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1. Introducció 
 
 

1.1. El camí cap un desenvolupament sostenible: de la 
Cimera de Rio fins a la conferència de Hannover 
 
El 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la Cimera per la Terra, anomenada també 
Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Desenvolupament. De la Cimera 
per la Terra en va sorgir l’Agenda 21, que incideix en les polítiques i estratègies que els 
països han d’emprendre en l’àmbit mundial cap el desenvolupament sostenible, “ ...un 
desenvolupament que satisfaci les necessitats del present sense comprometre la possibilitat 
de les futures generacions per a satisfer les seves pròpies necessitats...”. 
 
L’Agenda 21 de la Conferència de Rio reconeix que difícilment podran dur-se a terme les 
transformacions necessàries per a la sostenibilitat del desenvolupament als seus distints 
nivells, sense l’assumpció de tals objectius per part dels poders locals. 
 
L’any 1994 es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la Primera Conferència Europea de 
Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Aalborg, que instava els 
municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el procés de 
les Agendes 21 Locals per al desenvolupament sostenible d’aquests municipis. Actualment 
hi ha prop de 650 municipis (inclou també entitats supramunicipals) d’Europa que han signat 
la Carta d’Aalborg, entre ells el municipi de Sarrià de Ter i la Diputació de Girona. 
 
L’any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de Ciutats i 
Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d’Aalborg, es va generar el document 
“De la Carta a l’acció” orientat a aprofundir el procés cap a l’elaboració de l’Agenda 21 Local. 
 
L’any 1997 es va constituir a Manresa, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona. Tots els municipis catalans que 
l’integren, Sarrià de Ter entre ells, han adquirit el compromís de treballar i iniciar l’acció cap 
a sostenibilitat. 
 
El febrer de l’any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la Tercera Conferència de Ciutats 
i Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels progressos en el camp de la sostenibilitat 
en molts municipis, es declara el compromís de seguir treballant en el camí del 
desenvolupament sostenible. 
 
Des de l’any 1999 la Diputació de Girona, a través de la seva àrea de Medi Ambient, 
promou el desplegament de les Agendes 21 Locals i l’elaboració de Plans d’Acció Local per 
a la Sostenibilitat (PALS) a diferents municipis de la província de Girona. 
 
Dins aquest context global l’Ajuntament de Sarrià de Ter, amb el suport de la Diputació de 
Girona, l’any 1999 va iniciar el procés d’elaboració de l’Auditoria Municipal de Sarrià de Ter, 
que culmina amb el Pla Acció Local cap a la Sostenibilitat (PALS) que a continuació es 
detalla. El PALS de Sarrià, és el document estratègic que ha de servir de base per al 
desenvolupament de l’Agenda 21 Local. 
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1.2. El Pla d’Acció Local Cap a la Sostenibilitat. 
Objectius i metodologia 
 
 
El Pla d’Acció Local Cap a la Sostenibilitat (PALS) de Sarrià de Ter és un pla estratègic que 
integra els diferents aspectes socials, ambientals i econòmics seguint els principis d’un 
desenvolupament sostenible. 
 
El Pla d’Acció Local es concep com un projecte integral, global i participatiu: 
 

• Integral, perquè afecta directament a l’Ajuntament, però també a les entitats, 
institucions i sectors amb més capacitat de decisió en el municipi, amb una clar sentit 
de cooperació entre el sector públic i privat. 
 
“En l’àmbit local té una importància clau els enfocs basats en la comunitat per a 
assolir el desenvolupament sostenible. En particular, cal emprendre esforços per 
establir la cooperació entre el sector privat i les autoritats locals per poder avançar, 
per exemple, en una major eco-eficiència en els productes i serveis” (Conferència de 
Turku, Finlàndia 1998. Noticiari Campanya Europea, 15: 6). 

 
• Global, perquè planteja de manera transversal un conjunt d’estratègies i actuacions 

que han de fer caminar el municipi cap un desenvolupament sostenible. 
 

• Participatiu, perquè la participació ciutadana es considera un element clau en el 
procés per obtenir el consens social i per assolir els objectius plantejats. 

 
 
El Pla d’Acció Local (PALS) de Sarrià de Ter s’estructura jeràrquicament en línies 
estratègiques, programes d’actuació i accions: 
 

• Línies estratègiques: Definició de les línies estratègiques d’actuació que han de 
definir la política municipal cap a la sostenibilitat. 

 
• Programes d’actuació: camps concrets d’actuació dins de cada línia estratègica. 
 
• Accions i projectes: Concreta els projectes, treballs i accions concretes que es 

proposa portar a terme. 
 
 
Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les fitxes 
detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, es fa una 
descripció detallada de l’acció i dels objectius que es volen complir, i finalment es fa una 
valoració, bàsicament qualitativa, sobre diversos aspectes relacionats amb l’aplicació de 
l’acció (terminis d’execució, prioritat, fonts de finançament, sectors involucrats en l’execució, 
valoració econòmica). 
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Els aspectes considerats en aquesta valoració són:  
 

• Terminis: es valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció, diferenciant si el 
termini és curt o immediat (< 1 any), mitjà (1 – 4 anys) o llar (4 – 8 anys). En alguna 
acció puntual el termini proposat va més enllà dels 8 anys.   

