatges. A més des del maig de 1998, l’Ajuntament de Sarrià de Ter disposa 
d’una Ordenança Municipal reguladora de sorolls i vibracions (B.O.P. de Girona núm. 65) 
que representa l’adaptació de l’Ordenança municipal tipus de la Generalitat de Catalunya, i 
zonifica el municipi segons les seva sensibilitat acústica (alta, moderada, baixa i específica).  
 
Aquesta ordenança representa una eina útil i positiva per fixar els mínims de qualitat 
acústica en tots els punts dels municipi. No obstant, en diferents àrees del municipi, 
convindria revisar les zones de sensibilitat acústica, ja que han quedat obsoletes. Aquest és 
el cas dels antics vials d’entrada – sortida de l’A-7 (avui en dia total o parcialment en desús) 
del Pont de l’Aigua i de l’Àrea bàsica de Salut. 
 
El trànsit dels vehicles representa una de les principals fonts de contaminació acústica del 
municipi, ja que existeixen diverses infrastructures viàries que creuen el municipi. Així 
mateix, també destaca la important font generadora de soroll que representen algunes de 
les activitats del polígon La Paperera.  

 
 

2.2.7.1. Soroll del trànsit  
 
El trànsit en la major part dels carrers que formen l’entramat urbà presenta força fluïdesa i 
una intensitat baixa. En aquests punts els nivells acústics derivats del trànsit són baixos. No 
obstant seria positiu implantar mesures de control i sanció referents als límits d’emissió 
acústica dels vehicles i a les velocitats de circulació autoritzades. 
 
Els vials més transitats, com l’autovia i el Pont de l’Aigua, són els més conflictius 
acústicament. Així a l’autovia s’han obtingut valors diürns superiors a 70 dBA, i valors 
nocturns pròxims a aquest valor. Per la seva banda al Pont de l’Aigua, tot i ser inferiors a la 
N-II esdevenen força importants.  
 
La incidència acústica del trànsit pesant és major que els vehicles lleugers. Per minimitzar el 
seu impacte acústic sobre la població, caldria dissenyar una ruta d’entrada i sortida del 
municipi que afectés al mínim possible les zones d’habitatges.  
 
En els punts més propers a l’autopista A-7 (CEIP Montserrat, C/Guiliana i C/Sant Ferriol), tot 
i que els nivells detectats no són molt conflictius, quan es realitzin els projectes d’ampliació 
d’un carril de l’A-7 i el nou traçat al Tren d’Alta Velocitat (T.A.V.), poden presentar en un futur 
valors superiors als recomanables. Per tant cal que la construcció d’aquestes infrastructures, 
quan es realitzin, contempli mesures per atenuar el soroll emès cap a la població, 
fonamentalment al barri de Sarrià de Dalt. A més, segons l’estudi d’impacte ambiental del 
T.A.V. (Geoservei i Paisatges, 1998) existeixen diferents cases pairals i zones d’habitatges 
que poden ser susceptibles d’impacte ambiental quan es construeixi aquesta infrastructura.  
 
En relació al futur creixement urbanístic de Sarrià a l’entorn de l’autopista (barris de Pla de 
l’Horta, Pla del Vinyers i Pla de Dalt) cal contemplar en el disseny d’aquests barris els 
elements necessaris per a minimitzar l’impacte sònic i també paisatgístic d’aquestes vies 
(apantallament visual i sonor).  
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2.2.7.2. Soroll d’activitats  
 
Actualment, la major part de les activitats de Sarrià de Ter es concentren al polígon de La 
Paperera. En aquesta zona industrial el nivell acústic es situa en valors molt elevats, degut 
en primer terme a l’activitat industrial de l’empresa Torraspapel i sobretot al seu sistema de 
cogeneració. També contribueix de forma important el trànsit rodat que circula pel C/Josep 
Flores, amb un nombre important de vehicles pesats.  
 
Seria recomanable disminuir el soroll emès per l’activitat, fonamentat en la implantació de 
mesures per minimitzar les emissions de soroll extern del seu sistema de cogeneració, donat 
que aquesta instal·lació funciona les 24 hores del dia i per tant el soroll que produeix es 
perceptible, sobretot durant la nit, a diferents punts del municipi.  
 
Per altre banda el soroll procedent del marge dret de riu, procedent de la crta. C-255, la via 
ferroviària Barcelona – Portbou i de la pedrera (Rubau) representa una font de soroll força 
contínua però d’un nivell acústic força baix i difícilment supera els 60 dBA.   
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2.2.8. Diagnosi de la gestió dels residus 
 
 
2.2.8.1. Residus municipals 
 
2.2.8.1.1. Aspectes generals i marc legal 
 
El Consell Comarcal del Gironès ha elaborat el Programa de gestió dels residus municipals 
de la comarca del Gironès (any 1998). Un any després de la seva elaboració es troba 
pendent d’aprovació per part dels diferents municipis de la comarca. 
 
Tot i que s’està planificant la gestió dels residus a nivell comarcal, la normativa vigent en 
matèria de residus (Llei 6/93) determina que els municipis són els responsables de la gestió 
dels residus municipals.  

 
Caldria planificar la gestió dels residus d’una manera integral (potenciant l’estratègia de les 
tres R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar) dins d’una àmbit territorial supramunicipal (bé a nivell 
comarcal bé a nivell mancomunat) per tal d’optimitzar el màxim els costos del servei. 
 
Les operacions de recollida selectiva i el servei de deixalleria municipal són de caràcter 
obligatori pels municipis de més de 5000 habitants. A la comarca del Gironès està prevista la 
construcció de 6 deixalleries municipals. 

 
Sarrià de Ter no té l’obligatorietat de fer la recollida selectiva i de disposar del servei de 
deixalleria municipal. No obstant, amb l’objectiu d’augmentar la valorització dels residus i 
millorar-ne la seva gestió, seria convenient potenciar al màxim aquests serveis de manera 
mancomunada o comarcal.  
 
 
2.2.8.1.2. Producció i valorització dels residus municipals 
 
La producció total de residus municipals de Sarrià de Ter (any 1998) és de 1.509,95 
tones/any, que equival a una producció mitjana de 1,32 kg/habitant i any.  
 
Aquesta producció de residus és lleugerament inferior a la de Girona (1,36 Kg/habitant i 
any). 

 
L’Ajuntament disposa d’un registre detallat de les quantitats de residus municipals que van a 
la incineradora. En canvi, per la resta de residus municipals (recollida selectiva, recollida de 
estris vells, etc.) no existeix un registre mensual de les quantitats recollides. Aquestes dades 
s’haurien de demanar de manera sistemàtica a l’empresa concessionària del servei de 
recollida (FCC). 
 
El nivell de valorització dels residus municipals, entès com els residus recollits selectivament 
respecte als totals de residus municipals generats,  és baix.  
 
L’any 1998 només el 2,8 % dels residus municipals s’han valoritzat a través de la recollida 
selectiva o, el que és el mateix, el 97,2% dels residus municipals es porten a la incineradora 
d’IRSUSA. 
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Tot i que cal valorar de manera positiva les 23,6 tones de vidre i les 18 tones de paper i 
cartró que es van recuperar a partir de la recollida selectiva, els nivells de recollida selectiva 
són força baixos, molt inferiors als objectius fixats pel Departament de Medi Ambient. 
 
Concretament l’any 1998 es varen recollir selectivament 23,62 tones de vidre, que suposa 
un coeficient unitari de 7,5 kg de vidre/habitant i any. El nivell d’eficiència de la recollida 
selectiva de vidre s’estima en un 20%,  molt inferior als objectius de reciclatge fixats pel 
Departament de Medi Ambient (35%). 

 
També es varen recollir selectivament 18,06 tones de paper i cartró, que representa un 
coeficient unitari de 5,7 kg de paper i cartró/habitant i any. L’eficiència de la recollida 
selectiva de paper i cartró s’estima en  un 4,8%, valor molt inferior  als objectius fixats pel 
Departament de Medi Ambient (22,5%). 
 
Al municipi hi ha l’empresa Recuperacions Auladell, SA, autoritzada per la Junta de Residus 
per a la recuperació de cartró, plàstic, vidre i ferralla mitjançant classificació i premsat.  
 
Seria interessant establir un conveni de col·laboració amb aquesta empresa per tal 
d’optimitzar els costos de transport dels materials recollits selectivament (vidre, paper i 
envasos lleugers) 
 
 
2.2.8.1.3. Serveis de recollida de residus municipals 
 
La recollida de residus municipals ordinaris (deixalles) es realitza diàriament els 7 dies de la 
setmana. Aquesta periodicitat és considera totalment adient i assegura una recollida 
correcta dels residus municipals. 
 
Actualment el municipi disposa de 74 contenidors de deixalles, que significa una ràtio d’1 
contenidor per a cada 42 habitants.  Aquest nombre de contenidors es considera òptim i 
totalment adient per assegurar un bon servei als ciutadans.  

 
El programa de neteges dels contenidors planificat i que consta en el plec de condicions 
tècniques de la concessió és de 30 neteges anuals. Tot i aquest nombre de neteges és 
considera totalment suficient, fins hi tot massa elevat, l’Ajuntament no disposa d’un registre 
que permeti verificar la realització d’aquestes neteges per part de l’empresa concessionària.   
 
La recollida selectiva de vidre i paper es fa mitjançant contenidors (principalment de tipus 
iglú) al carrer. Actualment hi ha 11 contenidors per al vidre i 10 per al paper. Aquesta dotació 
es considera òptima (aproximadament 1 contenidor per a cada 300 habitants). 

 
A Sarrià encara no s’ha iniciat la recollida selectiva dels envasos lleugers (llaunes, plàstics, 
brics). La proposta comarcal estableix fer aquesta recollida mitjançant contenidors tipus iglú 
de color groc. 

 
Tot i que la dotació de contenidors de recollida selectiva (vidre i paper) és adient, caldria 
revisar la seva distribució i localització al carrer, així com implantar la recollida dels envasos 
lleugers.  
 
Es proposa establir 11 àrees de recollida selectiva (àrees d’aportació), cadascuna formada 
per 3 contenidors de recollida selectiva: 1 per al vidre, 1 per al paper i 1 pels envasos 
lleugers. 
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L’aprofitament de les restes orgàniques de la jardineria municipal és valora de manera 
positiva. Seria positiu, en una primera fase, promoure el compostatge dels residus dels 
jardins i horts privats.  
 
En una segona fase es proposa implantar la recollida selectiva dels residus orgànics que, tot 
i no considerar-se obligatori en els municipis de menys de 5000 habitants, permetria 
augmentar els nivells de valortizació dels residus municipals. 

 
La recollida de piles funciona tot i que no es coneix el nombre d’establiments que disposen 
de contenidors. En aquest sentit caldria que l’Ajuntament promocioni aquesta recollida a tots 
els punts de venta i que organitzés la seva recollida a través de l’empresa concessionària 
del servei (FCC). 
 
Sarrià de Ter, amb una població inferior als 5000 habitants, no està obligat a disposar d’un 
servei de deixalleria municipal. Si es compleix el Pla comarcal de gestió dels residus 
municipals la deixalleria més pròxima a Sarrià serà la de Girona-nord. 

  
L’interès del propi Ajuntament en fomentar la recollida selectiva i en dinamitzar una proposta 
mancomunada pels municipis de Sant Julià de Ramis, Celrà i Sarrià, possibilita que 
l’Ajuntament negociï la ubicació de la futura deixalleria de Girona-Nord dins el terme 
municipal de Sarrià (terrenys propers al Molí d’en Xuclà).  
 
 
2.2.8.1.4. La incineració del rebuig 
 
Des de l’any 1984 les deixalles de Girona, Salt i Sarrià és tracten a la incineradora 
d’IRSUSA (Campdorà). 
 
Aquesta instal·lació s’ha anat adaptant a les noves tecnologies i a les noves normatives 
ambientals amb la implantació d’un sistema de cogeneració per a l’aprofitament energètic 
dels residus (any 1989) i la instal·lació d’un sistema de depuració de fums mitjançant uns 
filtres mànega. Per tal de complir amb la normativa vigent (Decret 323/94) la planta ha de 
finalitzar el sistema de depuració de fums amb la instal·lació d’una torre de condicionament 
abans de finalitzar l’any 2000. IRSUSA té previst iniciar aquestes millores properament, 
sempre amb l’objectiu de complir amb el que estableix la normativa ambiental vigent. 

 
Per tal de vetllar pel bon funcionament de la incinerador, es proposa que l’Ajuntament reculli 
mensualment les dades de residus incinerats, els nivells de contaminació de l’atmosfera i la 
gestió de les cendres i escòries que surten de la planta. Totes aquestes dades les elabora 
mensualment l’empresa IRSUSA. 

 
 

2.2.8.1.5. La neteja viària 
 
La neteja dels carrers i espais públics funciona dins d’uns nivells òptims, malgrat que en la 
seva totalitat es realitza de manera manual. Seria convenient demanar a l’empresa 
concessionària (FCC), tal com es contempla en la concessió del servei, realitzar un reforç de 
la neteja amb un equip mecànic (escombradora mecànica). 
 
Actualment al municipi hi ha 57 papereres (L’Ajuntament disposa d’un inventari informatitzat 
de les papereres). L’estat de conservació és variable, havent-hi papereres noves, però 
d’altres de molt velles. Seria convenient planificar de manera progressiva la renovació del 
parc de papereres, tenint en compte que l’empresa concessionària (FCC) té el compromís 
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de col·locar 30 noves papereres. L’Ajuntament té decidit el model de paperera que, sempre 
que sigui possible, serà el model “autopista”. 
 
 
2.2.8.1.6. Campanyes d’educació ambiental  
 
L’ajuntament no ha realitzat cap tipus de campanya informativa i de sensibilització per a 
fomentar la recollida selectiva i la correcta disposició dels residus als contenidors. 
Donat que l’empresa concessionària (FCC) està obligada per contracte a destinar el 0,5% de 
la seva retribució anual a finançar campanyes informatives de neteja o accions similars, 
seria positiu que l’Ajuntament realitzés, de manera continuada, accions per millorar els 
hàbits dels ciutadans i fomentar la recollida selectiva. 
 
 
2.2.8.2. Runes i residus de la construcció 
 
El Decret 201/1994, regulador de les runes i els residus de la construcció a Catalunya, 
estableix les obligacions i els tràmits que s’han de seguir per gestionar correctament les 
runes del municipi. 
 
Segons aquesta normativa l’Ajuntament, a partir de les llicències d’obres, ha d’obligar als 
constructors a gestionar correctament les runes, controlant que aquests portin les runes a un 
dipòsit controlat.  
 
Actualment l’Ajuntament no regula la gestió de les runes, i per tant es proposa que iniciï 
aquest control.  El fet que molt a prop del municipi hi ha una dipòsit controlat de runes 
(Rubau), dóna facilitats perquè la seva gestió es faci de manera correcta. 

 
Per petits volums de runes provinents d’obres menors l’Ajuntament hauria de promoure que 
es gestionessin mitjançant les deixalleries municipals.  
Donat que està previst iniciar properament el desmantellament dels antics accessos a l’A7, 
caldria que una vegada s’iniciïn l’Ajuntament vetlli que totes les runes es portin a un dipòsit 
controlat, aprofitant, si s’escau, per reompliments només les terres vegetals.  
 
En el municipi es localitzen alguns petits abocaments incontrolats de runes i d’altres 
materials voluminosos. Caldria netejar aquests espais i vetllar perquè no es tornin a 
embrutar.   
 
 
2.2.8.3. Residus industrials i sanitaris 
 
La gestió dels residus industrials no es una competència municipal sinó dels propis 
productors d’aquests residus, tot i que la seva gestió té una clara incidència en la qualitat 
ambiental del municipi.  
 
A partir de la implantació de la nova Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental 
(Llei IIAA vigent des del maig de 1999), l’ajuntament podrà exigir i controlar d’una manera 
més directa la gestió correcta dels residus industrials.  
 
És necessari que totes les activitats industrials del municipi s’inscriguin a l’inventari 
permanent de productors de residus industrials i realitzin la declaració anual de residus.  
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Actualment a Sarrià hi ha 8 activitats industrials que realitzen la declaració de residus (any 
1998) i per tant caldria informar i vetllar perquè la resta d’activitats industrials també fessin 
aquesta declaració.  
 
De manera puntual i localitzada es donen problemes de disposició de residus industrials en 
els contenidors de deixalles del carrer, sovint provinent de petis tallers del municipi. Caldria 
evitar que els tallers llencin aquests residus en els contenidors de deixalles i promoure la 
seva gestió correcta a través de les deixalleries comarcals o mitjançant gestors autoritzats. 
  
La gestió dels residus sanitaris queda regulat pel Decret 27/1999, de 9 de febrer. Aquesta 
normativa obliga als centres hospitalaris a disposar d’un Pla de gestió intracentre de residus 
sanitaris i a tenir al dia el Llibre oficial de control de residus sanitaris. 
 
El control i seguiment de la gestió dels residus sanitaris correspon a la Generalitat, tot i que 
els Ajuntament han de donar servei a la gestió dels residus sanitaris assimilables a 
municipals.   

 
Actualment ha Sarrià hi ha 4 establiments inscrits a la Junta de Residus com a productors de 
residus sanitaris, i tots ells porten al dia el llibre oficial de control de residus sanitaris i 
gestionen els residus sanitaris específics o de risc a través d’empreses gestores 
autoritzades (Rentokil i Consenur). No obstant caldria vetllar perquè l’ABS Sarrià de Ter 
disposi d’un Pla de gestió intracentre vigent i implantat. 
 
 
2.2.8.4. Residus ramaders 
 
L’activitat ramadera a Sarrià de Ter és pràcticament inexistent i com a conseqüència no hi 
ha problemes ambientals pel que fa a la producció i gestió dels residus ramaders. 
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2.2.9.  Diagnosi de l’estructura energètica 
 
 
Les infrastructures energètiques presents al municipi no produeixen un impacte visual 
significatiu. La xarxa de gas natural arriba a tot el sector est de l’autopista (zona d’habitatges) i 
presenta un impacte ambiental mínim. Per altra banda no es coneix la existència de cap línia 
elèctrica d’alta tensió, i una part important de les línies de baixa tensió s’han començat a 
enterrar (tot i que encara n’hi ha d’aèries). Alhora dins el municipi hi ha dues estacions de 
servei de combustibles d’automoció i el magatzem de bombones de butà de la comarca del 
Gironès. 
 
A Sarrià de Ter hi ha una planta de cogeneració de grans dimensions, que és titularitat de 
l’empresa Cogeneración del Ter. Aquesta instal·lació produeix anualment uns 200.000 MWh, 
que són aprofitats en un 45 % per l’empresa Torraspapel i la resta (55 %) és ven a la xarxa 
elèctrica.  
 
Per a dimensionar els consums energètics de l’empresa Torraspapel i la planta de cogeneració 
es pot comentar que l’energia consumida per aquesta l’empresa equival a la demanda 
energètica de la resta del municipi (tant consums domèstics, com municipals i de la resta 
d’activitats industrials i serveis), mentre que l’energia sobrant (venuda) és d’1,25 vegades el 
consum energètic de tot el municipi.  
 
El consum de gas natural s’han incrementat molt des de la seva instal·lació (any 1996), essent 
la principal font d’energia al sector industrial. Així mateix, segons el nombre de clients es pot 
determinar que unes 2/3 parts de les llars domèstiques ja utilitzen el gas natural com a font 
d’energia.  
 
En el balanç energètic global del municipi, el gas natural representa el 87 % de tota l’energia 
final consumida. Aquest percentatge tant elevat es deu sobretot a l’ús gas natural pel 
funcionament de l’empresa Torraspapel i el sistema de cogeneració.  
 
L’energia elèctrica del municipi (sense incloure la consumida per Torraspapel) és importada, 
excepte l’autoproduïda en una petita central hidroelèctrica que pertany a l’empresa distribuïdora 
Mitjans. Per la seva banda l’energia de l’empresa Torraspapel procedeix exclusivament del gas 
natural.  
 
El consum d’energia elèctrica s’ha incrementat en un 83 % en els darrers 4 anys (període 1995 
–1998).  L’únic responsable d’aquest increment és el sector industrial, ja que el sector serveis i 
domèstic no ha incrementat el seu consum en els darrers tres anys. 
 
Cal destacar positivament les mesures implantades per l’empresa Torraspapel encaminades a 
millorar l’eficiència energètica dels seus processos productius. Així, l’any 1990 aquesta activitat 
va canviar l’antiga bateria d’assecadors rotatius alimentats amb vapor per una nova instal·lació 
d’infraroigs elèctrics. Aquest sistema presenta una millor eficiència energètica, ja que 
incrementa la capacitat d’assecatge tot mantenint (fins i tot reduint) el consum energètic de 
l’operació.  
 
D’altra banda, el consum de butà ha disminuït a gairebé la meitat en només 3 anys, fruit de la 
forta implantació del gas natural. A nivell industrial el consum de gasos liquats del petroli  
(propà i butà) es pot considerar pràcticament nul. 
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Els combustibles líquids (gas-oil i gasolines) són molt difícils de quantificar, i en el balanç 
energètic s’ha calculat a partir d’una estimació dels consums provincials. Pel què fa al gas-oil 
bonificat, aquest suposa un consum energètic de 602 Tep/any, mentre que el transport 
consumeix més de 4.000 Tep/any. 
 
Quant al consum i la gestió energètica municipal (equipaments, enllumenat públic), la majoria 
dels edificis municipals consumeixen gas natural, substituint el gas-oil bonificat, que només 
s’utilitza en un edifici.  
 
Fins el moment l’Ajuntament no disposa de cap auditoria energètica o d’altres estudis que 
permetin conèixer en detall l’estat actual de les instal·lacions municipals i proposin mesures 
encaminades a millorar l’eficiència energètica municipal. En general, i exceptuant l’Àrea Bàsica 
de Salut i el Centre Cívic La Cooperativa, la resta d’edificis presenten unes instal·lacions 
elèctriques força antigues i obsoletes.  
 
L’Ajuntament no es disposa de cap control informàtic que recopili i avaluï dades referents a 
consums d’energia, potència instal·lada, tipus de tarifes, etc. de les diferents infrastructures 
energètiques municipals (edificis, enllumenat públic, etc.). Tampoc existeix cap acció municipal 
per a la implantació de biocarburants o alguna altra alternativa al consum tradicional de 
combustibles fòssils.  
 
Pel què fa a l’enllumenat públic, les noves instal·lacions prioritzen la instal·lació de punts de 
llum de sodi d’alta pressió que són els que tenen una major eficiència lumínica. És el cas dels 
carrers Josep Flores i Major. No obstant això, la major part dels equipaments municipals 
(edificis i enllumenat públic) encara mantenen els tipus de tarifa antics, i per tant pot ésser 
oportú el canvi a d’altres tipus de tarifa més adequats i econòmics. 
 
A nivell global, l’índex de consum de combustible per habitant és de 25,78 Tep/habitant i any, 
un valor que multiplica per 7 l’índex de la Unió Europea de l’any 1995.  No obstant això, si no es 
considera el consum industrial aquest índex es situa a 1,71 Tep/any.  
 
L’aprofitament d’energies renovables és un tema incipient a Catalunya però amb unes clares 
perspectives de futur. Dins el municipi no es coneix cap projecte d’aprofitament de l’energia 
solar, i l’única instal·lació d’aprofitament d’energies renovables correspon a una petita central 
hidroelèctrica, que pertany a la companyia subministradora MITJANS.  
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2.3. Diagnosi dels aspectes econòmics 
 
2.3.1. Diagnosi de la situació actual 
 
L’avaluació de la sostenibilitat econòmica del municipi de Sarrià de Ter combina aspectes 
relacionats amb la població i amb l’activitat econòmica pròpiament dita amb l’objectiu que els 
resultats o conclusions a què s’arribi parteixin de la base més àmplia possible. 
 
L’estudi de tots els aspectes econòmics, les conclusions a què s’ha arribat i les propostes 
que se’n deriven hauran d’estar ben recolzades des de l’àmbit de Sarrià. 
 
L’assoliment del coneixement necessari en aquest capítol ha requerit una revisió de 
l’estructura econòmica general del municipi i de les àrees d’influència i dependència exterior 
completat amb l’estudi de (1) la població activa, (2) el mercat de treball, (3) l’atur i (4) l’estudi 
detallat dels sectors econòmics primari, secundari i terciari. 
 
 
2.3.1.1. Estructura econòmica general del municipi 
 
L’estructura econòmica de Sarrià de Ter està fortament relacionada amb la veïna capital, 
Girona, alhora que té una component de projecció internacional relacionada amb 2 de les 
seves 3 indústries del paper. 
 
El març de 1983 Sarrià va superar l’annexió soferta l’any 1976 per part de Girona, fet que va 
possibilitar que l’any 1987 s’aprovessin les normes subsidiàries de planejament i que el 
municipi tornés a disposar de sòl urbanitzable per prosseguir el seu creixement ralentitzat, o 
pràcticament pràcticament interromput, durant 11 anys. 
 
L’estructura econòmica de Sarrià de Ter queda condicionada, doncs, per: 
 

la proximitat a Girona capital, amb qui l’uneix una continuïtat urbana quasi complerta, 
 
constituir l’entrada natural a Girona des del N i NW, 
 
la presència d’un fort entramat d’infrastructures viàries –A-7 i antiga N-II (autovia)– emplaçades entre els 
relleus occidentals i el poble amb el possible futur pas del TGV, 

 
i es caracteritza per: 
 

el fort fraccionament de les àrees residencials (barris de Sarrià de Baix, Sarrià de Dalt, Pla de l’Horta 
(incloent els Vinyers) i la Rasa (amb el Pla de Dalt), i 
 
la presència de destacats enclavaments industrials al sector S de la població. 
 

L’estructura econòmica de Sarrià és determinada pels diferents pesos relatius de les seves 
activitats: (1) un sector primari testimonial, (2) un important conjunt format per indústria i 
construcció, i (3) un sector terciari de pes lleugerament menor, però amb una moderada 
tendència creixent en els darrers anys. 
 
En l’aspecte general d’activitats econòmica i laboral del municipi, cal destacar el pes de les 3 
indústries de Sarrià de Ter relacionades amb el paper, les quals donen feina a un total de 
489 treballadors de plantilla al març de 2000. 
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2.3.2. Diagnosi de les àrees d’influència i dependència exterior del 
municipi 
 
 
Sarrià de Ter es troba íntegrament dins de la influència directa de la ciutat de Girona. En 
l’estudi titulat La construcció de l’espai econòmic i metropolità de Girona: els canvis 
estructurals de la ciutat des de la transició democràtica (OLIVÉ et al, 1999) es diferencien 4 
Gironès atenent a la seva realitat econòmica-social-laboral. Des del centre a la perifèria 
aquestes 4 entitats són: 
 

Girona administrativa.- És la ciutat de Girona com a  municipi. 
 
Girona real o productiva.- És la ciutat considerada real, formada per Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
 
Girona, àrea urbana (AUG).- És l’àrea de Girona i els 25 municipis3 propers que l’envolten i amb qui 
existeix una estreta relació econòmica. 
 
Girona, àrea metropolitana (AMG).- És una àrea formada per un total de 76 municipis (incloent-hi la 
Girona real) que s’estén fins a Figueres pel N, Olot per l’W, la Bisbal per l’E i l’àrea d’influència de 
Barcelona pel S. 

 
 
Malgrat que el fet formar part de la Girona real o productiva no sempre pot ser positiu per 
Sarrià de Ter, pel que té de manca de força en la presa de determinades decisions, aquest 
és un fet que avui per avui cal tenir en compte i cal enfocar cercant-hi el cantó positiu. 
 
 
2.3.2.1. Sarrià de Ter dins l’àmbit econòmic de Girona i la seva àrea d’influència 
 
Girona capital és una de les ciutats catalanes amb una taxa d’activitat més elevada i amb 
una taxa d’atur més baixa. Entre 1986 i 1996 el nombre d’ocupats residents a Girona ha 
caigut del 82 al 69% i alhora els residents amb lloc de treball ha augmentat d’un 28% mentre 
que la ciutat només ha generat un 20% més de llocs de treball. D’aquesta manera 
s’estableixen uns fluxos de treballadors de la ciutat a fora i de fora a la ciutat: resultant unes 
9.000 persones entrant diàriament a treballar a Girona i unes 5.000 més sortint a treballar 
fora, 591 a Sarrià de Ter (l’any 1996). 
 
En síntesi la tendència entre 1986 i 1996, la qual es considera projectable fins l’actualitat, ha 
estat a augmentar els residents de Girona que treballen a Sarrià de Ter i a disminuir els 
habitants de Sarrià que treballen a Girona. Com a dades destacables l’autocontenció4 de 
Sarrià l’any 1996 era del 29,1% (27,5 l’any 1986) front el 68,9% (81,5 l’any 1986) de Girona i 
el 29,2% (40,1 l’any 1986) de Salt. 
 
Sarrià de Ter ha anat tendint a deixar de ser ciutat-dormitori que envia població poc 
qualificada a la ciutat central i s’està acostant progressivament el perfil dels seus residents al 
dels residents de Girona. 
 

                                                 
3 Girona, Salt, Sarrià de Ter, Celrà, Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva, Sant Gregori, 
Vilablareix, Bescanó, Aiguaviva, Sant Julià de Ramis, Quart, Flaçà, Bordils, Palol de Revardit, Cervià 
de Ter, Llambilles, Sant Jordi Desvalls, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena, Sant Joan de Mollet, 
Juià, Colomers, Sant Martí Vell, Garrigoles, i Madremanya. 
4 Autocontenció:-Residents ocupats al propi municipi respecte a residents ocupats, en percentatge 
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El pes de Sarrià de Ter dins l’AUG es pot extreure de l’evolució de l’ocupació i del pes que 
aquesta ocupació municipal representa en el conjunt de l’àrea. En aquest sentit, l’any 1996 
Sarrià de Ter representava el sisè municipi quant a pes relatiu de la seva ocupació dins el 
total de l’AUG, havent enregistrat concretament un augment del 5,3% dels seus ocupats 
entre 1986 i 1996. 
 
De forma local, entre 1986 i 1996: 
 

Es detecta una progressiva substitució de Sarrià de Ter per Sant Gregori. 
 
Sarrià a passat de ser –mantenint pràcticament el nombre d’empleats– el tercer municipi quant a pes 
laboral a l’AUG –darrera Girona i Salt– a ocupar el sisè lloc englobat en un grup de municipis (entre el 3r 
i el 7è) amb un nombre d’ocupats molt similar. 

 
De forma més general, i pel mateix període de temps: 
 

L’eix N constituït per Bordils i Flaçà va perdent pes. 
 
El nucli concret de Celrà (N) manté el seu pes i concentració. 
 
Fornells de la selva i Riudellots de la Selva (S) es reforcen. 
 
Vilablareix i Aiguaviva (SW) i Llambilles i Quart (SE) també es reforcen. 

 
 
Aquests canvis són molt evidents quant a ratio d’autocontenció del mercat de treball molt 
elevada en els municipis que han sofert un major creixement, en la qual s’observa –no 
obstant– una millor posició de Sarrià de Ter (8ena) respecte els municipis amb qui 
històricament s’ha més directament: Girona (10ena) i Salt (21ena). 
 
L’evolució que indica un desplaçament dels centres d’activitat cap al S de Girona és un fet 
general que únicament es pot minimitzar propiciant el creixement de les activitats existents i 
la instal·lació de noves activitats. Aquesta hipotètica instal·lació de noves activitats podria 
propiciar un augment de l’autocontenció malgrat que no de forma continuada donat que 
queda limitat pel conjunt de sòl industrial disponible. 
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2.3.3. Diagnosi del mercat de treball i població activa 
 
En la valoració del mercat de treball i de la població activa de Sarrià de Ter cal tenir en 
compte que partir de 1994 la població total de Sarrià de Ter comença a disminuir 
marcadament fins 1996-1997, moment a partir del qual s’inicia la remuntada que dura fins 
l’actualitat. 
 
 

Taula 2.1. 
Evolució del nombre d’habitants a Sarrià de Ter. 

 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

- - - 1 gen 1 gen 1 gen 1 mar 1 gen 1 gen 1 gen 31 gen 
3.403 3.237 3.247 3.283 3.290 3.256 3.050 3.070 3.151 3.400 3.476 

 
Font: Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
 
L’evolució de l’estructura d’edats de la població durant els darrers 10 anys, mostra un 
eixamplament marcadament desplaçat cap a les franges d’edat més avançades posant de 
manifest, d’altra banda de forma similar al conjunt de Catalunya, un envelliment progressiu 
de la població. Aquest és un dels factors que condicionarà el mercat de treball i les taxes 
d’atur en el futur. 
 
 
 
2.3.3.1. Població activa i mercat de treball 
 
Les dades de població activa disponibles actualment a Sarrià de Ter corresponen a les que 
es desprenen del padró de 1996. A tot el territori català s’utilitza aquesta dada de població 
activa a l’hora de calcular la taxa d’atur, encara que durant el període 1996-2000 hi pugui 
haver hagut variacions substancials en la població total, i per tant, també en la població 
activa: p.e. Sarrià de Ter ha passat de 3.050 habitants a 3.353 durant aquest període, motiu 
pel qual la seva població activa real ha de ser més elevada i la seva taxa d’atur real ha de 
ser inferior. 
 
El valor de població activa utilitzat en totes les dades estadístiques de l’Administració es 
determina (1) atenent a les dades del padró (el més recent data de 1996: font IDESCAT), (2) 
partint de la població de 16 anys i més (2.613 hab) i (3) tenint en compte: 
 

les persones ocupades (1.117), 
 
les persones que busquen la primera ocupació (42), i 
 
els desocupats amb ocupació anterior (120). 

 
El resultat és una població activa de 1.279 persones. 
 
Dins el total de població (3.032 hab) figurarien com a població no activa (a) els jubilats o 
pensionistes (591), (b) els incapacitats permanents (23), (c) els escolars i estudiants (579), 
(d) les feines de la llar (457) i (e) altres situacions (101), amb un total de 1.751 persones. 
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La població activa actual de Sarrià ha d’haver sofert un increment probablement paral·lel al de 
la població total, motiu pel qual aquesta podria tendir a 1.450 persones. En aquest cas, la taxa 
real d’atur se situaria en valors de prop del 6%. Malgrat tot, aquesta problemàtica afecta a tots 
els municipis de Catalunya (cada un en la mesura de l’evolució que ha sofert la seva població 
durant el període 1996-2000) i aquest valor –en el fons no actualitzat– és el que s’utilitza per 
calcular i comparar els valors de taxa d’atur de Catalunya i dels diversos municipis. 
 
 
2.3.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball 
 
L’estructuració general del mercat de treball a Sarrià de Ter s’obté en base a les dades de 
població ocupada resident i per sectors d’activitat: sector primari, sector secundari 
(construcció apart) i sector terciari. 
 
Les dades de població ocupada l’any 1996 són, sector agrari (0,6%), indústria (41,5 %), 
construcció (8,4%) i serveis (49,8%), amb les següents tendències en l’ocupació entre 1991 i 
1997/1999: manteniment en el sector agrícola, disminució en la indústria i augment en la 
construcció i els serveis. 
 
L’evolució del nombre d’establiments d’empreses i professionals per grans sectors (IAE) a 
Sarrià de Ter entre 1994 i 1997 indica: una disminució del 2,9% a la indústria, i un augment 
del 71%, 21,7% i 11,1% en la construcció, els serveis i el comerç de detall, respectivament. 
Aquesta evolució ha significat un increment conjunt resultant del 22% del nombre d’activitats 
per aquest període. Durant aquest mateix període l’AUG ha sofert un augment menor 
(aproximadament la meitat) en la construcció i un lleuger increment positiu de la indústria 
front el decreixement que aquesta a sofert a Sarrià de Ter. 
 
En síntesi, l’evolució del nombre d’activitats entre 1986 i 1999 és assimilable a la de 
persones ocupades en els mateixos sectors d’activitat, destacant 3 aspectes importants: 
 

l’espectacular augment de la construcció a Sarrià de Ter respecte l’àrea urbana de Girona (71% davant 
33,2%), 
 
el menor increment relatiu del comerç de detall respecte les altres activitats tant a Sarrià com a l’àrea 
urbana de Girona, i 
 
la disminució neta de l’activitat a Sarrià de Ter (-2,9%) davant un increment del 7,7 % a l’AUG 
(increment menor que el registrat en els altres sectors). 

 
 
2.3.3.3. Atur i nivells de protecció 
 
2.3.3.3.1. Treballadors inscrits al règim general de la seguretat social i de treballadors 
autònoms 
 
El nombre de treballadors inscrits al règim general de la seguretat social RGSS a Sarrià de 
Ter és de 1.342 l’any 1999, i entre 1993 i 1999 ha disminuït en conjunt en un 6,9%. Amb tot, 
l’any 1994 hi va haver una brusca disminució del 19,6% (tancament de la planta de 
cel·lulosa de Torraspapel i de producció de Cobega) que malgrat l’increment continuat dels 
anys posteriors encara no ha permès assolir els nivells inicials. 
 
El nombre de treballadors inscrits al règim dels treballadors autònoms RGTA a Sarrià de Ter 
entre 1993 i 1999 ha augmentat progressivament fins un 15,9%, essent el 1999 de 233. 
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2.3.3.3.2. Població ocupada 
 
Les dades de població ocupada a Sarrià de Ter provenen del cens de 1991 i de l’enquesta 
d’activitat de 1996. Aquestes dades queden ben reflectides en les taules següents: 
 
 

Taula 2.2. 
Població ocupada a Sarrià de Ter i a l’Àrea Urbana de Girona (AUG) els anys 1991-1996. 

 
 Ocupats Taxa 

d’ocupació 
Homes 
ocupats 

Taxa ocupació 
masculina 

Dones 
ocupades

Taxa ocupació 
femenina 

Any Sarrià AUG Sarrià AUG Sarrià Sarrià AUG Sarrià Sarrià AUG 
1991 1.290 45.511 49,5 52,6 861 66,5 66,8 429 32,7 39,5 
1996 1.117 45.951 42,7 49,3 713 55,4 60,5 404 30,4 38,8 

 
Font: IDESCAT, cens de 1991 i enquesta d’activitat de 1996. 
 
 
 

Taula 2.3. 
Evolució de l’ocupació a Sarrià de Ter i a l’Àrea Urbana de Girona (AUG) els anys 1991-1996. 

 

1991-1996 
Variació 
ocupació 

% 

Variació 
taxa 

ocupació % 

Variació 
homes 

ocupats % 

Variació taxa 
ocupació 

masculina % 

Variació 
dones 

ocupades % 

Variació taxa 
ocupació 

femenina % 
Sarrià de 

Ter -13,4 -13,7 -17,2 -16,6 -5,8 -7,0 

AUG 1 -6,4 -2,1 -9,4 5,8 -1,7 
 

Font: IDESCAT, cens de 1991 i enquesta d’activitat de 1996. 
 
 
En síntesi i en comparació amb la resta de municipis de l’AUG, el municipi de Sarrià de Ter 
s’ha vist fortament afectat per la disminució de l’ocupació motivada pels tancaments 
específics de centres de treball l’any 1994-93. 
 
 
2.3.3.3.3. Atur 
 
L’evolució de l’atur a Sarrià de Ter s’extreu de l’OTG, i la seva taxa (taxa d’atur) es pot 
calcular en base a la població activa del cens de 1996 que és la forma com es calcula 
habitualment aquesta taxa a Catalunya i a la resta de l’estat. Donat que les dades de 
població activa (PA) només s’actualitzen quan es revisa el cens,  els valors de taxa d’atur 
així calculats van esdevenint menys fiables a mesura que hom s’allunya de la data del cens. 
Existeix la possibilitat d’utilitzar altres indicadors –de forma interna a l’Ajuntament– per tal de 
veure l’evolució de la desocupació a Sarrià de Ter. 
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Taula 2.4. 
Dades de taxa d’atur disponible a Sarrià de Ter. 