 
• Prioritat: Indica l’ordre que cal realitzar les accions dins d’un mateix termini de 

temps. Es valora en màxima (o elevada), mitjana i baixa. D’altra banda, les accions 
que durant el fòrum de debat de Pla d’Acció Local, s’han considerat com a importants 
s’adjunta el símbol  

 
 

• Sectors involucrats en la seva execució: es valora el grau de competència 
municipal per a portar a terme l’acció. En algunes accions l’Ajuntament pot fer poc 
més que de mediador o d’impulsor, mentre que en d’altres n’és el principal 
responsable.  

 
• Fonts de finançament:  es valora la possibilitat de trobar subvencions o ajuts per a 

l’aplicació de la mesura, indicant les institucions  i organismes que poden finançar 
l’acció. El codi d’identificació d’organismes i institucions és el següent:  

 
AAVV Associacions de Veïns  
ABS Àrea Bàsica de Salut 
ACA Agència Catalana de l’Aigua  
ACESA Autopistas, CESA 
ACST Associació de Comerciants de Sarrià de Ter 
ADL Àrea de Desenvolupament Local 
AGI Ajuntament de Girona 
AMPA Associació de Pares i Mares  
ASA Ajuntament de Salt 
AGSSS Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A 
AST Ajuntament de Sarrià de Ter 
CCG Consell Comarcal del Gironès 
CEIP  Centre d’Educació Infantil i Primària 
CILMA Centre d’Iniciatives Locals de Medi Ambient 
CIPN Centre d’Iniciatives de la Producció Neta 
CPF Centre de la Propietat Forestal 
DARGISA Empresa depuradora 
DARP  Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
DdG Diputació de Girona 
DGC Direcció General de Carreteres 
DMA Departament de Medi Ambient 
DICT Departament d’Indústria, Comerç i Turisme 
DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
DSSS Departament de Sanitat i Seguretat Social 
EAP Equip d’Atenció Psicopedagògica 
ICAEN Institut Català de l’Energia 
IES Institut d’Educació Secundària 
JR Junta de Residus 
MF  Ministerio de Fomento 
MINER Ministerio de Indústria y Energia 
SSAP Serveis Social d’Atenció Primària 
UdG Universitat de Girona 
XCPS Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
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• Valoració econòmica: es valora el grau d’inversió necessari per a portar a terme 
l’acció. El grau d’inversió s’estima sempre que sigui possible. Es valora com a 
organitzatiu i/o tècnic quan la inversió depèn bàsicament de tasques tècniques o 
gestions que pot dur a terme l’Ajuntament.  
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1.3. Definició de les línies estratègiques i els 
programes d’actuació 
 
 
El Pla d’Acció Local de Sarrià de Ter s’estructura en 10 línies estratègiques, que es 
desenvolupen en diferents programes d’actuació, concretats en accions i projectes.  
 
 
La síntesi de les línies estratègiques i els programes d’actuacions són els següents:  
 
 
 
Línia Estratègica I: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL PLA D’ACCIÓ LOCAL 

 
 Programa 1. ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PALS I 

IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 
 

Línia estratègica II:  PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE 
SARRIÀ   

 
 Programa  2.1. PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS 

ESPAIS NATURALS  
 
 Programa 2.2. MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA 

FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL DELS RIUS 
 
 

Línia estratègica III: PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

 
 Programa 3.1. PROTECCIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE  

 
 Programa 3.2.  LA SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

MUNICIPAL 
 
 Programa 3.3.  ACTUACIONS I REFORMES URBANÍSTIQUES PER 

COHESIONAR EL NUCLI URBÀ  
 
 Programa 3.4.  VISIONS DE FUTUR PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ  

 
 Programa 3.5.  PROMOURE UNA EDIFICACIÓ SOSTENIBLE 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 

 
 Programa 4.1.  ORDENAR I PACIFICAR EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORAR LA 

SEGURETAT VIÀRIA  
 
 Programa 4.2. MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC, PROMOCIÓ DE LA 

BICICLETA I DELS DESPLAÇAMENTS A PEU  
 
 Programa 4.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 

 
 Programa 4.4. MILLORA DELS ESPAIS VERDS URBANS 

 
 

Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

 
 Programa 5.1. PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES 

SOSTENIBLES I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
 Programa 5.2. POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS 

RESIDUS MUNICIPALS  
 
 Programa 5.3. MILLORA DEL CONTROL I LA GESTIÓ DE LES RUNES 

 
 Programa 5.4. MILLORA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS  

 
 Programa 5.5. IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 

 
 Programa 5.6. CONTROL I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI 

AQUÀTIC 
 
 Programa 5.7. CONTINUAR MILLORANT LA QUALITAT DE L’AIRE: 

CONTROL I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I EL 
SOROLL 

 
 Programa 5.8. PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS  

 
 

Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS 
MUNICIPALS 

 
 Programa 6.1.  MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ INTERNA DE 

L’AJUNTAMENT 
 
 Programa 6.2.  MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I 
SOSTENIBLE 