 
     Taxa d’Atur5 % 

Data N. aturats Cens Cens 15-64 P. Activa S/ PA S/Cens 15-64 S/Població 
31.12.99 87 3.476 2.381 1.279 6,8 3,65 2,5 
30.11.99 83 3.476 2.381 1.279 6,49 3,49 2,39 
30.09.99 84 3.476 2.381 1.279 6,57 3,53 2,42 
18.06.98 - 3.151 2.142 1.279 - - - 
17.03.97 116 2.998 2.054 1.279 9,07 5,65 3,87 
31.12.96 117 3.070 - 1.279 9,15 - 3,81 
31.03.96 144 3.050 - - - - 4,72 
31.12.95 141 3.050 - - - - 4,62 
02.03.95 195 3.256 - - - - 5,99 
31.03.94 178 3.290 - - - - 5,41 
31.03.93 121 3.247 - - - - 3,73 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades diverses. 
 
 
La proposta d’indicadors d’atur al municipi es plantejarà calculant la taxa d’atur (1) sobre la 
població activa (fórmula general), (2) sobre la població d’edat compresa entre 15 i 64 anys i 
(3) sobre la població de cens, de forma que es podrà disposar de valors que poden ser 
complementaris i permeten veure i valorar amb facilitat l’evolució de l’ocupació al municipi. 
 
Referent a l’evolució mensual d’aturats i de taxa d’atur de Sarrià de Ter no es detecten 
variacions estacionals i, a partir de finals de 1998, el seu valor és similar al de l’AUG. 
 
Referent a l’evolució mensual de dones aturades i de taxa d’atur femení de Sarrià de Ter i 
del conjunt de municipis de l’Àrea Urbana de Girona, cal dir que amb les dades disponibles 
tampoc es detecten variacions estacionals i que en general, el valor de taxa d’atur sol ser 
més elevat que el de l’AUG. 
 
La comparació de la taxa d’atur –segons la població activa– de Sarrià de Ter respecte 
l’AUG, la demarcació, Catalunya i l’estat és possible amb les dades de la taula següent: 
 
 

Taula 2.5. 
Dades comparatives de taxa d’atur. 

 
 Taxa d’Atur6 % 

Àrea Taxa general % Taxa masculina % Taxa femenina % 
Sarrià 6,8 (12/99) - 10,5 (3/98) 
AUG 5,9 (3/99) - 8,5 (3/98) 

Girona prov. 6,32 (2/00) 4,01 (2/00) 9,28 (2/00) 
Catalunya 6,53 (2/00) 4,62 (2/00) 9,13 (2/00) 

Estat 10,0 (2/00) 6,76 (2/00) 14,82 (2/00) 
 

Font: Elaborat a partir de dades diverses: OTG i INEM. 
 

                                                 
5 Taxa d’atur calculada segons (1) població activa PA (dades de 1996), segons (2) franja de població 
d’edats compreses entre 15 i 64 anys i segons (3) població total. 
6 Taxa d’atur calculada segons població activa PA. 
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En aquest cas cal tenir en compte que si la població activa actual fos propera a 1.450 (tal 
com s’ha estimat) la taxa d’atur calculada s’aproximaria al 6% passant a ser assimilable a la 
del conjunt de l’AUG. 
 
 
• Perfil dels aturats 
 
El perfil mig dels aturats s’ha extret de les dades d’ocupació facilitades per l’OTG 
corresponents a desembre de 1999: població activa 1.279 i taxa d’atur del 6,8%. 
 
Segons les dades disponibles el perfil dels aturats de Sarrià respon a les següents 
característiques: 
 

L’atur és més elevat entre les dones (64%), i per aquest motiu el nombre de demandes de treball també 
és superior (66%). 
 
L’atur masculí es concentra en la població compresa entre 20-29 anys (25%) i de més de 55 anys 
(47%). L’atur femení es concentra majoritàriament en la població compresa entre 20-29 anys (58%), per 
bé que les demandes s’allarguen en la franja de 20-34 anys (53%) 
 
La formació acadèmica de la part més important d’aturats de Sarrià de Ter, tant homes com dones, és 
bàsica (certificat d’escolaritat i EGB) (52% homes i 73%), i en segon lloc FP (15% homes i 9% dones). 
 
Per sectors d’activitat la majoria d’aturats són treballadors de la indústria (24% homes i 26% dones), del 
comerç (20% tant homes com dones) i immobiliàries i lloguer (17% tant homes com dones). Segons el 
seu grup professional entre els aturats dominen els treballadors no qualificats (24% homes i 27% 
dones), els administratius (15% homes i dones), els treballadors de serveis (18% homes i 20% dones)  i 
els operaris de maquinaria (15% homes i 12%). 
 

 
Des de finals de 1999 es rep informació mensual de l’Administració autonòmica relativa als 
aturats i al seu perfil. Per aquest motiu en un termini breu de temps es començarà a 
disposar de dades fiables de l’evolució del perfil dels aturats del municipi. 
 
El perfil actual dels aturats del municipi implica que qualsevol actuació tendint a millorar 
l’ocupació dels habitants de Sarrià de Ter s’ha de plantejar encarada principalment, 
 

a les dones, 
 
a la població juvenil, i 
 
als aturats de més de 55 anys. 
 

Les actuacions han de tenir en compte que les activitats més afectades són el comerç i la 
indústria, i que s’han de plantejar com a complement de la formació d’administratius i 
empleats de serveis, i com a formació de treballadors no qualificats. 
 
 
• La borsa de treball municipal 
 
Des de mitjan 1999 funciona la borsa de treball municipal de Sarrià de Ter. Les dades 
bàsiques, a finals de març de 2000, de la borsa de treball indiquen que la majoria de 
demandes de treball són del propi municipi (68 demandes de Sarrià front 13 de Girona i 16 
d’altres municipis), i que 19 són homes i 49 dones. 
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S’han rebut diverses demandes de treballadors per part d’empreses de Sarrià de Ter i 
localitats properes: diverses dones (1) per estudis de mercat, (diverses) neteja i (1) 
hosteleria, i diversos homes per (1) jardineria, i (més de 10) operaris. 
 
La iniciativa de la borsa de treball municipal es considera molt adequada malgrat que els 
seus resultats encara no són valorables degut al poc temps de funcionament  (menys d’un 
any) i degut a què tot just en aquest moment comença a ser més coneguda. Per tant es 
preveu que a finals de l’any 2000 es podrà fer una primera valoració de la seva efectivitat. 
Els principals valors a tenir en compte seran: nombre d’inscrits, demandes empresarials 
rebudes i sobretot nombre de contractacions aconseguides. 
 
 
• Aturats que reben prestació 
 
Les dades generals disponibles indiquen que el 88,7% d’aturats de la demarcació de Girona 
perceben prestació. En ser les dades més properes a Sarrià de Ter es prenen com 
assimilables. 
 
 
• Ocupacions més contractades 
 
Les dades relatives a l’evolució de la contractació obtingudes a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat del Gironès fan referència a la comarca i a l’any 1998. Aquestes indiquen que les 
edats més contractades tant en homes com en dones són les compreses entre 17 i 24 anys 
(40% homes i 43% dones). Les edats compreses entre 25 i 29 anys tenen una contractació 
del 17% en homes i 19% en dones, mentre que entre 30 i 39 la contractació és de 21% 
homes i 20 % dones. Les edats més avançades registren una contractació menor. 
 
Les ocupacions més contractades en homes a la comarca del Gironès són els peons de la 
indústria (40,2%), els paletes (6,53%) i els conductors de camions (4,42%), seguits per 
administratius, cambrers, dependents, … 
 
Les ocupacions més contractades en dones a la comarca del Gironès són peons de la indústria 
(29,65%), les dependentes (13,4%) i les administratives (11,71%), seguides per neteja, 
cambreres, auxiliars d’infermeria, … 
 
 
• ETT’s 
 
Les dades relatives als contractes de treballadors de Sarrià de Ter a través de les empreses de 
treball temporal (ETT’s) són absolutament precàries donat que, la OTG de Girona ha informat 
del funcionament i de la disposició de dades molt fraccionada. 
 
En síntesi a la demarcació de Girona, els treballadors més contractats per ETT’s són  joves: 
més del 50% tenen edats entre 16 i 24 anys; un ≈40% tenen edats entre 25 i 44 anys; i 
menys del 10% tenen més de 45 anys. La contractació d’homes i dones per part de les 
ETT’s és similar (proper al 50%). 
 
Destacar que actualment el treball a través de les ETT’s va essent menys avantatjós i ha de 
tendir de forma general a ser una solució únicament per a treballs molt puntuals. 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter s’ha declarat en ple municipal anti-activitats de les ETT’s. 
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• Formació ocupacional 
 
No hi ha constància de cursos de formació ocupacional a Sarrià de Ter, però en el marc del 
treball de l’Àrea de Desenvolupament local amb el sector empresarial, es vol potenciar la 
realització de cursos a Sarrià de Ter. En aquest cas Girona actua de centre on s’imparteixen 
la pràctica totalitat de cursos de formació de l’AUG destinats dominantment a: 
aturats/aturades amb especials dificultats (15,1% dels cursos), dones aturades majors de 25 
anys (3,6%), aturats/des majors de 25 anys (29,5%), i aturats/des menors de 25 anys 
(51,8%). 
 
Les especialitats a què es destinen aquests cursos són diverses però dominen les tècniques 
empresarials (14,1%), els serveis socials (8,6%), la hosteleria i la restauració (7,09%) i 
l’administració i oficines (19,1%). 
 
La voluntat municipal i la disposició d’espais adequats a la Cooperativa han de permetre la 
realització de cursos de formació al mateix municipi. 
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2.3.4. Diagnosi del sector primari 
 
El sector primari –agricultura, ramaderia i explotació de boscos– és molt poc important tant 
des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu a Sarrià de Ter. 
 
El cens agrari de 1989 indica que de les 420 ha municipals, la superfície agrària és de 113 
ha, el 41,6% de la qual correspon a terres llaurades, el 52,2 % a terreny forestal i el 6,2% 
restant a altres superfícies. Dins la superfície forestal arbrada (80 ha), hi ha 65 ha de bosc 
de fusta i 15 ha de bosc de llenya. 
 
En conjunt el sector es troba poc desenvolupat motivat en bona part per l’existència de 
comarques fortament agrícoles i ramaderes aprop, i per l’economia eminentment urbana de 
Sarrià de Ter. 
 
 
 
2.3.4.1. L’agricultura 
 
Les activitats relacionades amb l’agricultura són poc importants en el conjunt d’activitats 
econòmiques i d’ocupació de Sarrià de Ter. Del total de terres de conreu (60 ha l’any 1999) 
hi ha 44 ha de conreus herbacis de secà i 6 ha de regadiu, mentre que la resta, 10 ha, són 
guarets. 
 
La població ocupada en el sector agrícola és baixa, com a màxim superant lleugerament el 
valor de l’1% l’any 1991, i essent del 0,6% l’any 1996. És recomanable que l’activitat 
agrícola es mantingui, com a mínim en els nivells actuals, com una mesura que afavoreixi el 
manteniment en millor estat de conservació de la meitat occidental del municipi. Facilitar la 
mobilitat dels habitants dels masos mitjançant una xarxa de camins asfaltats, ajudaria també 
al seu menor cost de manteniment i a assegurar un accés a la part menys antropitzada del 
municipi únicament a través de les vies principals. 
 
En quant a horts, els principals es concentren a les hortes de Sarrià de Baix, i són 
destinades al consum propi. La resta es troben en els sectors situats junt a la carretera 
d’accés al Golf Girona, i estan en força bon estat de conservació. Malgrat que siguin 
destinats a consum propi sembla recomanable el manteniment de l’activitat hortícola. 
 
 
 
2.3.4.2. La ramaderia 
 
La única explotació ramadera destacable existent a Sarrià de Ter és la del mas Can Rovira, 
dedicada al bestiar vaquí amb 70/80 caps. També duu a terme activitat agrícola. La resta de 
masos del municipi disposen com a màxim de bestiar de corral. 
 
La potenciació del sector ramader mitjançant la instal·lació de granges no és aconsellable 
atenent a les problemàtiques cada cop més evidents detectades a municipis i comarques 
veïnes en relació amb la gestió dels purins i amb la presència de nitrats en les aigües 
subterrànies. 
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2.3.4.3. L’explotació dels boscos 
 
En relació amb l’activitat forestal el DARP no té registrat cap Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal a Sarrià de Ter. Cal destacar que la preservació del bosc en bon estat és una de les 
prioritats destacades per part de la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona, la 
qual també ha proposat la millora i manteniment d’una xarxa de camins forestals 
relativament densa per facilitar les tasques d’extinció davant d’un hipotètic foc forestal. 
 
En aquest sentit una de les accions que podria assumir l’Ajuntament seria la de propiciar 
l’acord entre els principals propietaris forestals del municipi per tal de dur a terme un pla 
conjunt de gestió i millora forestal. Aquest fet significaria una millor gestió de les masses 
arbòries del municipi i podria afavorir la constitució d’una Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) al municipi que permetria l’obtenció d’ajuts per la millora/obertura de pistes/camins 
forestals adequats per la extinció d’hipotètics incendis a la meitat de ponent municipal. 
 
 
 
2.3.5. Diagnosi del sector secundari 
 
2.3.5.1. Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitat 
 
L’anàlisi del sector secundari o productiu de Sarrià de Ter s’ha fet en base a dades 
disponibles a l’Administració autonòmica i les dades relatives a l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE) de 1999. 
 
La tipologia d’activitats que es duen a terme a Sarrià de Ter i a la comarca del Gironès són 
similars encara que el pes de la indústria tèxtil (i de confecció) i la relativa a productes 
alimentaris és major a nivell comarcal, alhora que el pes de la indústria paperera és molt 
important a Sarrià. 
 
Les dades de població ocupada l’any 1996 (IDESCAT) indiquen que el 41,5 % de llocs de 
treball al municipi corresponen al sector industrial, mentre que els del sector dels serveis 
representen el 49,8%, essent els de la construcció poc inferiors al 10%. 
 
Per l’estudi de les dades de l’IAE de 1999 a Sarrià de Ter el municipi s’ha dividit en quatre 
subunitats, prenent com a nucli d’aquestes cadascun dels barris de Sarrià de Ter. Les 
subunitats utilitzades són: 
 

Sarrià de Baix: Inclou la zona industrial pròxima situada entre el barri, la carretera N-II i el riu Ter 
(sector Josep Flores). 
 
Sarrià de Dalt: Inclou el polígon industrial del Pla d’en Xuncla. 
 
Pla de l’Horta: Inclou el Pla dels Vinyers. 
 
La Rasa: Inclou la zona industrial adjacent que arriba fins a la carretera N-II i l’antic enllaç d’incorporació 
a l’autopista (Pla de Dalt). 

 
L’agrupació de les principals activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi s’ha 
fet en 8 grans capítols escollits en funció de la variabilitat d’activitats existents al municipi: 
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Indústria: Inclou tot tipus de fabricació, emmagatzematge o serveis industrials exceptuant les indústries 
papereres. Construcció de maquinaria i tallers de mecànica. Transports. 
 
Indústria paperera: Fabricació i emmagatzematge de les indústries papereres. 
 
Construcció: Empreses de construcció i paletes, i treballs amb guix. 
 
Professionals: Instal·lacions elèctriques, de fred i calor, lampisteria, pintors, fusters, … 
 
Professionals lliures: Arquitectes tècnics, aparelladors i delineants. Advocats, agents comercials, i 
altres professionals qualificats. 
 
Comerç majorista: Productes alimentaris, begudes, vehicles, drogueria i perfumeria. Maquinaria i 
aparells elèctrics, matèries primeres. Petroli, lubricants i derivats. 
 
Comerç minorista: Productes alimentaris, tabac, merceria, drogueria, mobles, aparells d’ús domèstic. 
Vehicles terrestres i recanvis. Llibres, revistes i distribució al detall de combustibles i carburants. 
Farmàcies. 
 
Serveis: Restaurants, bars i hotels. Immobiliàries. Bancs i caixes. Reparació d’electrodomèstics i 
automòbils. Lloguer de maquinaria, ensenyament, perruqueries. Serveis mèdics (d’oftalmologia i 
odontologia). Serveis de neteja i d’evacuació d’aigües. 
 

 
El resultat de l’estudi de les dades generals de l’IAE de 1999 se sintetitzen tot seguit: 
 
 

Taula 2.6. 
Nombre d’emplaçaments de les activitats econòmiques a cada sector de Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa N.D. Total % 
Total 169 47,2 % 25 7 % 31 8,7 % 15 4,2% 118 33 % 358 100 

 
Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
 

Taula 2.7. 
Dades de les superfícies ocupades (m2) per les diferents activitats econòmiques en cada sector de 

Sarrià de Ter. 
 

 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa Total % 
Total (m2) 72.394 85,8 % 8.594 10,2 % 2.987 3,4 % 423 0,6 % 84.398 100 

 
Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
Aquestes dades de nombre d’activitats i de superfície no permeten ponderar amb facilitat la 
importància real de les diverses activitats econòmiques del municipi ja que no hi ha una 
correlació directa entre el nombre d’activitats d’un tipus, o superfície que ocupen, i el pes 
que representen per l’economia del municipi. Malgrat tot, el pes real de la principal indústria 
del municipi –la indústria paperera– queda força ben reflectida amb un pes superior al 35% 
donat que els seus ocupats directes (489) respecte els ocupats totals de Sarrià (1.342) l’any 
1999 representava el 36,4% de treballadors ocupats i alhora la superfície total destinada a 
aquesta activitat era del 35%. 
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El pes de cada grup d’activitats pot valorar-se de forma general i més simple atenent a un 
índex que tingui en compte el nombre de treballadors que hi són empleats: en aquest cas, 
segons dades de l’IDESCAT, l’any 1996 la indústria representava un 41,5 %, la construcció 
un 8,1 %, i els serveis un 49,8 %. 
 
La caracterització més ajustada de la tipologia de les indústries de Sarrià de Ter s’extreu 
dels treballs de camp que l’Àrea de Desenvolupament Local està duent a terme a l’actualitat. 
S’han relacionat les principals 22 empreses (els treballadors ocupats en aquestes 22 
empreses representen el 50,5% dels ocupats a Sarrià a finals de 1999: 678 respecte a 1.342 
ocupats), de les quals se n’han visitat 17 a març de 2000. 
 
La tipologia d’empreses contactades és la següent: 
 
 

Taula 2.8. 
Relació de topologia de les empreses grans i mitjanes de Sarrià de Ter (2000). 

 
Activitat Nombre Nombre treballadors 
Paper 3 489 
Fabricació maquinària i construcció mecànica 8 92 
Gestió residus 1 8 
Distribució de gas i carburants 2 38 
Fabricació de pintures 1 N.D. 
Neteges industrials 1 15 
Transports 1 N.D. 
Majorista de vehicles 1 36 
Frigorífics i alimentació 3 N.D. 
Altres 1 N.D. 
Total 22 678 

 
Font: Àrea de Desenvolupament Local. Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
 
En general el sector empresarial ha dispensat una bona acollida a la iniciativa municipal, i ha 
sol·licitat a l’Ajuntament: 
 

informació sobre la auditoria municipal, 
 
sol·licitud de cursos o d’espais físics per formació, 
 
sol·licitud de plànols municipals, 
 
altres. 

 
En aquestes entrevistes l’Ajuntament s’ha establert un punt de connexió amb les empreses i 
ha detectat algunes necessitats específiques: d’informació sobre els canvis de l’autovia, de 
manca d’espai i de possible necessitat de traslladat –en principi dins del mateix municipi– 
d’alguna empresa, … Alhora ha ofert a les empreses la borsa de treball municipal, la 
possibilitat de figurar a la futura pàgina web municipal, espais a la Cooperativa per dur a 
terme cursos de formació, i possibilitats de tramesa d’informació directa. 
 
Un dels objectius finals de l’Ajuntament en aquest acostament al sector empresarial és el de 
constituir el futur embrió d’un ens que pugui aglutinar i representar el sector industrial de 
Sarrià, amb la possibilitat de col·laborar amb la futura associació de comerciants. 
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2.3.5.1.1. Tipificació de la indústria a Sarrià de Ter 
 
Les principals indústries/activitats econòmiques de Sarrià de Ter són 22 que ocupen la 
meitat dels treballadors de tot el municipi, i poden considerar-se com empreses grans-
mitjanes (2 d’elles) i mitjanes-petites (les 20 restants). 
 
El nombre de treballadors d’aquestes empreses és divers: 348, 116, 38, 36, 25 (3 
empreses), 23, 15, 8 (2 empreses), 4, mentre que d’altres no s’ha pogut determinar en 
aquest moment. La resta d’activitats que es desenvolupen al municipi són menors. 
 
En general el conjunt de les 22 empreses són activitats amb més de 10 anys d’antiguitat al 
municipi, que valoren positivament l’emplaçament de Sarrià i la seva xarxa de 
comunicacions, i que creuen que la formació (incloent els aspectes informàtics) és molt 
necessària. En general es considera que la iniciativa municipal de constituir una borsa de 
treball és útil i interessant. 
 
 
2.3.5.2. Ubicació i característiques de les zones industrials 
 
L’any 1998 Sarrià comptava amb 115,7 ha de territori qualificat com a sòl urbà, del qual un 
25% és industrial (≈29 ha) i un altre 25% ocupat per vies de comunicació. 
 
Les principals àrees industrials de Sarrià de Ter són: 
 

Mas Boscosa.-Pla aprovat però de desenvolupament lent per manca d’un interès real dels promotors 
privats. 
 
Pla d’en Xuncla I.-Es troba executat. Durant la present legislatura ha un compromís municipal de refer 
l’asfaltat i l’enllumenat públic). 
 
Pla d’en Xuncla II.-El projecte d’urbanització es troba en tràmit de recepció. 
 
Carrer Josep Flores.-El projecte d’urbanització del carrer Josep Flores es troba executat. És l’àrea més 
industrial i s’hi localitzen entre altres les 3 indústries del paper. 
 
El Pla Especial Unitat de la Paperera es troba pendent d’execució. S’hi preveu l’ampliació de 
Torraspapel i la construcció d’un nou pavelló (equipaments). 
 
Les àrees industrials de Cobega i els Horts es preveu la seva eliminació parcial i el seu pas a sòl urbà 
no industrial. 
 

 
A excepció de la unitat d’actuació paperera on Torraspapel disposa d’una important 
superfície on créixer, no s’ha tingut en compte la superfície de sòl que encara es pot 
construir dins d’instal·lacions industrials existents donat que no es pot considerar 
estrictament lliure i, per tant, disponible per a noves activitats que pugin accedir a Sarrià de 
Ter. 
 
La superfície total de sòl industrial lliure és en aquests moments de 128.412 m2 (dades 
facilitades per l’Ajuntament). Aquestes superfícies s’ordenen con segueix: 
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Mas Boscosa 88.600 m2  Superfície neta a punt d’urbanitzar 
 
Xuncla I 960 m2  Superfície neta no urbanitzada 
 2.500 m2  Superfície bruta no urbanitzada 
 
Xuncla II-I 14.454 m2  Superfície neta urbanitzada 
 
Xuncla II-II 10.990 m2  Superfície bruta no urbanitzada 
 
Zona Manter 3.572 m2  Superfície neta urbanitzada 
 
Zona Ford 2.700 m2  Superfície neta urbanitzada 
 
Unitat d’actuació Paperera 27.640 m2  Superfície urbanitzada però dins Torraspapel 
 4.636 m2  Superfície urbanitzada lliure 

 
 
El polígon de Mas Boscosa no ha avançat de moment i probablement sigui degut a la poca 
voluntat dels promotors privats i a uns preus de sòl no urbanitzat elevats. Davant aquest fet, 
l’Ajuntament caldria que emprengués alguna actuació que propiciés el desenvolupament de 
la major nova àrea industrial existent al municipi. 
 
 
2.3.5.3. Classificació i riscos de les activitats econòmiques amb incidència 
ambiental 
 
La tipologia del subsòl de les àrees industrials de Sarrià de Ter es considera vulnerable 
donada la proximitat del nivell freàtic i la permeabilitat moderada-elevada de les terrasses 
fluvials del riu Ter que conforma la unitat hidrogeològica. 
 
El nombre d’activitats industrials potencialment contaminants del sòl i les aigües 
subterrànies no és elevat, però són remarcables els focus de risc derivats d’activitats 
econòmiques menors (tallers, …) i no econòmiques (de particulars) també poden ser 
importants. 
 
La indústria paperera, dominant a Sarrià de Ter, és usuària de diversos productes químics i 
combustibles, podent generar com a principals agents contaminants els fums de calderes, 
SO2, CO, NOx, H2S i altres compostos derivats del sofre i el carboni. 
 
El principal risc industrial que ha sofert Sarrià al llarg del temps feia referència a l’ús de clor 
per part de Torraspapel. Fa alguns anys, Torraspapel va deixar d’utilitzar el clor en el procés 
industrial, motiu pel qual el resultat pràctic d’aquest abandó de l’ús del clor ha estat una 
disminució dràstica del risc associat a les activitats industrials del municipi en eliminar-se el 
risc que podia afectar més a la població. 
 
Actualment, i en relació als riscos de contaminació atmosfèrica, la planta de Cogeneració del 
Ter, S.A. (Torraspapel) que actualment funciona amb gas, Torraspapel, S.A. amb diverses 
calderes, i MANTER, S.A. amb 3 calderes, són les úniques activitats del municipi incloses al 
CAPCA, Catàleg d’Activitats industrials Potencialment Contaminants de l’Atmosfera. 
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2.3.5.4. La indústria del paper 
 
La indústria del paper és la dominant al municipi en l’actualitat, i representa un símbol de 
Sarrià de Ter. Aquest símbol era identificat en el passat com a negatiu, però actualment ja 
no és tant així, i existeix l’objectiu municipal de potenciar-ne el seu coneixement i la seva 
part positiva. 
 
A aquests efectes el passat 1999 l’Ajuntament de Sarrià de Ter va organitzar unes Jornades 
del Paper de les quals ja s’estan preparant les segones pel present any 2000 amb un enfoc 
a apartats econòmics, històrics i arquitectònics, i amb la presència de destacats convidats de 
l’àmbit de la ciència i la tècnica de Catalunya. 
 
Per aprofundir en el mon del paper a nivell municipal, l’Ajuntament s’ha proposat la creació 
d’una xarxa de municipis paperers a Europa. Per aquest motiu ja ha presentat al Patronat 
Català Pro-Europa una proposta per cercar municipis partners de característiques similars a 
Sarrià de Ter: menys de 7.00 habitants, amb tradició i/o indústria del paper i localitzats a 
França (S), Itàlia (N), Portugal i Espanya. 
 
En aquests moments ja s’ha contactat amb municipis com Capellades, Besalú, Sant Joan 
Les Fonts i Tolosa (Navarra) que previsiblement podrien formar part d’aquesta futura xarxa. 
 
La constitució d’aquesta xarxa promoguda des del mateix Ajuntament ha de permetre fixar-
se objectius destacats i emprendre iniciatives comunes, que permetin treure rendiment de 
l’agrupació. 
 
 
2.3.5.5. Tramitació d’expedients d’activitat 
 
Actualment, abril de l’any 2000, hi ha un total de 20 activitats pendents d’autorització en el 
llistat municipal d’autoritzacions, de les quals: 
 

1 correspon a un expedient de 1996, 
 
2 a l’any 1997, 
 
6 a l’any 1998, 
 
5 a l’any 1999, i 
 
4 a expedients iniciats l’any 2000. 

 
 
Aquest és un fet que cal tenir en compte i que s’haurà de treballar per a aconseguir de 
millorar. 
 
Per altra banda cal preveure l’aprovació d’una ordenança reguladora definitiva –a elaborar 
en base a la ordenança tipus pendent que s’aprovi per part de la Generalitat de Catalunya– 
per un millor control de les activitats econòmiques l’Ajuntament en el marc de la Llei 3/98 
d’intervenció integral de l’Administració ambiental. 
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2.3.6. Diagnosi del sector terciari: comerç i serveis 
 
 
2.3.6.1. El sector terciari 
 
De forma similar a l’apartat del treball relatiu a l’anàlisi del sector industrial de Sarrià de Ter, 
s’han recopilat totes les dades disponibles a l’Administració autonòmica i s’ha procedit a 
l’estudi de les dades relatives a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de 1999 facilitades 
per l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 

Taula 2.9. 
Establiments del sector terciari de Sarrià de Ter. 

 
Any Comerç de detall Serveis7 Professionals i artistes 
1995 61 108 19 
1996 60 119 17 
1996 60 129 18 
1999 68 148 - 

 
Font: IDESCAT a partir de dades de l’IAE entre 1994 i 1997, i elaboració pròpia a partir de l’iAE de 
1999. 
 
 
 
El desglòs de les empreses del sector terciari en grans grups d’activitat és el següent: 
 
 

Taula 2.10. 
Nombre d’establiments del sector comerç segons àrees d’activitat de Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Ter Gironès 

Activitat 1995 % 1997 % 1995 % 1997 % 
Productes alimentaris 25 41 24 40 827 31,2 884 31,5 
Roba i calçat 7 11,5 6 10 585 22,1 594 21,2 
Articles per a la llar 8 13,1 9 15 299 11,3 338 12 
Llibres i periòdics 2 3,3 2 3,3 109 4,1 114 4,1 
Productes químics 6 9,8 7 11,7 201 7,6 224 8 
Material de transport 3 4,9 5 8,3 89 3,4 98 3,5 
Comerç no classificat 10 16,4 7 11,7 539 20,3 553 19,7 
Total d’activitats 61 100 60 100 2.649 100 2.805 100 

 
Font: IDESCAT a partir de dades de l’IAE entre 1994 i 1997. 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Excepte comerç de detall. 
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Taula 2.11. 
Nombre d’establiments del sector serveis segons àrees d’activitat de Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Ter Gironès 

Activitat 1995 % 1997 % 1995 % 1997 % 
Comerç a l’engròs 20 18,5 23 17,8 717 15,9 815 15,6 
Hoteleria 17 15,7 17 13,2 714 15,9 790 15,1 
Transports i comunicacions 29 26,9 36 27,9 709 15,8 845 16,2 
Mediació financera 5 4,6 5 3,9 304 6,8 317 6,1 
Serveis a empreses 1 0,9 0 0 420 9,3 530 10,1 
Serveis personals 32 29,6 39 30,2 1.272 28,3 1.482 28,4 
Immobiliàries i altres 4 3,7 9 7,0 365 8,1 448 8,6 
Total d’activitats 108 100 129 100 4.501 100 5.227 100 

 
Font: IDESCAT a partir de dades de l’IAE entre 1994 i 1997. 
 
 
El treball i l’estudi de les dades de l’IAE de 1999 a Sarrià de Ter s’ha dut a terme tenint en 
compte quatre subunitats, prenent com a nucli d’aquestes cadascun dels barris de Sarrià de 
Ter. Les subunitats utilitzades són: 
 

Sarrià de Baix. 
 
Sarrià de Dalt. 
 
Pla de l’Horta. 
 
La Rasa. 

 
Per al tractament general, les diferents activitats econòmiques s’han tractat molt 
individualitzadament i per tant es pot tenir una visió àmplia de la tipologia d’activitats que es 
desenvolupen a cada un dels barris. 
 

Comerç minorista: Productes alimentaris, tabac, merceria, drogueria, mobles, aparells d’ús domèstic. 
Vehicles terrestres i recanvis. Llibres, revistes i distribució al detall de combustibles i carburants. 
Farmàcies. 
 
Serveis: Restaurants, bars i hotels. Immobiliàries. Bancs i caixes. Reparació d’electrodomèstics i 
automòbils. Lloguer de maquinaria, ensenyament, perruqueries. Serveis mèdics (d’oftalmologia i 
odontologia). Serveis de neteja i d’evacuació d’aigües. 
 
També s’ha inclòs el comerç de mobles i les fusteries com a activitat generalment molt integrada al 
barri on es duu a terme l’activitat. 

 
 
Les dificultats que s’han detectat a l’hora d’estudiar les dades del sector terciari a través de 
l’IAE han estat bàsicament les següents: 
 

Les dades de 1999 no reflecteixen l’estat real a finals de l’any. 
 
La gran variabilitat d’epígrafs fa que activitats idèntiques estiguin donades d’alta amb epígrafs diferents 
(i també a l’inversa). 
 
Hi ha comerços que realitzen diferents activitats i no sempre estan totes declarades. 
 
Hi ha activitats que no declaren una adreça al municipi i són difícils d’ubicar. 
 
Destacar que Cobega està donada d’alta al mateix temps com a comerç majorista de begudes i tabac i 
com a ferreteria (1999). 
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Una de les conclusions bàsiques d’aquesta primera part de l’estudi és que cal una 
actualització adequada del conjunt de l’IAE a nivell municipal, i alhora preveure mesures per 
l’agilització en la resolució de les activitats pendents d’autorització. 
 
La problemàtica de l’estudi de les dades de l’IAE s’intensifiquen en treballar amb les 
superfícies declarades donat que un nombre important d’activitats no declaren superfície. 
Igualment quan un mateix comerciant porta a terme més d’una activitat econòmica 
generalment no queda reflectit en la superfície declarada i, per tant, no es té clar quina és la 
superfície real ocupada per cada activitat. A la vista d’aquestes dificultats s’ha fet un segon 
estudi de les dades i s’han incorporat els següents criteris específics: 
 

Bars. Inclouen bars, cafeteries, restaurants i hotels. 
 
Restaurants. Inclouen restaurants i hotels. 
 
Fusteries. Només inclouen les que tenen taller. 
 
Comerços alimentació. Quan hi ha constància que un comerç té dues activitats, aquest s’ha 
comptabilitzat en les dues: p.e. 2 comerços d’alimentació amb carnisseria figuren com 2 comerços 
d’alimentació i 2 carnisseries. 
 
S’han afegit advocats i arquitectes. S’ha afegit un majorista de venda de combustibles donat que també 
ven al detall. 
 

 
L’estudi de les dades generals de l’IAE de 1999 se sintetitza tot seguit: 
 
 

Taula 2.12. 
Establiments destinats al sector terciari a Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa N.D. TOTAL 
Total establiments 100 17 22 8 1 148 
Total superfície (m2) 13.973 3.898 1.935 257  20.063 

 
Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
 
2.3.6.2. Comerç 
 
2.3.6.2.1. L’oferta comercial 
 
El nombre total d’equipaments del sector terciari de Sarrià de Ter és de 148, dels quals 68 
es dediquen al comerç. 
Les dades relatives al nombre de les diverses activitats comercials són les següents: 
 

Taula 2.13. 
Establiments destinats a comerç a Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa N.D. TOTAL 
Fruites i verdures 0 0 1 0 0 1 
Carnisseries 4 0 1 0 0 5 
Peixateries 1 0 1 1 0 3 
Pastisseries/forns 2 0 2 0 0 4 
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 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa N.D. TOTAL 
Estancs 1 0 0 0 0 1 
Alimentació 4 0 2 2 0 8 
Farmàcies 1 0 1 0 0 2 

Alimentació 13 0 8 3 0 24 
Roba 1 0 0 0 0 1 
Merceria 1 0 1 0 0 2 
Calçat 1 0 0 0 0 1 

Roba i calçat 3 0 1 0 0 4 
Venda mobles 4 0 0 0 0 4 
Venda 
electrodomèstics 

2 1 0 0 0 3 

Ferreteries 1 0 0 0 0 1 
Materials construcció 3 1 0 0 0 4 
Venda flors 1 0 1 0 0 2 

Productes llar 11 2 1 0 0 14 
Gasolineres 2 0 0 0 0 2 
Venda combustibles/ 
carburants 

2 1 0 0 0 3 

Venda joguines i 
articles esport 

1 0 0 0 0 1 

Venda altres articles 
no classificats 

4 0 0 0 0 4 

Comerç no 
classificat 

9 1 0 0 0 10 

Drogueria/perfumeria 2 0 0 0 0 2 
Productes químics 2 0 0 0 0 2 

Venda llibres i revistes 2 0 1 0 0 3 
Comerç llibres i 

revistes 
2 0 1 0 0 3 

Venda de vehicles 8 2 0 0 0 10 
Venda maquinaria 1 1 0 0 0 2 

Material de transport 9 3 0 0 0 12 
Total 48 6 11 3 0 68 

 
Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
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Figura 2.1. 
Establiments destinats a comerç a Sarrià de Ter. 
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Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
Sarrià de Baix compta com a mínim amb un establiment de cada una de les tipologies 
inventariades al municipi. 
 
El Pla de l’Horta disposa com a mínim d’un establiment d’alimentació de cada tipus, encara 
que en la resta d’apartats de l’oferta comercial –com ara roba, productes per a la llar, …– 
quasi no hi té representants. 
 
La Rasa disposa de 2 establiments d’alimentació i 1 peixateria, quant a establiments 
d’alimentació, mentre que no disposa de cap altre tipus de comerç. 
 
El cas de Sarrià de Dalt és diferent donat que no disposa de cap establiment d’alimentació i 
sí d’altres establiments diversos (productes per a la llar 2, comerç no classificat 2 i material 
de transport 3). 
 
En síntesi, l’únic barri que es pot considerar que disposa d’una oferta comercial mínimament 
complerta és Sarrià de Baix. 
 
 
 
2.3.6.2.2. Oferta comercial i hàbits de consum de la població 
 
Els hàbits de la població de Sarrià de Ter no es poden considerar diferents als d’altres 
municipis en una situació semblant, la d’estar localitzats a prop d’una ciutat més gran i que 
actua com un fort centre d’atracció de visitants i d’oferta comercial. 
 
En aquest marc, l’oferta comercial municipal relacionada amb alimentació i productes de 
consum continuat (diari) o quotidià és la que troba una major acceptació entre els habitants 
de Sarrià de Ter mateix, degut a diversos motius: al tracte de confiança, a la proximitat, a la 
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immediatesa, i a la facilitat de compra. Aquest fet queda palès en l’existència de diversos 
establiments de cada tipus en el conjunt municipal. 
 
L’oferta d’altres productes de consum periòdic (més estacional o espaiat en el temps) com 
ara roba, sabates, electrodomèstics, …, pot resultar probablement menys atractiva als 
habitants del mateix municipi, donat que la varietat en la oferta de productes i preus que es 
poden trobar a la capital veïna, Girona, solen justificar un desplaçament, que en molt casos 
té un cert component lúdic o de lleure, que minimitza o anul·la la inconveniència del 
desplaçament. 
 
La millora dels comerços de Sarrià de Ter passa per un coneixement detallat i individualitzat 
dels mateixos. En aquest sentit, l’Àrea de desenvolupament local preveu –seguint la línia 
iniciada amb el sector empresarial del municipi– una caracterització de tots els establiments 
comercials i de serveis de Sarrià com a informació de base per ajudar a l’adequada presa de 
decisions a l’hora de plantejar-se l’establiment de noves activitats, la millora de les existents, 
… En aquest punt es considera interessant, i necessari, que en la recerca d’aquesta 
informació hi participi també la nova associació de comerciants, de forma que s’aprofiti per 
promoure l’associacionisme del major nombre possible d’activitats de comerç i serveis. 
 
 
 
2.3.6.2.3. El mercat setmanal 
 
El mercat setmanal és el dimecres, i el nombre total de parades de mercat fixes registrades 
a l’Ajuntament l’any 1998 és de 50. El nombre de parades eventuals pot variar cada 
setmana, depenent de l’època de l’any. 
 
La tipologia de parades fixes registrades per l’Ajuntament és la següent: 
 

Productes alimentaris 13 
 
Roba i sabates 21 
 
Productes per a la llar 13 
 
Comerç no classificat (cassette, tot a 100, …) 3 
 

 
La tipologia de parades eventuals registrades en dues dates concretes és la següent: 

 
Productes alimentaris (24.11.99) 13 
 
Productes per a la llar (24.11.99) 2 
 
Productes alimentaris (16.02.00) 5 
 
Productes per a la llar (16.02.00) 1 

 
 
Del conjunt de parades fixes del mercat, tant sols 3 són de Sarrià de Ter, mentre que la 
resta provenen de: Banyoles (1), Bàscara (1), Cabanes (1), Celrà (1), Girona (7), Llagostera 
(1), Llançà (1), Lloret de Mar (1), Malgrat de Mar (1), Olot (1), Palafrugell (1), Quart (1), Salt 
(3), Santa Coloma de Farners (1) i Vilablareix 81). 
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2.3.6.3. Serveis 
 
2.3.6.3.1. Anàlisi i característiques del sector serveis 
 
Dels 148 equipaments del sector terciari de Sarrià de Ter, 80 es dediquen al sector dels 
serveis. 
 