 
 Programa 7.1. DEFINIR ELS PRINCIPALS PARÀMETRES DEL MARC DE 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  
 
 Programa 7.2. MILLORAR EL MERCAT DE TREBALL 

 
 Programa 7.3. EL SECTOR PRODUCTIU 

 
 Programa 7.4. EL COMERÇ I ELS SERVEIS 

 
 

Línia estratègica VIII: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POTENCIAR 
LA VIDA ASSOCIATIVA I CULTURAL 

 
 Programa 8.1. DINAMITZAR I PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 

L’ACTIVITAT ASSOCIATIVA I CULTURAL 
 
 

Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, 
INTEGRADOR I OBERT AL MEDI 

 
 Programa 9.1.  MILLORAR L’OFERTA EDUCATIVA  

 
 Programa 9.2.  POTENCIAR UN PROJECTE EDUCATIU INTEGRAL 

 
 

Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL  
 
 Programa 10.1.  FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE 

 
 Programa 10.2.  PREVENCIÓ DE LA SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 

 
 Programa 10.3. MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 

 
 Programa 10.4. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT GLOBAL  
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2. Línia estratègica I. La participació 
ciutadana en el Pla d’Acció Local 
 
 
Assolir les bases per a un desenvolupament sostenible, objectiu principal del Pla d’acció 
local per la sostenibilitat (PALS) de Sarrià de Ter, és una responsabilitat que afecta a tots 
(ajuntament, agents econòmics, agents socials, etc.). Per això és necessari iniciar polítiques 
municipals dirigides a implicar als diferents agents locals i a tota la ciutadania en el procés 
d’Agenda 21 local.  
 
Aquesta línia estratègica desenvolupa els mecanismes que han d’ajudar a enfortir la 
participació ciutadana en el procés de desenvolupament del PALS. 
 
Els objectius específics d’aquesta línia estratègica són:  
 
 Millorar els canals d’informació entre l’Ajuntament i els ciutadans 
 Instrumentar la participació ciutadana en el procés d’implantació del PALS. 

 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 1 programa i 7 accions. 
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Línia estratègica I: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
 
Programa 1.1.: ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS) I 
IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 

 
Acció/projecte:  
 
Constitució del FÒRUM SARRIÀ 21 
 
Núm.: 1.1.1 
 
Objectiu:  Instrumentar la participació ciutadana en el desenvolupament del PALS 
 
 
Descripció: 

 
La constitució d’un FÒRUM SARRIÀ 21, com a òrgan estable de participació ciutadana en la presa de decisions 
del municipi, sobretot pel què fa al desenvolupament del Pla d’Acció Local de Sarrià. 
  
Aquest òrgan, ha d’aprofitar la inèrcia encetada en els fòrums de discussió de l’auditoria municipal, donar-li 
continuïtat i constituir un grup de ciutadans prou ampli i representatiu. El FORUM SARRIÀ 21 ha d’estar format 
per representants de l’Ajuntament, entitats i associacions, sectors econòmics, associacions de veïns, etc., i 
esdevenir un veritable òrgan de participació ciutadana pel què fa a la consulta i a la presa de decisions 
ambientals, econòmiques i socials de Sarrià.  
 
Per reglamentar el FÒRUM SÀRRIA 21, cal elaborar un reglament de participació ciutadana que defineixi 
clarament les seves funcions, les persones que formaran la comissió permanent, la freqüència mínima de les 
reunions1, etc. També és important contemplar la constitució de comissions sectorials o temàtiques destinades a 
discutir temes més concrets. En les comissions temàtiques hi ha d’assistir els diferents col·lectius més implicats 
en el què s’estigui discutint2. 
 
1Les reunions del FÒRUM 21 es podrien realitzar amb una periodicitat bimensuals, aprofitant els mesos en què 
no hi ha sessions de ple municipal. 
2Per exemple: La discussió sobre les característiques de la llar de jubilats s’ha de discutir amb una màxima 
representació del col·lectiu de gent gran, indiferentment estiguin o no a la comissió permanent. 
 
Terminis: Immediat  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, agents locals i econòmics (entitats, AAVV, etc.) 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu (sense determinació econòmica) 
 

 10 



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

 
 
Línia estratègica I: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL  
 
 
Programa 1.1: ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS) I 
IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Crear una oficina AGENDA 21 LOCAL 
 
Núm.: 1.1.2. 
 
Objectiu:  Difondre, promoure i desenvolupar el Pla d’Acció Local de Sarrià 
 
 
Descripció: 

 
Es crearà una oficina d’AGENDA 21 LOCAL amb la finalitat de difondre, promoure i desenvolupar el Pla 
d’Acció Local de Sarrià de Ter.  Aquesta oficina s’integra dins de les tasques de l’Àrea de Desenvolupament 
Local (ADL) i té, entre d’altres, aquestes funcions: 
 
 Disposar d’un fons documental de consulta, per tal de posar a l’abast del ciutadà (particulars, estudiants, 

etc.) publicacions, catàlegs i revistes sobre la minimització de residus, l’estalvi d’aigua i energètic, etc. 
 Difondre la informació d’àmbit ambiental – econòmic – social a la població (acció 1.1.3.) 
 Crear nous canals de comunicació entre el ciutadà i l’Ajuntament, i millorar els existents (acció 1.1.4.) 
 Potenciar el desenvolupament sostenible a nivell municipal. Aquesta funció implica una participació activa 

en el FÒRUM 21 (acció 1.1.1.) 
 Establir contactes entre tècnics i polítics dels diferents municipis, i fomentar alguna conferència, xerrada i 

participació en els mitjans de comunicació locals (ràdio i revista). 
 Participar en xarxes regionals de treball per un desenvolupament sostenible (acció 1.1.5.) 