Les dades relatives al nombre de les diverses activitats de Sarrià de Ter són les següents: 
 
 

Taula 2.14. 
Establiments destinats a serveis a Sarrià de Ter. 

 
 Sarrià de Baix Sarrià de Dalt Pla de l’Horta La Rasa N.D. TOTAL 
Restaurants 5 1 0 0 0 6 
Bars i cafeteries 8 3 3 2 0 16 
Hotels/Motels 2 0 0 0 0 2 

Hostaleria 15 4 3 2 0 24 
Reparació automòbils 
i bicicletes 

13 0 1 0 0 14 

Òptica-Ortopèdia 1 0 0 0 0 1 
Fusteries 5 2 0 1 0 8 
Bancs i Caixes 4 0 2 0 0 6 
Educació pre-escolar 1 0 0 0 0 1 
Ensenyament 
conducció 

1 1 1 0 0 3 

Altres ensenyaments 1 1 0 0 0 2 
Consulta odontològica 1 0 0 0 0 1 
Sala de jocs 0 1 0 0 0 1 
Serveis funeraris 0 0 0 0 1 1 
Podòleg 1 0 0 0 0 1 
Perruqueries 3 1 2 2 0 8 
Saló de bellesa 1 1 1 0 0 2 
Advocats 3 0 0 0 0 3 
Arquitectes 2 0 0 0 0 2 
Massatgista 0 0 1 0 0 1 

Serveis personals 37 7 8 3 1 56 
Total 52 11 11 5 1 80 

 
Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
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Figura 2.2. 
Establiments destinats a serveis a Sarrià de Ter. 
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Font: Dades IAE 1999, Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
Els hàbits de la població quan a serveis són similars als exposats en el cas del comerç però 
potser amb major proximitat als establiments del propi municipi. Es preveu que els 
establiments d’aquest sector puguin formar part de la futura associació de comerciants i per 
tant participar en els treballs de millora i potenciació del conjunt del sector terciari de Sarrià 
de Ter. 
 
De la revisió del conjunt de serveis disponibles a Sarrià destaca la inexistència de serveis 
informàtics i veterinaris, així com específicament d’assegurances. 
 
 
2.3.6.4. L’associacionisme comercial de Sarrià de Ter 
 
A Sarrià de Ter hi ha actualment una Associació de Comerciants i Veïns del carrer Major, 
que agrupa 31 associats comerciants (i fins i tot algun taller) del mateix carrer i algun carrer 
proper (Pl. Font, i carrers Firal, Petit, Josep Trueta, Lloses i Ripollet), que alhora solen ser 
veïns. El fet que tots els associats desenvolupin activitat comercial, implica que realment es 
tracta d’una associació estrictament comercial. 
 
La tipologia d’establiments representats en l’associació és diversa donat que inclou fins i tot 
algun taller, i establiments de banca i d’hosteleria. 
 
La creixent conscienciació de la resta de comerciants del municipi –sobretot, del Pla de 
l’Horta– que per evitar el desplaçament dels compradors de Sarrià a Girona calen 
actuacions a escala municipal que potenciïn els comerços existents i alhora ajudin a 
l’establiment de noves activitats comercials, ha implicat que s’hagin fet ja diverses reunions 
amb l’objectiu de constituir una Associació de Comerciants de Sarrià que aglutini al major 
nombre possible d’associats (comerciants i de serveis, p.e. bars, restaurants, …). Aquest 
embrió de nova associació compta ja amb un esborrany d’estatuts alhora que la voluntat 
d’aglutinar el conjunt de l’oferta comercial del municipi és potenciada per l’Ajuntament. 
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En aquests moments s’està pendent de quina és la voluntat de l’Associació del carrer Major, 
donat que existeixen dues possibilitats: 

 
crear una nova Associació de Comerciants de Sarrià, o 
 
aprofitar l’estructura de l’Associació de Comerciants i Veïns del carrer Major per refer-ne els estatuts i 
canviar-ne el nom i ser la nova Associació de Comerciants de Sarrià. 

 
 
Es preveu que en breu es constitueixi la nova associació, previsiblement en base a una 
modificació dels estatuts de l’existent, i es comenci per treballar en aspectes com per 
exemple de: 

 
formació, per millorar l’atenció al client, 
 
informació, als associats sobre temes comuns, i 
 
recerca i defensa dels interessos comuns com a primer objectiu (p.e. negociació de comissions 
bancàries pel pagament amb targetes, …). 
 

 
Per la seva banda, la Cambra de Comerç de Girona està disposada a facilitar les primeres 
passes de l’associació i a col·laborar també amb l’Ajuntament el qual pretén una millora del 
comerç municipal. 
 
L’associacionisme ha donat bons resultats en altres municipis de Catalunya en casos 
similars en què la potenciació del comerç requeria d’actuacions conjuntes: p.e. Blanes, Olot, 
etc. 
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2.4. Diagnosi dels aspectes de sostenibilitat social 
 
2.4.1. Diagnosi de població  
 
La població actual de Sarrià de Ter és de 3.491 habitants, repartits en 1.725 homes i 1.766 
dones. Els barris amb un major nombre d’habitants són en aquest ordre: Sarrià de Baix, Pla 
de l’Horta, La Rasa i Sarrià de Dalt. En un horitzó proper (5 – 10 anys) es preveu un 
creixement molt important de la població assolint els 5.000 habitants. En aquest procés 
de creixement cal evitar que la ciutat esdevingui una ciutat dormitori de Girona. És per 
tant imprescindible disposar d’un teixit industrial i de serveis sòlid i consolidat, per tal que els 
nouvinguts s’impliquin amb el territori. En aquest procés “d’integració”, les diferents entitats i 
associacions culturals i esportives del municipi hi jugaran un paper molt important. 
 
La població de Sarrià de Ter presenta clars indicis d’envelliment, essent una de les 
poblacions del Gironès on es detecta un major envelliment de la població (taula 2.15.). A 
l’any 2000 Sarrià comptava amb 667 persones de més de 65 anys i 432 de menys de 15. En 
els propers anys, tot i que es troba subjecte a l’evolució de la natalitat, les característiques 
de la població que s’instal·li al municipi,..., sembla que continuarà el procés d’envelliment de 
la població de Sarrià de Ter.  
 
 

Taula 2.15. 
Índex d’envelliment. Poblacions del Gironès. 1996 

 
Municipis Índex d’envelliment  

(<15 anys/>65 anys)
Girona 1,15
Quart 1,45
Salt 1,20
St. Jordi Desvalls 0,50
St. Julià de Ramis 1,25
Sarrià de Ter 0,65
Viladasens 0,66
Mitjana comarcal 1,07

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
Així mateix, Sarrià de Baix i Sarrià de Dalt són els barris que presenten un major 
percentatge de gent gran, mentre que La Rasa i sobretot el Pla de l’Horta presenten un 
important percentatge d’infants, adolescents i joves (taula 2.16.). Aquestes dades poden 
condicionar les polítiques futures de l’Ajuntament, amb aspectes com per exemple la 
ubicació de la llar de jubilats, la nova llar d’infants, els programes específics per a la gent 
gran, nous equipaments i infrastructures, etc.  
 
Pel què fa a l’origen de la població, una quarta part dels habitants de Sarrià van néixer a la 
resta de l’estat. Bona part d’aquesta població va arribar al municipi durant els anys 60 i 70 
procedent del sud de la península ibèrica.  
 
Actualment, Sarrià compta amb 1.144 unitats domèstiques, és a dir que hi viuen 3,05 
persones per llar. Aquesta relació (nº de persones/llar) ha anat decreixent en els darrers 
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anys. Així per exemple a l’any 1984, el municipi comptava amb 3.803 persones, que vivien 
en 1.022 llars, o sigui a cada llar hi vivien 3,73 persones.   
 

Taula 2.16. 
Estructura de la població per barris. 2000 

 
Barri Edat S. de Dalt S. de Baix Pla de l’Horta La Rasa 

de 0 a 4 3,0 3,9 4,3 2,4 
de 5 a 9 3,6 3,8 4,9 5,0 
de 10 a 14 3,0 3,8 5,9 4,3 
de 15 a 19 2,7 4,9 5,7 8,7 
de 20 a 24 6,6 8,9 10,3 14,0 
de 25 a 29 6,8 9,3 11,9 6,8 
de 30 a 34 5,8 7,2 9,2 6,8 
de 35 a 39 7,1 8,0 7,2 5,2 
de 40 a 44 4,7 6,0 6,3 6,2 
de 45 a 49 6,0 5,7 4,7 7,5 
de 50 a 54 3,6 5,8 6,9 8,8 
de 55 a 59 5,8 4,7 6,1 5,6 
de 60 a 64 9,3 5,0 4,3 4,1 
de 65 a 69 9,3 6,4 3,5 3,7 
de 70 a 74 10,1 5,9 4,1 4,1 
de 75 a 79 7,1 5,5 2,7 2,4 
de 80 a 84 2,5 2,7 1,1 2,8 
de 85 a 89 2,2 1,9 0,6 0,6 
90 o més 0,8 0,7 0,4 1,0 
Total 365 1226 1127 678 

De color gris clar s’indiquen les franges d’edat on es supera el 5% de població del barri, i de color gris 
fosc i amb negreta quan el percentatge és superior al 7,5% 
 
Font: Padró municipal 
 
 
 
2.4.2. Diagnosi d’habitatge 
 
Sarrià de Ter compta amb un parc de 1.368 habitatges i tot sembla indicar que en els propers 
5 – 10 anys el municipi experimentarà el major creixement urbanístic de la seva història 
(almenys en nombres absoluts), ja que es preveu la construcció d’uns 700 – 1000 nous 
habitatges. Cal que els habitatges de nova construcció incorporin criteris de sostenibilitat 
i cohesió urbana.  
 
Per tant l’oferta d’habitatges actual i futura, evitarà repetir una situació com la d’anys enrera 
(anys 80 i primera meitat dels 90), en la qual la manca d’habitatge va provocar un increment de 
les migracions cap als municipis del voltant. En el període 1990-1998 s’han construït 180 
habitatges a Sarrià, dels quals 55 eren de protecció oficial i es localitzaven a Sarrià de Baix.  
 
Segons dades oficials, l’habitatge buit teòric de Sarrià es situa en un 16% del total, valor 
inferior al de Girona que és de gairebé el 20%. Tot i que existeix una quantitat important 
d’habitatges buits a Sarrià de Baix i a La Rasa, sembla que la quantitat real  d’habitatge buit és 
inferior a aquest 16 %. Per això seria important realitzar un inventari exhaustiu dels 
habitatges buits del municipi i les seves característiques (motius pels quals es troba 
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vacant, grau de conservació, necessitat d’obres per tal de ser habitable, possibilitat de 
reconversió d’habitatge buit a habitatge de lloguer, etc.). 
 
L’habitatge de Sarrià té uns preus molt similars als de Banyoles i Salt. Segons una estimació a 
partir de la premsa comarcal i provincial, es situa en 131.000 ptes/m2 el nou i 105.000 
ptes/m2 l’usat. Aquests preus són un 15 – 20% més barats que els de Girona. No obstant això, 
si es relaciona el preu de l’habitatge amb els ingressos familiars per habitant (no per 
contribuent), Sarrià de Ter juntament amb Salt presenten una de les relacions més elevades 
(figura 2.3.).   
 

Figura 2.3. 
Relació entre el preu de l’habitatge nou (any 1999) i el IRPF (any 1996) per habitant 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i TINSA. 
 
La major part dels habitatges de Sarrià són d’una tipologia molt similar, el 70 % té menys de 
40 anys, la seva superfície es sol trobar entre els 70 i 100 m2, presenta majoritàriament un 
estat bo i solen ser de propietat.  
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2.4.3. Diagnosi de salut i protecció social 
 
• Serveis sanitaris 
 
Sarrià de Ter s’inclou dins la regió sanitària de Girona. La seva proximitat amb la capital de 
província, fa que es trobi en una zona sanitàriament privilegiada. El municipi s’inclou dins 
l’Àrea Bàsica de Salut de Sarrià de Ter, que engloba els municipis de Sarrià de Ter, Sant 
Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Colomers i dos 
barris de Girona.  
 
Dins el terme municipal de Sarrià s’hi localitza l’únic Centre d’Assistència Primària (C.A.P.) 
d’aquesta Àrea Bàsica de Salut. El centre disposa dels serveis de medicina general, 
pediatria i odontologia. Actualment, tot i que caldria elaborar un protocol per avaluar el 
grau de satisfacció sanitària del servei, es pot considerar que el C.A.P. ofereix un bon 
servei sanitari, tant a nivell assistencial com organitzatiu.  
 
Durant l’any 1997, el CAP de Sarrià de Ter va atendre un total de 41.186 visites de medicina 
general, 6.028 visites de pediatria i 10.537 visites d’atenció continuada. Durant el mateix any 
es varen realitzar un total de 5.267 derivacions cap a d’altres centres sanitaris, de les quals 
un 90% varen realitzar-se al CAP Güell de Girona, destinades fonamentalment a serveis de 
radiologia, oftalmologia, traumatologia i ortopèdia. Un altre centre que recull un nombre 
important de derivacions és l’Hospital Trueta.  
 
En l’àmbit de la salut mental, cal destacar que a l’any 1997, es varen derivar uns 60 
pacients cap a centres de salut mental. Aquest nombre és significatiu i presenta una 
tendència creixent, en part pel progressiu envelliment de la població, i en part pels majors 
mecanismes de detecció de problemes de salut mental (SSAP, infermeria, metge de 
capçalera,...). Un aspecte positiu pels pacients amb problemes de salut mental, és la 
coordinació que realitzen el SSAP – Centres de Salut Mental (CAPIP per infants i Centre 
de Salut Mental de Girona per adults) – ABS, i que millora l’atenció sanitària.  
 
Sarrià de Ter, disposa de 3 farmàcies molt properes a bona part de la població. Així, la 
major part dels habitants de Sarrià disposen d’una farmàcia a menys de 500 metres.  
 
Pel què fa al consum farmacèutic, la despesa farmacèutica d’un habitant de Sarrià és molt 
similar a la de la resta de l’estat, i es situa al voltant de les 24.000 ptes/any. Seria important 
conèixer més informació sobre el nivell d’automedicació de la població.  
 
Els principals factors de risc de la població sarrianenca són el colesterol, el tabaquisme, el 
grip, l’obesitat i l’hipertensió arterial. Per tant cal impulsar campanyes sobre els hàbits de 
salut i dietètica, i esmerçar més esforços en la tasca informativa i preventiva. 
 
 
• Protecció social 
 
Sarrià de Ter disposa d’una bona xarxa de serveis per tal de detectar les persones amb 
problemàtiques socials: els serveis socials, d’atenció primària, la policia local, els centres 
sanitaris i educatius, etc.).  
 
Els serveis socials d’atenció primària (SSAP) del municipi depenen del Consell Comarcal del 
Gironès. Aquest serveis estan formats per un treballador social (a jornada complerta), un 
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educador social (a mitja jornada) i un administratiu, i donen assistència als municipis de 
Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Cervià, Sant Jordi Desvalls i Viladescens.  
 
Actualment els serveis socials comarcals estan implantant la informatització de les dades, fet 
que repercutirà positivament en la major rapidesa en la consulta de la informació, el 
creuament amb dades d’altres fonts i suposarà una millora en l’organització interna i 
dissenys de projectes del servei.  
  
La tasca que ocupa un major nombre d’hores dels professionals dels SSAP de Sarrià de Ter 
és la intervenció a nivell individual i familiar. No obstant això, el percentatge de població 
atesa pel servei respecte al total de població és un dels més baixos de la comarca. 
Aquest fet pot ser degut al coneixement del municipi que tenen els tècnics del serveis 
socials, ja que tant el treballador com l’educadora només fa 1 – 2 anys que treballen al 
municipi. A part d’aquest fet, caldria limitar el temps dels professionals al despatx per 
poder dedicar més temps al treball al medi obert i incrementar la tasca d’atenció 
grupal i comunitària, fonamentalment en aquells col·lectius amb especials dificultats: 
persones amb malalties cròniques, malaltia mental, dificultats laborals,...  
 
Segons els serveis socials, les principals problemàtiques socials de la població són les 
relacionades amb la manca econòmics (90 casos tractats a l’any 1999), de salut – 
disminució (76 casos durant el 1999) i d’inadaptació social (63 casos). Aquestes 
problemàtiques justifiquen sobradament l’estructura professional dels SSAP (amb un 
treballador i un educador), i fan que sigui recomanable l’ampliació de la jornada de 
l’educador (fins a jornada complerta). 
 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya a Sarrià hi ha un total de 109 persones amb 
disminució, de les quals 42 persones que pateixen una disminució motòrica. Per aquest 
motiu seria molt important que el municipi comencés a estudiar i implantar un Pla 
d’accessibilitat.  
 
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, és pot considerar que la coordinació entre els SSAP 
i els centres de salut (Centres de Salut Mental, CAPIP, ABS,...) és bona, com també ho és la 
coordinació entre els serveis socials i l’escola (de primària i secundària). En canvi, la relació 
entre el SSAP i les entitats i institucions del municipi encara és força baix i insuficient. 
 
En alguns casos quan es deriva un pacient des dels serveis socials cap a d’altres centres 
especialitzats es produeix la pèrdua d’informació i seguiment del cas. En les institucions que 
ocorre això, caldria millorar-ne el sistema de coordinació i comunicació.  
 
També cal destacar que el servei de teleassistència del Consell Comarcal disposa de 12 
aparells dels quals 1 es troba instal·lat a Sarrià de Ter, i que el servei d’atenció domiciliària 
també comarcal, atén a 28 persones de les quals 6 són de Sarrià de Ter. Comparant la 
cobertura del servei amb el nombre de persones dependents per problemes de salut 
s’observa que aquesta és molt baixa.  
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2.4.4. Diagnosi d’educació 
 
Sarrià de Ter, juntament amb Salt, presenta un dels nivells d’instrucció més baixos de 
la comarca del Gironès. Aquesta situació sobretot és deguda al baix nivell d’instrucció de la 
població de més edat i dels habitants arribats al municipi durant els anys 60 i 70. Tanmateix, 
l’índex de desescolarització de noves generacions d’estudiants continua essent molt 
important. Així tot i que cada vegada hi ha més alumnes que realitzen cursos universitaris, 
encara s’observa un percentatge elevadíssim de persones (entre el 25 i el 50% d’una quinta) 
que acaben els seus estudis amb l’educació obligatòria (secundària). Cal doncs, que 
l’escola (escola, institut,...) disposi de majors recursos per tal de detectar, prevenir i 
corregir les deficiències en la població escolar (sobretot en la de major risc), però també cal 
fomentar la municipalització de l’escola és a dir incrementar el punts de connexió i el flux de 
comunicació entre l’escola i el seu entorn (AMPA, associacions i entitats, Àrea Bàsica de 
Salut, Serveis Socials, Ajuntament,...).  
 
La població escolar actual de Sarrià de Ter és de 448 alumnes, sense incloure els alumnes 
de les llars d’infants ni els estudis universitaris i post – universitaris. D’aquests un 71,7% 
estudien en centre públics i la resta ho fa en privats. Tot i que el municipi disposa d’un 
centre públic d’ensenyament infantil i de primària (CEIP Montserrat), paradoxalment és 
en aquestes etapes en les quals s’observa un major percentatge d’alumnes que opten 
pels centres privats. Cal doncs potenciar el paper de l’escola pública municipal i millorar la 
imatge que té el ciutadà d’aquest centre.  
 
El CEIP Montserrat disposa d’unes instal·lacions de grans dimensions que actualment es 
troben infrautilitzades. Aquest fet, juntament amb el previsible creixement demogràfic de 
Sarrià de Ter són motius suficients per reclamar que a més d’acollir les etapes 
d’ensenyament infantil i primària també es realitzi l’etapa de secundària. En aquest àmbit, 
l’escola Montserrat ha de jugar un paper fonamental en el reforç de la identitat i arrelament 
tant pels habitants actuals com pels nouvinguts.  
 
L’oferta educativa formal de Sarrià de Ter es completa amb dos centres d’ensenyament 
privat: l’escola Bambi (llar d’infants) i el Centre Nostra Senyora del Carme “Els Joncs” 
(d’educació especial). Des de l’Ajuntament s’està estudiant la viabilitat d’una llar d’infants 
pública. No obstant això, cal tenir present que actualment tant sols hi ha uns 40 – 50 
habitants de Sarrià d’edats compreses entre 1 i 3 anys.  
 
D’altra banda, l’educació no formal de Sarrià presenta una oferta més aviat reduïda. Destaca 
la tasca que es realitza des de l’Ateneu en la formació de joves i adults. Tanmateix, i lligant 
amb el baix nivell d’instrucció de la població de Sarrià, cal engegar un estudi de quines 
són les necessitats formatives dels sectors de població més desafavorits i mancats 
de recursos, per tal d’establir quins són els programes i cursos per a la formació d’adults. 
Probablement, la poca rendibilitat d’aquesta opció educativa, impossibilita que es pugui 
gestionar únicament des de l’àmbit privat. 
 
Pel què fa a l’educació ambiental cal destacar la manca d’activitats que es realitzen a dins 
del municipi. No obstant això, Sarrià compta amb dos mitjans de comunicació i el nivell de 
sensibilització ambiental – almenys d’un sector important de la població – és significatiu.  
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2.4.5. Diagnosi d’associacionisme i activitat cultural 
 
Sarrià de Ter compta amb un important teixit associatiu: més de 20 associacions 
culturals i 8 d’esportives.  
 
Les associacions culturals són generalment col·lectius poc actius, sovint amb un 
nombre reduït de persones al capdavant. Tot i que existeix un Consell d’Entitats la seva 
funció la coordinació i interrelació entre les mateixes es pot considerar com a força baix. Cal 
doncs fomentar el Consell d’Entitats, i dotar-lo de funcions i poder de decisió. Una de 
les possibles funcions que hauria de tenir aquest consell seria incrementar el poder de 
decisió en la política de festes i fires del municipi, ordenació i regulació de les diferents 
entitats en els equipaments municipals, coordinar les accions reivindicatives de la 
ciutadania, fòrum de debats dels principals problemes de la població,... També seria molt 
interessant que cada any es fes un balanç de les activitats realitzades (participació, 
valoracions, mancances,...) i de les activitats que es volien fer però que no s’han pogut 
realitzar i determinar-ne les causes (econòmiques, d’infrastructures, d’organització,...).  
 
D’altra banda, les associacions esportives presenten una millor salut, el municipi compta 
amb prop de 500 esportistes. Cada any, l’Ajuntament ofereix un servei d’avaluació de 
l’estat físic dels esportistes, realitzat per un equip de medicina esportiva al Centre Cívic 
“La Cooperativa”. Aquest servei es valora com a molt positiu i per tant la seva continuïtat 
és molt recomanable.  
 
Durant aquest 2000, també es preveu la realització de les I jornades esportives de Sarrià, 
que han d’esdevenir la presentació de l’esport sarrianenc a la resta del municipi i comarca.  
 
Les diferents entitats (esportives i culturals) disposen de diferents equipaments on 
desenvolupen la major part de les seves activitats. Concretament n’hi ha 7 a Sarrià de Baix, 
3 a Sarrià de Dalt i 1 a La Rasa i al Pla de l’Horta. Per tant existeix una concentració 
d’equipaments a Sarrià de Baix, fet no es valora ni positivament ni negatiu, però si que seria 
interessant que cada barri disposes d’uns equipaments / instal·lacions adequades a la 
demanda associativa i cultural. D’altra banda és convenient que tots els equipaments 
municipals presentin un elevat índex d’ocupació (l’edifici/equipament menys sostenible és el 
que està permanentment buit).  
 
El nivell d’utilització dels diferents equipaments municipals es variable, essent força elevat al 
Centre Cívic La Cooperativa, la Sala El Patronat i la Sala d’exposicions La Caixa, i més baix 
a l’edifici Rafael Masó i el Local Social de l’A.A.V.V. de la Rasa. En aquest sentit caldria 
reglamentar l’ús i manteniment de les diferents instal·lacions (esportives i culturals) tant 
a nivell legal (ordenança o reglament) com a nivell pràctic i que permeti resoldre els 
problemes que es generen durant el dia a dia. També, caldria realitzar un inventari més 
exhaustiu de les característiques dels equipaments municipals i progressivament introduir-hi 
mesures que fomentin l’estalvi energètic, d’aigua,... 
 
A més existeix tot un seguit d’indrets o edificis importants pel patrimoni arquitectònic per la 
ciutat. Es el cas de l’edifici Rafel Masó, el Coro, les parròquies de Nostra senyora de la 
Misericòrdia i de Sant Pau de Sarrià, les fàbriques i tallers a l’inici del carrer Josep Flores, el 
malmès molí d’en Xuncla i la vil·la romana al Pla de l’Horta. Cal avaluar la importància 
arquitectònica i cultural de cadascun d’ells i determinar quines són les necessitats de 
rehabilitació, l’ús actual i futur i l’ordre de prioritats en cadascun dels casos, tant si és de 
propietat municipal com privada. 
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L’oferta cultural de Sarrià presenta alguns punts forts i algunes mancances. Per exemple 
durant l’any 1999 s’ha realitzat més de 10 exposicions de pintura, escultura, fotografia,... 
realitzades en tres equipaments diferents. Caldria es valorar la viabilitat d’establir un 
equipament que centralitzés les exposicions de Sarrià, per tal d’oferir una programació 
continuada i més densa durant tot l’any.  
 
La proximitat amb un focus cultural tant important, Girona, fa que tot i que és important tenir 
diferents concerts musicals durant l’any, encara ho resulti més engegar actuacions culturals 
de “base”. Per tant seria interessant potenciar el teatre amateur tot disposant de les 
instal·lacions convenients, així com iniciar una escola de música. 
  
La participació ciutadana és molt important a Sarrià, fonamentalment en les activitats 
polítiques i reivindicatives. Aquest tipus de participació és molt positiva i per tant cal 
potenciar-la i sobretot no utilitzar-la per confondre al ciutadà. Així des de l’Ajuntament  cal 
disposar de mecanismes per escoltar, debatre i donar solucions quan són d’un àmbit 
municipal, i canalitzar-les correctament quan es tracta de propostes i reivindicacions que 
superen el municipi. D’altra banda, la participació ciutadana en actes lúdics i festius és 
bastant variable. Destaquen diferents actes de la Festa Major, la cavalcada de reis i la 
revetlla de Sant Joan. Per millorar la participació, seria important que l’Ajuntament disposes 
d’un dinamitzador cultural, com a la persona encarregada de coordinar, ajudar, reactivar 
l’activitat cultural del municipi.  
 
 
2.4.6. Diagnosi de seguretat ciutadana 
 
A grans trets, Sarrià de Ter es pot considerar com a un municipi força tranquil. Una part 
important de la seguretat ciutadana recau sobre la Policia Local de Sarrià de Ter, tot i que 
quan no hi ha cap policia de servei, es deriva el servei a la Policia Local de Girona. Aquesta 
col·laboració es pot considerar que és positiva pel municipi, per la proximitat amb Girona i 
per la possibilitat de disposar d’un servei de policia local 24 hores al dia, i per tant caldria 
continuar-la. 
 
La Policia Local de Sarrià de Ter compta amb un caporal, dos guàrdies i una administrativa 
(a mitja jornada). Aquesta dotació de personal és força reduïda, i segons com evolucioni 
el creixement del municipi, caldrà incrementar-la. 
 
En l’àmbit de la seguretat viària, el municipi presenta un elevat índex d’accidents. Així mateix 
Sarrià no disposa de cap estudi d’anàlisi de les intensitats de trànsit i velocitats en els 
carrers de la xarxa viària interna. Caldria doncs, engegar un estudi d’aquestes 
característiques per determinar quina és la situació actual i les possibles accions per 
corregir-ho.  
 
Actualment, bona part dels accidents de trànsit que es produeixen dins el municipi 
ocorren l’autovia i el C/Josep Flores, en els punts més conflictius caldria estudiar la 
implantació de mesures per tal de moderar les velocitats dels vehicles (elevacions de 
la calçada, bandes rugoses, rotondes,...). A més caldria continuar i potenciar les diferents 
accions de la Policia Local relacionades amb la seguretat viària.  
 
Tanmateix la principal tasca de la Policia Local de Sarrià és la Policia Administrativa 
(infraccions) i en garantir la seguretat viària. Són molt menors les accions de policia 
comunitària. En aquest sentit caldria continuar potenciar l’aspecte més social de la policia 
local. 
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3. Diagnosi estratègica  
 
 

3.1. Diagnosi estratègica dels aspectes ambientals  
 
 

3.1.1. L’ENTORN FÍSIC 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• El municipi de Sarrià de Ter consta de dues 

àrees geològicament i morfològicament molt 
ben diferenciades: la meitat est constituïda 
per les terrasses del riu Ter, i meitat oest per 
unitats terciàries. A més disposa d’un edifici 
volcànic al turó de Can Guilana. 

 
• La principal terrassa del riu Ter present al 

municipi és la terrassa 2, qualificada com no 
inundable. 

 
• La meitat oriental de municipi es caracteritza 

per una destacada riquesa relativa a aigües 
subterrànies. 

 

 
• Als darrers estius s’observa una disminució 

del cabal circulant per la riera d’en Xuncla. 
Els aprofitaments, la majoria no legalitzats,  
de la riera aigües amunt (Sant Gregori) 
poden ser el motiu d’aquest marcat estiatge. 

 
• Elevat nombre de captacions no legalitzades 

que exploten aigües subterrànies dins del 
terme municipal. Cal un major coneixement 
del nombre d’aprofitaments i afavorir la seva 
legalització. 

 
• Contaminació generalitzada de les aigües 

subterrànies de Sarrià (terrasses fluvials) per 
coliforms fecals i totals. Contaminació 
puntual de les aigües subterrànies per 
hidrocarburs.  

 
Per emprendre actuacions per millorar la 
qualitat de les aigües subterrànies caldria de 
manera prèvia tenir un major coneixement 
del medi hidrogeològic. 
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3.1.2. TERRITORI 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• La redacció pendent del Pla Territorial 

Parcial de les comarques gironines 
possibilita que l’Ajuntament pugui intervenir-
hi encara en la seva definició. 

 
• El sòl urbà creix força compacte i la 

proporció de sòl no urbanitzable existent 
assegura el manteniment d’un equilibri 
paisatgístic acceptable.  

 
• Alguns barris (Sarrià de Baix i Pla de l’Horta) 

tenen una bona diversitat d’usos (combinació 
d’habitatges, comerços i activitats 
econòmiques, equipaments públics...) i es 
conformen com a força equilibrats. 

 
• El nucli urbà disposa encara d’una bona 

permeabilitat del sòl degut a l’existència 
d’espais verds i hortes.  

 
• Existència d’alguns buits urbans (hortes i 

jardins privats) a Sarrià de Baix de 
dimensions considerables i interessant de 
conservar. 

 
• La reforma de l’autovia permetrà millorar les 

connexions entre barris i reduir l’efecte 
barrera. El desmantellament dels antics 
accessos de l’A7 permetrà la creació d’uns 
eixos verds de connexió entre el Pla de 
l’horta i Sarrià de Baix. 

 
• Les dimensions actuals del poble (distàncies 

inferiors a 1 km) permeten un major ús dels 
desplaçaments a peu i en bicicleta. 

 
• La imminent revisió de les Normes 

Subsidiàries permetrà plantejar nous reptes 
en el futur creixement de Sarrià i incorporar 
criteris de sostenibilitat en el planejament. 

 
• En conjunt la superfície de verd urbà de 

Sarrià és òptima. Les perspectives de 
creixement urbà contemplen la creació de 
nous espais verds. 

 

• Sarrià de Ter no disposa de cap espai 
natural inclòs al PEIN (Pla d’Especial Interès 
Natural) ni en d’altres figures de protecció. 

 
• Els barris de Sarrià de Dalt i la Rasa tenen 

una diversitat d’usos molt baixa. 
 
• Baixa cohesió urbana potenciada per 

l’important efecte barrera de l’autovia. 
 
• La xarxa viària territorial (N-II, A-7 i futur 

TAV) ocupa una superfície molt important del 
municipi.  

 
• Els nous projectes viaris d’àmbit 

supramunicipal, i especialment el TAV, pot 
tenir un impacte global negatiu sobre el 
municipi. 

 
• El patrimoni històric i cultural de Sarrià, tot i 

que reduït, no disposa de catalogació i 
protecció. 
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3.1.3. SISTEMES NATURALS I DIVERSITAT BIOLÒGICA 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• La zona urbana de Sarrià es presenta 

relativament compacta, de tal manera que el 
paisatge en mosaic a ponent del municipi es 
manté relativament íntegre i sense gaires 
fragmentacions. 

 
• La riera d’en Xuncla presenta un gran interès 

ecològic, ja que funciona com un eix 
vertebrador del paisatge de Sarrià, presenta 
unes bones qualitats ambientals. L’existència 
d’algunes vernedes a les seves vores és un 
magnífic pretext per potenciar encara més 
aquest curs d’aigua. 

 
• El riu Ter constitueix un actiu de primer ordre 

pel que fa al potencial biològic. Tot i el mal 
l’estat de les comunitats vegetals de les 
seves lleres, la capacitat de cicatrització de 
la vegetació i l’afinitat que hi té la fauna 
aquàtica és excepcional. 

 
• Espais com el Pla de Can Salvatella i l’illa del 

Pont de l’Aigua actuen ja avui en dia com a 
autèntiques reserves de fauna. Tot i el seu 
abandonament, amb poc esforç que hi 
destinem els resultats poden ser molt 
gratificants. 

 
• L’adhesió del municipi al Consorci Alba - Ter 

és una oportunitat per aprofitar idees, 
recursos i iniciatives i per actuar 
coordinadament. Alhora ha de servir per 
definir estratègies de protecció del riu Ter, 
regular-ne el seu ús i  promoure’l com espai 
lúdic.  

 
• Els espais agrícoles i d’horta al Nord del 

municipi – i molt especialment els del Pla de 
Dalt – tenen una destacada funció ecològica 
i paisatgística en el context on se situen.  

 

• Les previsions de pas del TGV afectarà els 
espais forestals i agrícoles a l’Oest del 
municipi. 

 
• La proliferació de les pinàcies arriba en 

alguns sectors a desvirtuar el bosc originari 
d’alzines i roures. Als espais junt a la 
carretera d’accés al Golf Girona això és 
especialment manifest. La densitat 
d’infrastructures viàries afecta també 
negativament els ecosistemes forestals.  

 
• El riu Ter presenta uns marges pràcticament 

desforestats aigües avall del punt on tributa 
la riera d’en Xuncla. La seva recuperació es 
fa difícil si ens atenem a la proximitat de 
l’entrellat urbà i a l’existència de murs 
d’escullera en alguns sectors. 

 
• Als ecosistemes riberencs hi destaca 

l’abundosa presència d’espècies vegetals 
foranies com la robínia, l’eucaliptus i la canya 
–plantes que arriben a desplaçar encara més 
el bosc autòcton i banalitzen els ambients 
fluvials. Al Pla de Can Salvatella, l’existència 
d’una gran esplanada contribueix a la 
degradació de la zona. 

 
• L’actual planejament urbanístic afecta les 

zones agrícoles i d’horta del Pla de Sant 
Julià i del Pla de Dalt. El pas del TGV 
afectarà també de forma irreversible el sector 
de la font de Can Nadal. 

 
• La disposició de la trama urbana i el pas de 

les vies de comunicació segmenta 
pràcticament les dues grans unitats 
ambientals del municipi (les àrees agrícoles i 
boscoses – a ponent – i el riu Ter – a 
llevant). La riera d’en Xuncla esdevé l’únic 
corredor por on és possible el flux de fauna. 

 
• Espais lúdics i naturals, com la font de Can 

Nadal, presenten un estat de conservació 
semi-degradats. 
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3.1.4. RISCOS AMBIENTALS 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• En relació a riscos naturals, Sarrià de Ter 

es troba en una situació acceptable: la 
major part de l’àrea urbana i industrial de 
Sarrià de Ter es localitza sobre una 
terrassa del riu qualificada com no 
inundable; el risc sísmic és semblant al 
mitjà de Catalunya, i no es donen les 
condicions naturals per al 
desenvolupament d’altres fenòmens de risc 
geològic (lliscaments, volcànics). 

 
• La presència de les basses del Club de 

Golf Girona molt properes a Sarrià de Ter 
fan innecessària la creació de cap nou punt 
d’aigua dins el terme municipal. 

 
• La meitat occidental del municipi es pot 

qualificar com a poc vulnerable a la 
contaminació de sòls i d’aigües 
subterrànies. 

 
• El tancament de la planta de cel·lulosa de 

Torraspapel ha contribuït a millorar la 
qualitat ambiental de Sarrià. El risc 
industrial més greu que en el passat 
afectava Sarrià de Ter – l’ús de clor a 
Torraspapel – ja no existeix. 

 
• Es disposa d’una xarxa d’hidrants 

municipals que cal anar ampliant en les 
zones de nova urbanització d’acord amb 
els criteris de Protecció Civil. 

 
• Sarrià de Ter disposa d’un Pla 

d’Emergència Municipal elaborat l’any 
1987. En cas d’optar per redactar de forma 
voluntària un nou Pla Bàsic d’Emergència 
Municipal, aquest s’haurà d’ajustar a la 
normativa vigent. El pla existent i la 
informació generada en el present estudi 
permeten disposar dels estudis previs per a 
la seva redacció. 

 
• Els boscos de Sarrià de Ter són declarats d’alt 

risc d’incendi. Cal el manteniment o creació 
dels camins rurals tal com proposa la Brigada 
d’Extinció d’Incendis i Salvament de Girona. 
També seria positiu la creació d’una ADF o 
l’adhesió del municipi a una ADF veïna. 

 
• Les terrasses fluvials del riu Ter (Terrassa 2), 

que ocupen la meitat oriental del municipi, es 
qualifiquen com a vulnerables a la 
contaminació de sòls i aigües subterrànies. 
S’ha detectat coliforms (contaminació 
bacteriològica) a l’aigua de totes les 
captacions particulars analitzades pel 
farmacèutic titular, i hidrocarburs en els pous 
propers al passatge Principat i Migjorn. Seria 
convenient estudiar amb més detall aquesta 
contaminació i implantar mesures per a 
remeiar aquests dos problemes detectats. 

 
• Elevat trànsit de pas de camions de transport 

de mercaderies perilloses per l’autovia. Caldria 
un control més exhaustiu de la Policia 
Municipal per evitar la circulació de vehicles de 
pas. 

 
• Els viaductes de l’autopista A-7 al seu pas per 

Sarrià de Ter representen un risc per al sector 
de població més proper. En el cas d’ampliació 
del tercer carril de l’autopista cal implantar 
mesures de protecció complementàries 
(demanar aquestes mesures correctores ja 
s’ha aprovat en un Ple municipal). 

 
• Manca de coneixement de la situació de risc 

de locals (particulars i públics) o 
emplaçaments on hi assisteixen grans 
multituds (teatre, pavelló, locals de ball, etc.). 
Cal que l’Ajuntament prengui en consideració 
estudiar aquesta situació, per tal de definir un 
pla de prevenció d’aquests riscos. 

 
• Existeix un possible antic abocament de fangs 

procedents de la depuradora de Torraspapel 
darrera el magatzem de mobles Balti en un 
punt d’elevada vulnerabilitat del medi 
hidrogeològic. Caldria un estudi de detall per 
caracteritzar els materials (que també podrien 
ser inerts) i avaluar els seus efectes. 
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3.1.5. MOBILITAT 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• Sarrià de Ter disposa d’una àmplia xarxa de 

comunicacions externa i d’una bona 
accessibilitat a aquesta xarxa.  