 
 
Terminis: < 1 any  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, DdG 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 1.000.000 pts/any en elements informatius (tríptics,...) i 24 dies/any de tècnic ADL 
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Línia estratègica I: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL  
 
 
Programa 1.1: ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS)  I 
IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Millorar els canals d’informació entre l’Ajuntament i la població 
 
Núm.: 1.1.3. 
 
Objectiu:  Millorar els canals d’informació entre l’Ajuntament i la ciutadania 
 
 
Descripció: 

 
La millora de la informació municipal a la població, és vital per l’èxit de la implantació del Pla d’Acció Local de 
Sarrià. La major responsabilitat en la difusió d’aquesta informació recau en l’oficina AGENDA 21 LOCAL. 
Aquesta oficina ha d’utilitzar els dos mitjans de comunicació locals existents, i alhora crear nous canals 
d’informació, per difondre:  
 
 La informació ambiental de municipi (recollida selectiva, qualitat de l’aire atmosfèric, qualitat de l’aigua del 

riu, parc de vehicles, verd urbà, etc.) 
 El sistema d’indicadors de sostenibilitat que s’han elaborat en el marc de l’auditoria municipal  
 Les actuacions derivades del Pla d’Acció Local, que l’Ajuntament hagi engegat (p.e. projectes d’estalvi 

energètic, implantació de recollida selectiva, etc.) 
 Diferents aspectes de sensibilització i educació ambiental, econòmica i social 

 
En un inici es proposa difondre aquesta informació des dels mitjans actuals:  
 Revista “Parlem de Sarrià”, que arriba a la pràctica totalitat dels habitatges de Sarrià de Ter 
 Emissora de ràdio Ona Sarrià, que podria crear un espai fix d’informació del PALS 
 Full informatiu municipal, que juntament amb la informació municipal, també podria servir per publicitar 

els altres mitjans (p.ex. incloent la programació de la ràdio) 
 
Paral·lelament, cal continuar implantant i promocionant nous canals d’informació com per exemple la Web de 
l’Ajuntament, i mitjançant el correu electrònic personal1. 
 
1Actualment existeix un servei interactiu “programa amb tu” de l’empresa Menta que des de l’Ajuntament es 
proporciona una adreça de correu electrònic a cada ciutadà que ho sol·liciti. 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: Parlem de Sarrià, Ona Sarrià, AST 
 
Fonts de finançament: AST (oficina AGENDA 21 LOCAL) 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu (sense valoració econòmica) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 
 

 
 
Línia estratègica I: : LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
 
Programa 1.1: ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PALS PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS)  I 
IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Crear nous canals d’informació entre el ciutadà i l’Ajuntament 
 
Núm.: 1.1.4. 
 
Objectiu:   Millorar la comunicació 

Fomentar un model democràtic més participatiu 
 
 
Descripció: 

 
Cal que l’Ajuntament disposi de suficients mecanismes suficientment àgils per què els ciutadans puguin 
aportar els seus suggeriments, idees, queixes, etc. En primer lloc cal dotar l’Ajuntament dels recursos que 
permetin una comunicació àgil entre ciutadà i Ajuntament, i posteriorment cal difondre’ls suficientment, per 
tal que la major part de la població els conegui i els utilitzi. Aquests mecanismes poden consistir en:  
 
 Línia telefònica gratuïta (Servei d’atenció al ciutadà) 
 Correu electrònic gratuït. Actualment l’Ajuntament disposa de 10 adreces de correu electrònic a les 

diferents seccions de l’administració local (alcaldia, serveis jurídics, serveis tècnics, etc.) que els ciutadans 
poden utilitzar.  
 Bústia oberta ubicada en diferents punts del municipi (Ajuntament, equipaments municipals, etc.)  

 
Aquests instruments d’informació ciutadana caldria gestionar-los des de l’oficina AGENDA 21.  
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (fonamentalment l’oficina AGENDA 21 LOCAL) 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica I: : LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
 
Programa 1.1: ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PALS PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS)  I 
IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Crear la figura del defensor del ciutadà 
 
Núm.: 1.1.5. 
 
Objectiu:   Millorar la defensa dels drets ciutadans davant de l’administració 
 
 
Descripció: 

 
El servei del defensor del ciutadà és un servei gratuït, que pot servir per recollir les queixes, 
problemàtiques,... dels diferents veïns del municipi. Aquesta figura pot esdevenir clau en la defensa dels 
drets dels ciutadans davant de l’administració local.  
 
La figura del defensor del ciutadà ha d’estar reglamentada, i en la seva elecció cal buscar estratègies al 
màxim de democràtiques i participatives possibles (participació de grups polítics, sindicats, entitats i 
associacions, etc.). 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, entitats i associacions 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 
 

 
 
Línia estratègica I: : LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
 
Programa 1.1: ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS)  I 
IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Continuar participant en xarxes regionals cap a la sostenibilitat 
 
Núm.: 1.1.6. 
 
Objectiu:   Promoure un desenvolupament sostenible a nivell municipal 

Intercanviar experiències i establir contactes entre tècnics i polítics dels diferents municipis 
 
 
Descripció: 
 
Des l’any 1999, l’Ajuntament de Sarrià de Ter s’ha implicat en el procés de la sostenibilitat, i s’ha adherit a 
diferents xarxes i campanyes a favor d’un desenvolupament sostenible: 
 
 la Carta d’Aalborg de Ciutats i Pobles Sostenibles d’Europa i a la Campanya Europea de Ciutats i Pobles 

Sostenibles  
 la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona (XCPS)  
 al Centre d’Iniciatives Locals de Medi Ambienta de la Diputació de Girona (CILMA) 
 al Consorci Alba – Ter. 

 
A més, està promovent la creació d’una Xarxa de Municipis Paperers (un primer pas és l’agermanament amb 
el municipi de Capellades).  
 
És important que l’Ajuntament de Sarrià de Ter continuï treballant amb aquestes entitats, tant a nivell tècnic 
com polític, participant en els grups de treball i intercanviant i implantant experiències de desenvolupament 
sostenible a nivell municipal.    
 
 
Terminis: Immediat 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (fonamentalment l’oficina AGENDA 21 LOCAL), CILMA, XCPS 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 10 dies/any d’un tècnic de l’ADL 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica I: : LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
 
Programa 1.1: ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PALS PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS)  I 
IMPULSAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Seguiment del programa d’indicadors de sostenibilitat 
 
Núm.: 1.1.7. 
 
Objectiu:   Millorar el seguiment del procés cap a la sostenibilitat 
 
 
Descripció: 

 
El indicadors de sostenibilitat de Sarrià de Ter han de permetre avaluar l’evolució de la qualitat ambiental – 
social – econòmica del municipi. Cal realitzar un control i mesura d’aquests indicadors, difondre’ls al màxim 
en la població (acció 1.1.3.). A partir de l’evolució d’un indicador, es pot constatar que la política seguida és 
la correcte o bé impulsar mesures correctores com per exemple mitjançant campanyes d’educació i 
sensibilització.  
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

3. Línia estratègica II. Preservació i millora 
de l’entorn de Sarrià: Un desenvolupament 
sostenible del sòl no urbanitzable de Sarrià 
 
 
Tot i que Sarrià és un municipi petit (4,1 km2), hi ha un 65% del seva superfície territorial 
classificada com a sòl no urbanitzable, i que es troba ocupada majoritàriament per boscos i 
espais rurals. 
 
Els boscos i espais agrícoles de ponent del municipi, constitueixen un mosaic paisatgístic 
força harmònic, que cal mantenir i potenciar pels seus valors naturals i socials. Com espais 
d’especial valor ecològic destaca la riera d’en Xuncla i el volcà de can Guilana. El riu Ter a 
llevant té un destacable interès ecològic i, amb prop de 2,4 quilòmetres de recorregut per 
dins el municipi, esdevé un element natural de gran valor natural i social. 
 
Davant d’aquesta situació s’estableix una línia estratègia per millorar el coneixement del 
medi natural, assegurar la conservació i la restauració dels espais naturals i rurals del 
municipi, i incorporar criteris de protecció i gestió del sòl no urbanitzable en la revisió del  
planejament urbanístic. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes i 16 accions. 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica II:  PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ   
 
 
Programa 2.1.:  PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS  
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar un catàleg dels espais naturals del municipi 
 
Núm.: 2.1.1. 
 
Objectiu:   
 
Conèixer els espais naturals d’interès ecològic del municipi 
 
 
Descripció: 

 
Els treballs de reconeixement del municipi de la present auditoria municipal posen de manifest que Sarrià de 
Ter, tot i ser un municipi petit en extensió (4,1 km2), disposa d’una colla d’espais naturals d’interès ecològic. 
D’entre els diferents espais naturals, l’auditoria en destaca pel seu interès ecològic i/o paisatgístic:  El riu Ter 
i els espais riberencs del Pla de Can Salvatella, la riera d’en Xuncla i el volcà de Guilana.   

 
Es proposa inventariar, catalogar i cartografiar els espais naturals del municipi amb interès ecològic. El criteri 
a seguir per a l’elaboració d’aquest catàleg és el següent:   

 
 Elaborar una cartografia d’hàbitats naturals seguin la classificació CORINE (Coordination of 

Information on the Environment programe), impulsat per l’Agència Europea de Medi Ambient 
(www.eea.eu.int). 