 
• La gratuïtat d’un tram de l’A-7 permet 

descongestionar lleugerament el trànsit de 
l’autovia. 

 
• Bona part dels desplaçaments externs es 

realitzen en l’àmbit funcional (més proper) . 
 
• La major part dels desplaçaments interns per 

raó d’estudis es realitzen per mitjà del 
transport col·lectiu. 

 
• La remodelació de l’autovia i el 

desmantellament de l’antic accés entre la N-
II i l’A-7, ha de permetre millorar la mobilitat 
interna de Sarrià i la permeabilitat entre 
barris. La finalització d’aquestes obres de 
remodelació es preveu pel setembre del 
2001. 

 
• L’Ajuntament està iniciant alguns estudis 

amb l’objectiu de millorar la mobilitat entre 
barris. La creació d’una ronda al sector oest 
del municipi, la jerarquització dels carrers o 
la potenciació d’eixos peatonals poden ser 
elements de millora de la mobilitat. En 
aquesta mateixa línia s’ha començat a 
definir, encara que de manera molt incipient, 
zones de prioritat invertida en alguns carrers 
de Sarrià (afavoriment dels vianants davant 
del trànsit rodat).  

 
• Actualment no es detecta un problema de 

manca d’aparcaments. No obstant això, la 
baixa regulació de l’aparcament pot dificultar 
els desplaçaments a peu pel poble. 

 
• Existeix oferta de transport públic que 

comunica Sarrià amb Girona. Tot i que 
millorable, l’existència d’un bus cada 30 
minuts s’ha de considerar com a positiu. 

 

• L’autopista i l’autovia presenten un volum de 
trànsit molt elevat, al voltant de 30.000 
vehicles diaris.  

 
• La mobilitat externa del municipi és molt 

elevada. Prop del 82% dels desplaçaments 
externs (per raons de treball o estudis) es 
realitzen amb vehicle privat. 

 
• Dins el municipi existeixen diferents elements 

(infrastructures viàries) que dificulten tant la 
cohesió entre barris com la seva 
comunicació (a peu, amb bicicleta i amb 
vehicle). 

 
• Baix nivell d’accessibilitat pel transport a peu 

o en bicicleta en diferents parts del municipi.  
 
• Taxa de motorització molt elevada (559 

turismes/1.000 habitants). 
 
• La xarxa viària interna és poc definida, 

estructurada i jerarquitzada, amb una total 
accessibilitat al trànsit motoritzat. Aquesta 
situació afavoreix l’ús del vehicle privat, amb 
la problemàtica ambiental associada 
(contaminació atmosfèrica, sorolls, etc.) 

 
Seria convenient impulsar un Pla de mobilitat 
que avaluï i millori l’accessibilitat i la mobilitat 
al  municipi. 

 
• El transport públic entre Sarrià i Girona 

presenta deficiències en el servei, relacionats 
amb l’horari, puntualitat, ruta, freqüència,... 
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3.1.6. BALANÇ DE L’AIGUA 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles –Amenaces  

• L’abastament d’aigua potable es fa amb 
aigües superficials (procedents del Pasteral), 
unes aigües amb menys risc d’afecció 
deguda a paràmetres de contaminació que 
afecten aigües subterrànies: nitrats, ferro, 
manganès, … 

 
• L’abastament conjunt de Girona, Salt i Sarrià 

de Ter permet una major capacitat a la 
companyia subministradora, la qual preveu 
un tractament de l’aigua mitjançant carbó 
actiu en un termini aproximat de 2 anys. 

 
• L’aigua de xarxa rep un tractament de 

fluoració. No obstant això, cal una avaluació 
dels resultats d’aquest tractament  per avalar 
la seva continuïtat. 

 
• Els darrers anys es constata una disminució 

general dels consums d’aigua industrial i 
municipal. 

 
• El percentatge de pèrdues de la xarxa 

d’abastament d’aigua potable ha disminuït 
considerablement en els darrers 10 anys (del 
30% de pèrdues l’any 1990 al 20% l’any 
1998). Tot i aquesta millora significativa, cal 
continuar reduint les pèrdues d’aigua de la 
xarxa de distribució. 

 
• L’Ajuntament disposa de 3 pous propis que 

podrien arribar a ser utilitzats per al reg de 
superfícies verdes evitant el reg amb aigua 
potable.  

 
• L’Ajuntament està valorant la utilització 

d’aigües residuals depurades per regar verd 
urbà.  

 
• La major part de la població i activitats 

industrials menors estant connectades a la 
xarxa de clavegueram. Aquestes aigües 
residuals es depuren a l’estació depuradora 
municipal (ubicada a Campdorà) abans 
d’ésser abocades al riu Ter. 

 
• Existència de tractament de depuració a 

l’empresa Torraspapel. No obstant això, 
aquesta instal·lació genera alguns problemes 
(males olors) que caldria minimitzar. 

 

 
• Hi ha un nombre molt elevat de captacions 

d’aigües subterrànies no documentades i, 
per tant no legalitzades. Caldria una 
campanya pel seu aflorament i la seva 
regularització. 

 
• L’existència de captacions d’aigua no 

autoritzades al T.M. de Sant Gregori i alguns 
abocaments de residus ramaders han 
incrementat la degradació de la riera d’en 
Xuncla. 

 
• Hi ha usuaris d’aigua de fonts pròpies no 

connectats a la xarxa d’aigua potable (com a 
mínim 76+8 particulars i/o titulars d’activitats 
econòmiques menors). Caldria una 
campanya per aconseguir la connexió de tots 
els habitants del municipi. 

 
• Existeixen problemes de potabilitat en les 

aigües de les 3 fonts públiques del municipi. 
Caldria dur a terme una caracterització 
adequada de les seves aigües, i en 
conseqüència prendre les mesures 
corresponents: condicionament, o clausura si 
la situació no es preveu reversible. 

 
• Elevat consum d’aigua domèstica (224,5 

litres per habitant i dia), juntament amb el 
model de ciutat que s’ha començat a 
implantar (cases adossades amb jardí) pot 
repercutir amb un increment del consum 
d’aigua per habitant. Per tant, caldria 
fomentar mesures d’estalvi d’aigua a tota la 
població. 

 
• No es realitza cap reutilització d’aigües 

residuals depurades. La ubicació de la 
depuradora municipal al marge dret del riu 
Ter i l’absència de cap activitat dins del 
municipi que pugui ser receptora d’un volum 
important d’aigua de baixa qualitat ho 
impedeix. 
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3.1.6. BALANÇ DE L’AIGUA 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles –Amenaces  

 
• La companyia DARGISA (empresa 

concessionària del sanejament de les aigües 
residuals) ofereix la seva col·laboració per tal 
de facilitar que les activitats industrials 
menors sol·licitin a l’Ajuntament l’autorització 
d’abocament a la xarxa de clavegueram. El 
volum d’aigua posada en xarxa i qualificada 
com incontrolats a la xarxa de Sarrià de Ter - 
Sant Julià de Ramis és del 20,10% (1998). 
És un valor inferior al de 1990 (30,23%) però 
caldria plantejar-se d’acord amb AGSS la 
seva millora. 

 
 

 
• Excepte una, cap de les activitats industrials 

menors ha sol·licitat autorització 
d’abocament a la xarxa de clavegueram. 
Aprofitant la oferta de col·laboració feta per 
DARGISA, l’Ajuntament hauria de posar els 
mitjans tècnics per regularitzar en uns 
terminis raonables de temps la situació dels 
titulars d’activitats industrials. 

 
• Tota la xarxa de clavegueram del municipi és 

unitària (no separa les aigües pluvials de les 
residuals). Cal preveure la construcció de 
xarxes separatives d’aigües en les zones de 
nova urbanització, i sempre que hi hagi 
noves actuacions urbanístiques, comptar 
amb la col·laboració de DARGISA per 
mantenir i millorar la xarxa de clavegueram. 

 
• L’explotació dels pous del Club de Golf de 

Girona va significar l’assecament dels pous 
propers a la riera d’en Guilana. En un futur 
es valora positivament la utilització d’aigües 
residuals depurades pel reg d’aquestes 
instal·lacions, tot i que caldrà avaluar les 
possibles repercussions sobre les fonts i 
pous propers. 
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3.1.7. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• Sarrià de Ter compte amb una estació de 

control de la xarxa de vigilància atmosfèrica 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
• S’observa una disminució del nombre de 

vehicles refusats a l’ITV degut a problemes 
de contaminació atmosfèrica (fums del tub 
d’escapament).  

 
• Bona part del municipi (tant a nivell domèstic 

com industrial) utilitza gas natural com a font 
d’energia. El gas natural és el combustible 
fòssil menys contaminant. 

 
• La planta incineradora d’IRSUSA no 

representa un font important d’emissió de 
contaminants atmosfèrics per els nivells que 
fixa la legislació vigent. 

 
• S’observa una tendència general a disminuir 

els nivells d’immissió de contaminants 
atmosfèrics. L’únic paràmetre que s’ha 
incrementat és el CO, que pot relacionar-se 
amb l’increment de trànsit en el municipi. 

 
• Durant els anys 1997 i 1998 cap dels 

paràmetres mesurats per l’estació de control 
ha superat el valor guia o límit fixat en la 
legislació vigent.  

 

 
• La major part de les emissions del transport 

s’originen en els dos vials principals que 
creuen el municipi: l’autopista A-7 i la N-II. 

 
• La potenciació de diferents infrastructures 

viàries (construcció d’un tercer carril a l’A-7) 
poden incrementar encara més les emissions 
generades pel transport a Sarrià de Ter. 

 
• El parc mòbil del municipi creix anualment 

seguint la tendència del conjunt de 
Catalunya. 

 
• La utilització del transport públic i els 

desplaçaments a peu o en bicicleta són molt 
escassos a dins del municipi.   

 
• Bona part de les emissions de contaminants 

atmosfèrics del municipi tenen com a origen 
el polígon industrial  (concretament l’empresa 
i el sistema de cogeneració de la 
Torraspapel).  

 
• A Sarrià de Ter hi ha tres empreses 

catalogades com a potencialment 
contaminants de l’atmosfera (CAPCA). 

 
• La pedrera del sector est del municipi, 

incrementa el nivell de partícules sòlides en 
l’ambient atmosfèric.  
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3.1.8. SOROLL 

 Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• En general la contaminació acústica de 

Sarrià de Ter es situa en un nivell 
acceptable. 

 
• L’Ajuntament de Sarrià de Ter disposa d’una 

Ordenança Municipal reguladora del soroll i 
les vibracions. 

 
• L’Ajuntament de Sarrià disposa de l’estudi 

d’impacte ambiental del tren d’alta velocitat. 
A més també compta amb un informe  sobre 
els nivell d’emissió sonora de la zona 
industrial Josep Flores (a l’entorn de 
l’empresa Torraspapel). 

 
• Un terç dels punts mostrejats durant la nit 

presenten un nivell acústic inferior als 60  
dBA . 

 

 
• El trànsit i les activitats industrials són els 

principals responsables del soroll a la ciutat. 
 
• El 29 % dels punts mostrejats presenten un  

nivell de soroll ambiental diürn superior a 70 
dBA, mentre que de nit el percentatge es 
redueix fins al 17%  dels punts mostrejats. 

 
• La Torraspapel produeix un elevat impacte 

sonor a l’entorn de la planta de cogeneració. 
No obstant això, la relativa distància de 
zones d’habitatges fa que l’impacte a la 
població sigui menor. 

 
• La pedrera (sector est del municipi) 

representa una font de soroll força continua 
perceptible des de les zones més properes 
(Sarrià de Baix). Aquest soroll, s’accentua en 
els períodes de trituració de la roca.  

 
• L’autovia representa una font de soroll 

continu, perceptible en molts punts del 
municipi. 

 
• L’autopista esdevé una font de soroll continu, 

que origina molèsties sobretot a Sarrià de 
Dalt  
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3.1.9. RESIDUS 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• El rebuig (deixalles no valoritzades) dels 

residus municipals es tracta a la incineradora 
d’IRSUSA. Aquesta instal·lació té implantat 
un sistema de valorització energètica. La 
incineradora disposa d’un sistema de 
depuració de fums (1ª fase) que acabarà 
abans de finalitzar l’any 2000, assegurant el 
compliment de la normativa vigent. 

 
• La concessió del servei de recollida de 

deixalles agrupa la recollida i transport dels 
residus, la neteja viària i la recollida 
selectiva. D’aquesta manera s’optimitzen els 
recursos disponibles i es pot oferir un millor 
servei al ciutadà. 

 
• La dotació de contenidors de deixalles és 

òptima i assegura un bon servei als 
ciutadans. La dotació de papereres també és 
força òptima tot i que caldria fer de manera 
progressiva la seva renovació. 

  
• La major part dels residus industrials del 

municipi i la seva gestió està controlada pel 
Departament de Medi Ambient. No obstant 
això, cal fomentar la gestió correcta de tots 
els residus industrials i promoure 
mecanismes per a reduir les quantitats de 
residus industrials (Borsa de Subproducte, 
promoció de tecnologies netes, implantació 
de sistemes de qualitat ambiental, etc.). 

 
• La manca d’activitat ramadera al municipi, fa 

que no hi hagi cap problema associat a la 
gestió dels residus ramaders (a diferència 
d’altres municipis de la comarca). 

 

 
• Manca de consens del Programa de gestió 

dels residus municipals de la comarca del 
Gironès, pendent d’aprovació definitiva. 

 
• Només el 2,8% del total de residus 

municipals segueixen vies de recollida 
selectiva i valorització. Els nivells de recollida 
selectiva es troben per sota dels objectius 
fixats pel Departament de Medi Ambient. A 
més s’observa una baixa dotació de 
contenidors d’envasos, i la presència de 
vidres i deixalles al voltant dels existents. 
 
Actualment no s’ha implantat la recollida  
selectiva d’envasos lleugers.  

 
• Baix compliment, per part de l’empresa 

concessionària, de les condicions de 
recollida selectiva que s’especifiquen en el 
contracte del servei de recollida. Caldria 
millorar el control i el seguiment municipal de 
les tasques del servei.  

 
• Manca d’actuacions i campanyes d’educació 

ambiental pel foment de la recollida selectiva 
i la minimització dels residus municipals. 

 
• Es considera que la periodicitat del servei de 

recollida de mobles és insuficient. 
 
• Baix control i seguiment de la gestió de les 

runes per part de l’Ajuntament. Caldria 
realitzar un control municipal tal com 
contempla la normativa vigent. 
 
Existència de petits abocaments incontrolats 
de runes en diferents punts del municipi que 
caldria netejar (alguns d’aquest abocaments 
poden venir de fora del municipi) i informar a 
la població sobre la millor manera de 
gestionar-los. 
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3.1.10. ESTRUCTURA ENERGÈTICA 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• Les infrastructures energètiques actuals no 

suposen un impacte visual important a dins 
del municipi. 

 
• El gas natural és la principal font d’energia 

consumida a Sarrià de Ter, tant per l’ús 
industrial com domèstic. Malgrat ser una font 
d’energia no renovable, és una de les menys 
contaminants. 

 
• La xarxa de distribució de gas natural 

pràcticament arriba a tots els habitatges del 
municipi. 

 
• El fuel-oil i el gas-oil tenen un baix consum 

dins el municipi. 
 
• Les línies elèctriques que travessen el 

municipi són de mitja  tensió o baixa. Cada 
vegada existeixen més línies de mitja tensió 
que es troben enterrades. 

 
• Actualment hi ha una gran planta de 

cogeneració termoelèctrica que ven cada any 
més de 100.000 MWh a la xarxa elèctrica. 

 
• L’empresa Torraspapel ha iniciat mesures 

d’estalvi energètic, mitjançant el canvi 
tecnològic en el procés productiu. 

 
• Les darreres actuacions d’enllumenat públic 

prioritzen la instal·lació de llums de sodi 
d’alta i baixa pressió (més eficients 
energèticament que els de vapor de mercuri).

 

 
• El municipi presenta un índex de consum 

d’energia primària molt eleva, degut a les 
empreses existents al municipi (molt 
consumidores d’energia). 

 
• La meitat del consum energètic total del 

municipi el consumeix l’empresa 
Torraspapel.  

 
• No es coneix cap projecte d’aprofitament 

d’energies renovables i la seva implantació 
es pot considerar d’incipient. 

 
• S’ha incrementat el parc mòbil del municipi i 

per tant el consum dels combustibles 
d’automoció. 

 
• No existeix cap estudi o projecte encaminat a 

millora l’eficiència energètica dels edificis 
municipals. 

 
• Una part dels equipaments municipals 

(edificis i enllumenat públic) no han canviat 
les tarifes. 

 
• Aproximadament el 15 % dels punts de llum 

són globus, que presenten problemes de 
contaminació lumínica. 

 
• No es disposa de cap base de dades que 

permeti avaluar, inventariar de forma ràpida 
les diferents característiques energètiques 
dels equipaments municipals (consums, 
tarifes, potència instal·lada, etc.). 

 
 

 
 
 

 113



Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 114 



Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

3.2. Diagnosi estratègica dels aspectes econòmics 
 
 

3.2.1. ESTRUCTURA ECONÒMICA GENERAL: INFLUÈNCIA I 
DEPENDÈNCIA EXTERIOR 

Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• Sarrià de Ter va superar l’any 1983 l’adhesió 

que havia sofert per part de Girona l’any 
1976. 

 
• Sarrià de Ter disposa d’una xarxa de 

comunicacions externa àmplia amb la qual té 
una bona connexió. 

 
• La indústria paperera que té un pes molt 

important al municipi ha deixat de tenir la 
imatge negativa del passat. 

 
• Els darrers anys Sarrià ha sofert un augment 

de l’autocontenció, és a dir de la relació entre 
residents ocupats a Sarrià mateix respecte 
els residents ocupats (en aquest mateix 
període a Girona i Salt han baixat). 

 
• Sarrià de Ter tendeix a deixar de ser una 

ciutat dormitori i el perfil dels seus habitants 
s’està acostant al dels habitants de Girona. 

 
 

 
• Sarrià de Ter es troba en un marc econòmic 

regional en què entre 1986 i l’actualitat s’ha 
registrat un trasllat del pes de l’activitat 
econòmica des de la regió nord de Girona 
(Bordils-Flaçà-Celrà-Sarrià de Ter) cap a l’est 
(Sant Gregori) i sud (Fornells i Riudellots de 
la selva, Vilablareix, Aiguaviva, Llambilles i 
Quart). 

 
• El fort creixement d’activitat econòmica dels 

municipis del sud ha implicat que Sarrià de 
Ter hagi passat de ser el tercer municipi de 
l’AUG en quant a nombre d’ocupats (any 
1986) a ser el sisè. 

 
• El preu del sòl industrial és més barat que a 

Girona, però més car que algun dels 
municipis veïns (Sant Julià de Ramis).  

 
• Sarrià de Ter forma part junt amb Salt de la 

Girona real, la qual ha perdut pes en conjunt 
respecte l’AUG. Aquest punt també fa que 
Sarrià pugui aprofitar-se d’iniciatives que des 
de Girona es prenguin per potenciar el 
conjunt Girona-Salt-Sarrià de Ter. 
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3.2.2. MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• Els darrers anys (1996 – 2000) Sarrià de Ter 

ha registrat un creixement continuat –amb 
una tendència que es manté– passant de 
3.050 a 3.476 habitants. 

 
• Entre 1986 i l’actualitat hi ha hagut un 

increment de la població ocupada en el 
sector serveis. 

 
• Malgrat els problemes del passat en el sector 

industrial del municipi, el pes percentual 
d’ocupació a la indústria és  superior a Sarrià 
de Ter que a la resta de l’AUG (10,6% en 
front 7,7%). 

 
• Sarrià de Ter ha registrat un fort increment 

de treballadors inscrits al registres general de 
la seguretat social entre 1994 i 1999. 

 
• El nombre de treballadors autònoms inscrits 

a la seguretat social ha crescut de forma 
continuada a Sarrià entre 1995 i 1999. 

 
• Hi ha hagut una disminució de la taxa d’atur 

municipal entre 1996 i 1999. A més l’atur real 
de la població és inferior al que s’indica en 
les estadístiques.  