 
 Selecció de les principals espècies de flora i fauna, que puguin servir com indicadores de la 

biodiversitat de l’espai. Es proposa fer un inventari d’aquestes espècies en els espais naturals del 
municipi (per exemple en quadrícules de 100 x 100 m). Aquesta tasca pot ser un desenvolupament de 
l’indicador de l’indicador de biodiversitat que proposa de Diputació de Girona.  
 

La realització d’aquest catàleg es pot fer des de l’Ajuntament comptant amb la col·laboració de la Diputació 
de Girona i la Universitat de Girona.   

 
La catalogació i cartografia dels espais d’interès ecològic ha de significar una eina bàsica per a la gestió del 
territori i el planejament urbanístic (vegeu accions de la línia III) i també per a la difusió social d’aquests 
espais (itineraris de natura, etc.) 
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució:  AST, DdG, UdG, .... 
 
Fonts de finançament: DdG 
 
Valoració econòmica:  800.000 ptes 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.1: PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure la millora forestal dels boscos del municipi 
 
Núm.: 2.1.2. 
 
Objectiu:   

 
Conservar l’equilibri paisatgístic del municipi 
Millorar la gestió dels boscos del municipi 
Reduir el risc d’incendis forestals 
 
Descripció: 

 
La superfície forestal de Sarrià de Ter és relativament escassa (unes 80 ha). Tots aquests terrenys forestals 
són de propietat privada i es troben fragmentats en petites finques de diferent titularitat. 
Aquesta situació (finques forestals de superfície reduïda) i la nul·la rendibilitat econòmica d’aquests boscos 
fa que actualment es trobin abandonats a efectes de la gestió forestal que s’hi fa. 

 
Donat que és molt important conservar i millorar els boscos de Sarrià de Ter, es proposa que l’Ajuntament 
impulsi una gestió forestal conjunta de tots els boscos de Sarrià. Per part de l’Ajuntament aquesta actuació 
es concreta en reunir els diferents propietaris forestals del municipi i aconseguir que elaborin de manera 
conjunta un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF). Els PTGMF són plans de gestió impulsats i 
aprovats pel Centre de la Propietat Forestal* (CPF), i que estan subjectes a subvencions i ajudes per part del 
Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 

 
Per tal d’impulsar l’elaboració i implantació d’un PTGMF, i donada la funció social i ecològica dels boscos, es 
proposa que l’Ajuntament ajudi econòmicament per a l’elaboració del PTGMF. Com a contrapartida els 
propietaris forestals s’han de comprometre a realitzar totes les actuacions de millora forestal del PTGMF.  

 
Es proposa que el PTGMF tingui en compte el valor ecològic i social dels boscos del terme municipal de 
Sarrià de Ter, i que la gestió silvícola potenciï els boscos autòctons (alzinars i boscos caducifolis) per davant 
de les pinedes.  La neteja del sotabosc per tal de reduir el risc d’incendis forestals és una altra prioritat que 
hauria de contemplar amb caràcter urgent el PTGMF. 
 
* El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és un òrgan de depèn del Departament d’Agricultura Ramaderia i pesca (DARP) de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  AST, DARP 
 
Valoració econòmica:  350.000  ptes (el 80% de l’import pot ser subvencionat pel DARP) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.1: PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Mantenir i millorar la xarxa de camins rurals 
 
Núm.: 2.1.3. 
 
Objectiu:   
 
Facilitar l’accés al bosc en cas d’incendi forestal 
Regular l’accés motoritzat al bosc 
 
Descripció:   
 
La millora de l’accessibilitat a les àrees boscoses de ponent de Sarrià de Ter així com la seva connectivitat 
amb el veí municipi de Sant Gregori és una de les prioritats de la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments 
de Girona. Per aquest motiu cal que l’Ajuntament defineixi un Pla de camins rurals, que contempli: 
 

 Estudi de la situació de cada una de les pistes forestals proposades d’obrir i/o mantenir per part de la 
Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona 
 Definició de la jerarquia del conjunt de les pistes que creuen el sector de ponent del municipi 
 Pavimentació de les principals pistes forestals i millora/obertura de la resta 
 Donada la manca de propietaris forestals que visquin al bosc, es proposa l’adhesió de Can Rovira a 

l’ADF de Sant Gregori, amb l’objectiu de poder gaudir/sol·licitar ajuts institucionals 
 
La millora de les pistes podrà significar un risc d’augment del trànsit i d’accés a les àrees boscoses. Per 
aquest motiu caldrà prendre mesures per evitar un accés incontrolat mitjançant la Regulació en forma 
d’ordenança de l’accés motoritzat a la xarxa de camins forestals 
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, DARP, Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona  

Fonts de finançament: AST, DARP, DdG 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu (actuacions sense valoració econòmica pendent del seu abast real) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica II:  PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.1: PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure la declaració de Refugi de fauna salvatge als boscos de Sarrià 
 
Núm.: 2.1.4. 
 
Objectiu:   
 
Protegir  la fauna salvatge  
Millorar la biodiversitat 
Prohibir la caça a tot el terme municipal 
 
Descripció: 
 
Actualment els boscos de Sarrià de Ter no pertanyen a cap vedat de caça. Per altra banda aquests boscos  
es troben  pròxims a nuclis habitats o infrastructures viàries. No obstant això hi ha evidències esporàdiques 
de la pràctica incontrolada de caça en aquests espais. Davant d’aquesta situació i amb l’objectiu de 
potenciar la conservació de la fauna salvatge present al municipi es proposa buscar una fórmula per tal de 
limitar la caça en tot el terme municipal.  
 
La Llei de caça (Llei 1/70, de 4 d’abril, de caça. BOE 82, 6/04/70) inclou diferents figures de regulació de la 
fauna(refugis de caça,  estacions biològiques i zones de caça controlada).  La declaració d’un refugi de fauna 
salvatge, és la figura legal que permet prohibir la caça. Aquesta declaració l’atorga el Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca  (DARP) a petició del propietari o propietaris dels terrenys.  
 
Donat que la declaració d’un refugi de fauna salvatge l’ha de tramitar el propietari o propietaris de la finca es 
proposa que l’Ajuntament reuneixi els propietaris forestals del municipi, els informi de la voluntat de declarar 
un refugi de fauna en tot el terme municipal i intenti aconseguir el seu consens. Per tal de facilitar aquesta 
actuació des dels serveis tècnics de l’Ajuntament es pot fer la tramitació de la documentació.  
 
Una vegada declarat refugi de fauna salvatge, i per tal de donar una difusió social a aquesta actuació, es 
proposa fer un acte festiu, i a través d’associacions o entitats del municipi (Associació d’ornitologia de Sarrià, 
Grup de Muntanya de Sarrià, CEIP Montserrat), per fer la senyalització del refugi de fauna salvatge.  

 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Mínima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, DARP, propietaris forestals, associacions i entitats de Sarrià 
 
Fonts de finançament:  AST, propietaris forestals 
 
Valoració econòmica:  Cost organitzatiu (sense valoració econòmica)  
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.1.: PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 
 
Núm.: 2.1.5. 
 
Objectiu:   
 
Elaborar un pla tècnic que contempli les mesures operatives i administratives, així com els equips i 
infrastructures necessàries per tal de prevenir els incendis i facilitar-ne l’extinció 
 
Descripció:    
 
Sarrià de Ter és un municipi catalogat com d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 
de juny i el 15 de setembre. Malgrat aquesta situació de risc d’incendi forestal del municipi, entre 1963 i 1999 
únicament s’han enregistrat 8 incendis forestals 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. 
 
No obstant això, la resposta ràpida davant un incendi forestal sol ser bàsica a l’hora de minimitzar-ne la seva 
magnitud. Per aquest motiu es planteja que Sarrià de Ter elabori un Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals, que contempli les següents fases: 
 

 Estudi de la situació amb la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvament de Girona 
 Redacció d’un Pla de prevenció i extinció d’incendis simple i funcional 
 Aprovació del pla 

 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvament de Girona 
 
Fonts de finançament: AST, DdG, DARP 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu (25 hores de tècnic municipal) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.1.: PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar un programa d’educació ambiental per tal de difondre el 
coneixement dels espais naturals del municipi 
 
Núm.: 2.1.6. 
 
Objectiu:   
 
Donar a conèixer l’entorn natural de Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 
 
Per tal de donar a conèixer l’entorn natural de Sarrià a tota la població i als escolars en particular es proposa 
dissenyar un programa educatiu i divulgatiu sobre els espais naturals del municipi.  
 
Com a material educatiu es proposa que les escoles (CEIP Montserrat i les escoles de secundària de 
Girona) incorporin dins el seu material educatiu, activitats i material de treball sobre l’entorn natural del 
municipi. Aquestes activitats poden encaixar dins els objectius educatius de l’escola pel que fa al 
coneixement del medi social i natural de Sarrià. Si bé es proposa que aquest material el desenvolupi la 
pròpia  l’escola, prèviament cal que l’Ajuntament, amb la col·laboració de persones del poble coneixedores 
de l’entorn, ensenyi als professors els llocs i els espais d’interès naturals i paisatgístic de Sarrià.   
 
També es poden treballar aspectes d’educació ambiental a diferents entitats juvenils (MIJAC, Casal, etc.), 
mitjançant sortides als diferents espais d’interès natural per a tots els ciutadans.  
 
A nivell més divulgatiu es proposa fer un fulletó amb itineraris i llocs d’interès paisatgístic o natural. Per fer 
aquest fulletó es pot comptar amb la col·laboració d’entitats del municipi (Grup de Muntanya de Sarrià, 
Associació d’ornitologia de Sarrià, etc.).  
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, CEIP Montserrat, IES Narcís Xifra, IES Carles Rahola, Entitats 
del municipi (Grup de Muntanya de Sarrià, Associació d’ornitologia de Sarrià, etc.)  
 
Fonts de finançament:  DdG 
 
Valoració econòmica:  150.000 ptes (disseny i edició de 2000 unitats d’un fulletó a quatricromia). No es 
contempla el cost econòmic d’elaborar el material educatiu que es proposa elaborar-lo com a material curricular 
des del CEIP Montserrat i els IES de Girona 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.1: PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Neteja de les fonts i altres espais de l’entorn de Sarrià amb interès pel lleure 
 
Núm.: 2.1.7. 
 