 
• La taxa d’atur real de Sarrià de Ter és inferior 

a la calculada en base a la població activa de 
1996 donat que amb el fort increment 
poblacional del període 1996-2000, el 
número de persones que formen la població 
activa ha d’haver sofert un increment força 
assimilable implicant un descens en la taxa 
d’atur real respecte a la calculada. 

 
• L’evolució mensual de nº d’aturats indica que 

l’ocupació a Sarrià de Ter no és estacional. 
 
• A partir de 1998 la taxa d’atur de Sarrià de 

Ter (6,8%) ja és assimilable a la de la resta 
de l’AUG indicant que s’ha acabat superant 
els tancaments de Cocacola i de la planta de 
cel·lulosa de Torraspapel. 

 
• El grup professional més afectat per l’atur és 

el de treballadors no qualificats. Aquest fet 
implica que hi ha mesures per paliar aquesta 
taxa d’atur: la formació ocupacional. 

 

 
• Es detecta un envelliment progressiu de la 

població entre 1991 i 2000: disminució dels 
habitants menors de 20 anys i un increment 
del nombre d’habitants majors de 20 anys 
que afecta a totes les franges d’edat. 

 
• Hi ha hagut una disminució en el percentatge 

d’ocupació industrial a Sarrià de Ter entre 
1994 i 1997. Durant aquest mateix període 
però hi ha hagut un increment en la del 
sector comercial i de serveis. 

 
• Malgrat l’increment de treballadors inscrits al 

RGSS entre 1995 i 1999, encara no s’ha 
assolit el nivell màxim de 1993. 

 
• La taxa d’atur femení (9-10%) es manté entre 

un 1 i  un 2% per sobre de la taxa al conjunt 
de l’AUG. 

 
• L’atur de Sarrià de Ter afecta majoritàriament 

als grups més sensibles quant a sexe –les 
dones– i quan a edat –joves i majors de 55 
anys. 

 
• No es duen a terme cursos de formació 

ocupacional o continuada a Sarrià de Ter, 
encara que l’oferta a Girona és important. Es 
preveu que en un futur proper es podran fer 
cursos de formació continuada a Sarrià de 
Ter. 
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3.2.2. MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• Des de fa menys d’1 any existeix una borsa 

de treball municipal amb un elevat nombre 
d’inscrits, i que ha rebut 12 demandes per 
part d’empreses de Sarrià, Celrà i Girona. 

 
• Segons dades a escala comarcal, un 88,7% 

dels aturats reben prestació. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.3. SECTOR PRIMARI 
Punts forts –Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
 La baixa activitat ramadera en un terme 

municipal amb poca superfície de sòl 
agrícola (60 ha) ajuda a evitar la greu 
problemàtica relativa a la presència de nitrats 
a les aigües subterrànies que afecta un 
elevat nombre de municipis de comarques 
properes. 

 

 
 No hi ha cap Pla Tècnic de Gestió i Millora 

Forestal a Sarrià de Ter (requereix un mínim 
de 25 ha), el qual ajudaria a la preservació 
del bosc en bon estat i el manteniment de la 
xarxa de camins forestals que faciliten les 
tasques d’extinció davant d’un hipotètic foc 
forestal. 

 
 Existeix la possibilitat que a iniciativa de 

l’Ajuntament es puguin unir els interessos del 
principals propietaris forestals per dur a la 
pràctica un pla conjunt. 

 
 En aquest mateix ordre de coses es pot 

promoure la constitució d’una Associació de 
Defensa Forestal que permetria – entre 
d’altres – la sol·licitud d’ajuts per a la millora i 
manteniment dels camins d’accés al bosc. 
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3.2.4. SECTOR SECUNDARI 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
 S’observa un acostament progressiu entre 

les zones residencials i les d’ús industrial. 
 
 Existeix la voluntat municipal d’acostar-se al 

sector empresarial (tant industrial com de 
comerç majorista) i qui s’està oferint 
col·laboració, informació, espais al centre 
cívic la Cooperativa per dur a terme cursos 
de formació, … 

 
 Ha passat un període  temps prolongat i s’ha 

registrat un augment de la població ocupada 
important que permeten creure que s’ha 
remuntat la crisi del tancament de la planta 
de cel·lulosa de Torraspapel. 

 
 Sarrià de Ter disposa d’un total de 125.412 

m2 sòl industrial lliure per rebre noves 
activitats econòmiques procedents de 
l’exterior, repartits en totes les àrees 
industrials del municipi. 

 
 La factoria Torraspapel disposa de més de 

27.000 m2 per créixer dins la unitat 
d’actuació paperera. 

 
 La indústria paperera ha deixat de tenir la 

imatge negativa que l’acompanyava en el 
passat. 

 
 La imatge positiva de la indústria paperera 

s’està potenciant mercès a iniciatives com 
les jornades del paper, enguany es faran les 
segones, i podrà millorar encara més amb 
constitució de la futura xarxa europea de 
municipis paperers que s’està promovent 
l’Ajuntament. 

 
 El sector productiu es veu recolzat per la 

destacada xarxa de comunicacions que 
acosten Sarrià de Ter a la resta del país: 
autopista A-7, N-II i crta. a Olot i Palamós. 

 
 L’Ajuntament té voluntat d’un millor control 

de les noves activitats classificades i per 
aquest motiu (en el marc de la Llei 3/98) va 
aprovar un decret regulador previ a 
l’aprovació d’una ordenança reguladora en 
base a la ordenança tipus pendent 
d’aprovació per part de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 
 Forta dependència de l’economia del  

municipi respecte a la indústria paperera 
 
 Es constaten manques d’espai en algunes 

empreses que podrien arribar a implicar el 
seu trasllat fora del municipi. L’Ajuntament és 
conscient d’aquest fet i està treballant per 
trobar una sortida adequada. 

 
 De tot el sòl industrial lliure del municipi tant 

sols el 19,54% (25.089 m2) es troba 
urbanitzat i és apte per ser ocupat 
immediatament. 

 
 El preu del sòl industrial del polígon de Mas 

Boscosa, l’àrea industrial de major superfície 
i que encara està per urbanitzar, és elevat i 
pot frenar la instal·lació de noves activitats. A 
més la necessitat de nou sòl disponible pot 
empènyer a impulsar la seva urbanització per 
part de l’Ajuntament. 

 
 L’augment del pes de l’activitat econòmica i 

industrial dels municipis del S de Girona 
respecte als del N és un fet contra el qual 
Sarrià de Ter no pot actuar individualment. 

 
 S’han detectat desajustaments entre algunes 

activitats del municipi i l’epígraf amb què 
estan donades d’alta de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques. Cal que des de l’Ajuntament 
es faci una revisió detallada del cens de 
l’IAE, es detectin tots els desajustaments i es 
requereixi als titulars la seva esmena. 

 
 Hi ha sol·licituds d’activitat pendents de 

resolució. 
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3.2.5. SECTOR TERCIARI 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
 Els comerciants de Sarrià de Ter són 

conscients que cal potenciar el comerç del 
municipi. Per aquest motiu, alguns d’ells, han 
plantejat la necessitat de crear una 
associació de comerciants que aglutini a tots 
els comerços (i serveis) del municipi. 

 
 S’han dut a terme diverses reunions de 

comerciants per tractar la possible creació de 
la nova associació que ja es disposa d’un 
esborrany d’estatuts. 

 
 Existeix una associació de comerciants i 

veïns del carrer Major que mitjançant la 
modificació dels seus estatuts podria actuar 
de nucli de la nova associació a escala 
municipal. 

 
 L’Ajuntament té voluntat d’ajudar a potenciar 

el comerç i els serveis de Sarrià de Ter. Per 
aquest motiu s’ha fet ressò de la voluntat 
dels comerciants més actius disposats a 
promoure la constitució de la nova 
associació, i ha propiciat diverses trobades 
entre comerciants de tots els barris del 
municipi del per facilitar-ne la creació. 

 
 La Cambra de Comerç de Girona està al 

corrent de la voluntat de crear una associació 
de comerciants única a Sarrià de Ter i ha 
ofert la seva col·laboració i ajut per tal que 
aquesta pugui començar a dur a terme les 
seves activitats amb el recolzament 
institucional. 

 
 L’oferta comercial i de serveis de Sarria de 

Baix –tot i no ser extraordinària– compta, 
com a mínim, amb un representant de totes 
les activitats que figuren al cens de l’IAE 
municipal. 

 
 La remodelació de l’autovia i la potenciació 

d’unes àrees comercials, pot millorar la 
competitivitat del comerç de Sarrià. 

 
 Sarrià disposa de diferents elements 

arquitectònics i històrics suficientment 
interessants com per atraure (en un futur) 
una part de l’elevat nombre de turistes que 
visiten Girona. 

 

 
 La proximitat a Girona, i a la seva oferta 

comercial i de serveis, dificulta l’avenç de 
comerços i establiments de serveis de Sarrià 
de Ter. 

 
 L’estudi de detall de totes les activitats a 

partir del cens de l’IAE de 1999 ha posat de 
manifest desajustaments entre algunes 
activitats i l’epígraf amb què estan donades 
d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
Cal que des de l’Ajuntament es faci una 
revisió detallada del cens de l’IAE, es 
detectin tots els desajustaments i es 
requereixi als titulars la seva esmena. 

 
 Cal agilitar les sol·licituds d’activitat que no 

estan resoltes. 
 
 El Pla de l’Horta compta amb una oferta 

comercial mínimament adequada quant a 
establiments d’alimentació i molt baixa en la 
resta d’àrees. 

 
 Sarrià de Dalt i la Rasa tenen una baixa 

oferta comercial i de serveis. 
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3.3. Diagnosi estratègica dels aspectes socials 
 
 

3.3.1. POBLACIÓ 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 

 
• En els pròxims anys s’espera un creixement 

important de la població de Sarrià de Ter. Si 
aquest creixement es realitza segons criteris 
de sostenibilitat pot ajudar a millorar, entre 
d’altres aspectes, la cohesió interna de 
Sarrià (mobilitat, estructura urbana, 
accessibilitat,...).  

 
• Els moviments migratoris han recuperat el 

signe positiu (any 1997) després d’una sèrie 
de 10 anys consecutius essent negatius.  

 

• S’observa una clara tendència a l’envelliment 
de la població, sobretot a Sarrià de Baix i 
Sarrià de Dalt. 

 
• L’índex persones / llar segueix una tendència 

similar a la del conjunt de Catalunya, és a dir 
el seu valor disminueix any rera any. 

 

 
 
 
 

3.3.2. HABITATGE 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 

 
• Sarrià de Ter, disposa (i disposarà) d’una 

quantitat important de sòl urbanitzable. 
Caldria que els habitatges de nova 
construcció incorporessin criteris de 
sostenibilitat (plaques solars, millora en els 
aïllaments,...)    

 
• Existeix un percentatge d’habitatge buit 

significatiu. La seva rehabilitació i posterior 
ocupació pot suposar un creixement intern 
de la ciutat i un major aprofitament del sòl 
urbà. 

 
• Bona part de l’habitatge de Sarrià presenta 

un grau de conservació bo, tot i que alguns 
habitatges necessitarien d’una rehabilitació. 

 
• A l’any 1999 es varen construir 22 habitatges 

de protecció oficial (de promoció privada). 
 

 
• El preu de l’habitatge s’ha incrementat molt 

degut a l’elevada demanda d’habitatge 
 
• Encara existeix un percentatge important de 

propietaris que prefereixen mantenir un 
habitatge desocupat a vendre’l o llogar-lo 

    
  
• La relació entre el poder adquisitiu i el preu 

de l’habitatge és força elevat (semblant al de 
Salt, però superior als de Girona i Serinyà). 
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3.3.3. SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 

 
• Sarrià de Ter s’ubica en un territori 

sanitàriament privilegiat (amb una important 
dotació de centres hospitalaris). 

 
• L’Àrea Bàsica de Salut compta amb un 

servei de medicina general, pediatria i 
odontologia. La utilització i el grau de 
satisfacció d’aquest servei és força elevada. 

 
• Dins al municipi hi ha el Centre d’Assistència 

Primària (al Pla de l’Horta), amb un bon 
funcionament a nivell organitzatiu i 
assistencial. 

 
• Els mecanismes de detecció dels problemes 

socials són molt més elevats que uns anys 
enrera (SSAP, infermeria, metge de 
capçalera, centres educatius, policia local,...). 
A més encara existeix una bona xarxa veïnal.  

 
• Sarrià de Ter disposa de tres farmàcies 

(dues dins el municipi i l’altre a Sant Julià de 
Ramis) que es troben a una distància molt 
properes dels ciutadans. 

 
• Sarrià de Ter es troba inclòs dins la Unitat 

Bàsica d’Atenció Social Primària III, que 
depèn del Consell Comarcal i compta amb  
un treballador social, una educadora social i 
el suport d’un administratiu (juntament amb 
el Servei d’Atenció Domiciliària). Es 
considera que aquest equip social és 
adequat a les necessitats del territori 
(l’existència d’un educador social dins l’equip 
permet un bon treball individualitzat amb 
infants i adolescents en situacions 
d’inadaptació social). 

 
• Existeix una bona comunicació i coordinació 

entre els serveis socials i els centres de salut 
mental (per infants i adults), així com amb els 
centres d’educació (de primària i 
secundària). 

 

 
• A l’any 1997 hi varen haver un total de 5.267 

derivacions de pacients des de l’Àrea Bàsica 
de Salut a d’altres centres sanitaris. D’entre 
aquest més de 60 derivacions corresponien a 
centres de salut mental, essent aquesta la 
segona problemàtica més nombrosa dins les 
situacions de salut detectades pels SSAP.  

 
• Els principals factors de risc detectats a la 

població de Sarrià es relacionen amb el 
colesterol, l’obesitat, la hipertensió arterial i el 
tabaquisme.  

 
• Progressiu envelliment de la població de 

Sarrià de Ter 
 
• Aproximadament el 70% de les persones de 

Sarrià que acudeixen als serveis socials són 
de La Rasa i el Pla de l’Horta. 

 
• Insuficient comunicació i transversalitat entre 

els serveis socials de la població i la societat 
civil (associacions, entitats,...). 

 
• Baix treball dels serveis socials en el medi 

obert. Aquesta situació minva la detecció i 
prevenció de situacions de risc. 

 
• La major part de la feina que porta a terme 

els Serveis Socials es basa en l’atenció 
individual / familiar. Així la intervenció 
comunitària i grupal és molt baixa, degut 
fonamentalment a la manca de recursos 
tècnics i humans.  

 
• La major part de les problemàtiques socials 

ateses pels Serveis socials es relacionen 
amb l’àmbit econòmic (ingressos insuficients, 
atur, manca de recursos personals per 
buscar feina,...) d’inadaptació social 
(conductes predelictives i delictives, 
conflictes familiars, problemes escolars,...) i 
de la salut (salut mental, demències,...). 
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3.3.4. EDUCACIÓ 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 

 
• Sarrià de Ter disposa d’un Centre d’Educació 

Infantil i Primària (CEIP Montserrat).   
 
• El CEIP Montserrat disposa d’unes 

instal·lacions suficientment àmplies per 
albergar una població escolar molt superior a 
l’actual.  

 
• El CEIP Montserrat disposa de servei de 

transport públic i de menjador, ambdós 
utilitzats per la major part dels escolars del 
centre (entre el 90 i el 95%). 

 
• L’Ajuntament està estudiant la construcció 

d’una llar d’infants pública a dins del 
municipi. 

 
• A l’any 1996, 2/3 dels alumnes de l’escola 

Montserrat realitzava activitats extraescolars 
(sobretot esportives). 

 
• L’antiga escola d’adults (actual Ateneu) ha 

tingut un paper molt important en l’educació 
de diferents sectors de la població. 

 
• Es disposa d’un casal d’estiu amb una 

important afluència d’inscripcions (a l’any 
1996 va comptar amb 160 inscripcions). No 
obstant això, s’observa una manca 
d’objectius educatius en el casal d’estiu. 

 
• Hi ha la intenció de convertir el casal d’estiu 

en un casal permanent.  
 

 
• Un 30 – 40% dels alumnes de Sarrià 

realitzen l’educació infantil i primària a 
Girona, en centres privats. 

 
• El nivell d’estudis de la població (sense 

estudis, EGB, BUP, FP, estudis 
universitaris,...) es troba entre els més baixos 
de la comarca. Aquesta situació s’ha 
accentuat amb la migració cap als municipis 
del voltants de persones amb estudis de 
Sarrià 

 
• Encara avui en dia, hi ha una part molt  

important dels escolars que abandonen  els 
seus estudis en acabar la secundària. 

 
• Existeix molt poca relació entre l’escola i la 

societat civil de Sarrià de Ter (entitats, 
associacions,...).  

 
• L’oferta d’educació no formal de Sarrià 

(continuada o pel lleure) és molt minsa.  
 
• Cap dels centres d’educació actuals del 

municipi no tenen accessibilitat per a 
persones amb discapacitats físiques. 

 
• Sarrià de Ter no té cap centre que realitzi 

activitats d’educació ambiental.  
 
• El CEIP Montserrat ha reduït pràcticament a 

la meitat el seu nombre d’alumnes degut a 
principalment: la competència de l’escola 
privada de Girona, l’ESO (CEIP Montserrat ja 
no imparteix els cursos de 7è i 8è), la 
ubicació del centre i a la imatge que es té de 
l’escola des de diferents sectors de la 
població. 
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3.3.5. ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 

 
• Sarrià de Ter presenta amb un important 

potencial en l’àmbit de l’associacionisme 
(compta amb 21 associacions/entitats 
culturals i 8 d’esportives). 

 
• Sarrià de Ter disposa d’una bona dotació 

d’equipaments municipals. 
 
• Parcialment s’ha trencat amb la forta identitat 

i aïllament entre barris, reflectit en les 
entitats.  

 
• Els esportistes dels clubs esportius de Sarrià 

disposen d’un servei d’avaluació anual del 
seu estat físic.  

 
• Al setembre es realitzaran les I jornades de 

l’esport de Sarrià. 
 
• El municipi disposa de dos mitjans de 

comunicació, de programació i continguts 
molt bons. 

 
• La participació ciutadana en les activitats 

reivindicatives és elevada. 
 

 
• Moltes entitats tenen un índex baix de 

renovació en les seves juntes, degut sobretot 
al reduït nombre de persones actives de les 
entitats (sovint són una o dues persones). 

 
• Sarrià de Ter compta amb un Consell 

d’Entitats que tot i ser positiu, presenta una 
manca d’operativitat.  

 
• Existeix una manca d’espais de trobada i 

posta en comú entre les associacions, que 
fomenti l’interrelació entre entitats. 

 
• Alguns dels equipaments municipals es 

troben infrautilitzats. Caldria doncs, la seva 
optimització i un major nivell d’utilització. 

 
• El patrimoni artístic de la ciutat és limitat  i 

presenta un grau de conservació millorable. 
 
• L’arxiu històric de Sarrià està per ordenar.  
 
• Existeix una baixa participació dels ciutadans 

en les qüestions de la política municipal. 
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3.3.6. SEGURETAT CIUTADANA 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
• Sarrià de Ter presenta uns nivells 

acceptables de seguretat ciutadana.  
 
• En els darrers anys s’ha incrementat el 

control sobre les obres, han disminuït el 
nombre d’abocaments de runa i s’han 
consolidat el programa d’educació viària dels 
escolars. 

 
• Les obres de remodelació de l’autovia han 

de permetre millorar la seguretat viària de 
Sarrià. 

 
• Existeix un conveni de col·laboració amb la 

Policia Local de Girona que cobreix el servei 
quan no hi ha cap municipal de servei. 

 
• S’ha potenciat la vessant social de la policia 

local de Sarrià de Ter, per mitjà d’accions 
com acompanyament de persones malaltes, 
solució de problemes veïnals, coordinació 
amb els serveis socials,.... 

 

 
• Sarrià de Ter presenta un elevat índex 

d’accidents, localitzats fonamentalment a 
l’autovia. 

 
• La policia local de Sarrià de Ter disposa de 

pocs recursos humans, que incideix amb els 
servei donat. 
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