Objectiu:   
 
Millorar la neteja de les fonts i altres espais de l’entorn amb interès pel lleure 
 
Descripció: 
 
Sistematitzar la neteja de les fonts de Sarrià i d’altres llocs amb interès pel lleure.  L’Ajuntament a d’establir 
que el servei de neteja municipal, realitzi a una certa periodicitat, la neteja i el manteniment de les fonts i 
d’altres espais de l’entorn que tinguin un ús per part de la població. 
 
Els llocs on caldria prioritzar la neteja, i on també es proposa millorar el mobiliari urbà són: la font de Can 
Nadal, la font de Can Xuncla i la font del Roure.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: A través de la tributació (inclòs en el servei de neteja viària) 
 
Valoració econòmica: 500.000 ptes/any 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Definir el termenejament del Domini Públic Hidràulic i la zona de Policia dels 
cursos fluvials de Sarrià  
 
Núm.: 2.2.1. 
 
Objectiu:   
 
Definir l’espai d’ús públic dels cursos fluvials 
Regular les activitats en les zones de protecció oficial 
 
 
Descripció: 
 
La Llei d’Aigües (Llei 29/85, de 27 de setembre, d’aigües. BOE 189, 08/08/85 i BOE  243, 10/10/85) defineix 
la zona de Domini Públic Hidràulic (DPH), les zones de Servitud i les zones de Policia. El DPH comprèn les 
lleres temporals ordinàries anuals (no les extraordinàries en cas d’avingudes), i inclou tant els rius com petits 
reguerons i tolls. La zona de servitud compren una franja de 5 metres al costat del límit del DPH (on està 
prohibida qualsevol edificació), i la zona de Policia que cobreix una franja de 100 metres des del límit de 
DPH (on es regula i limita les activitats que si poden fer). 
 
És convenient que l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (l’ACA), defineixi 
sobre el territori i en la cartografia totes aquestes zones de protecció hidrològica: la zona de domini públic 
hidràulic i la zona de policia. Una vegada definit aquest termenejament l’Ajuntament tindrà més capacitat per 
millorar les lleres fluvials (a la zona de DPH), i ordenar i regular les activitats que es poden dur a terme a la 
zona de Policia (franja de 100 metres del límit del DPH). 
 
Aquesta actuació es considera prioritària en el tram del riu Ter no urbanitzat, especialment a la zona del Pla 
de Can Salvatella.  En funció d’aquest termenejament es podrà impulsar des de l’Ajuntament actuacions de 
millora d’aquest espai fluvial en la zona de domini públic. 
 
Per a la resta de trams fluvials del municipi, on hi hagi activitats dins la zona de DPH, l’Ajuntament disposarà 
del marc legal per tal de poder pactar amb cadascuna d’aquestes activitats alguns canvis en l’espai que 
ocupen. 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ACA 
 
Fonts de finançament:  ACA 
 
Valoració econòmica:  Cost organitzatiu 
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Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure la restauració del Pla de Can Salvatella 
 
Núm.: 2.2.2. 
 
Objectiu:   
 
Preservar els espais fluvials d’interès ecològic del municipi 
Restaurar la vegetació autòctona 
Millorar la biodiversitat estructural 
 
Descripció: 
 
Un dels espais fluvials del municipi amb major interès natural és el Pla de Can Salvatella. Es tracta d’una 
arbreda d’unes 6 ha, situada a la primera terrassa del riu Ter, on hi dominen els pollancres, les acàcies i 
alguns freixes. Per la seva extensió i tractant-se de l’únic tram de la façana fluvial no urbanitzada de tot el 
terme municipal, es considera molt important garantir la seva protecció i la seva millora natural. 
 
Aquesta acció complementa l’acció 3.1.2. que proposa, dins el marc de revisió de les Normes Subsidiàries 
Urbanístiques (NSU), la declaració d’aquesta zona com a sòl no urbanitzable d’especial protecció. Així una 
vegada garantida la preservació d’aquest espai en les normes de planejament es proposa emprendre 
accions per tal de millorar la qualitat natural d’aquesta zona fluvial. 
 
Concretament es proposa establir convenis amb el propietari dels terrenys i amb fundacions d’àmbit 
conservacionista (Fundació Territori i Paisatge, Fundació Natura) per tal de millorar el bosc de ribera. 
Aquestes negociacions poden derivar des de establir concessions de lloguer de l’espai (per exemple establir 
una concessió de 20 o 30 anys) a la compra dels terrenys per part d’alguna d’aquestes fundacions. Per 
exemple la Fundació Territori i Paisatge té com a prioritat l’adquisició de terrenys fluvials del riu Ter. 
 
L’objectiu final, a banda de garantir la seva preservació, és millorar la seva qualitat ecològica, transformant 
de manera progressiva l’arbreda de pollancres existent en un bosc de ribera autòcton.    
 
Terminis:  1 – 4 anys 
 
Urgència i prioritat:  Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, propietari dels terrenys, fundacions conservacionistes 
interessades (Fundació Territori i Paisatge, Fundació Natura) 
 
Fonts de finançament:  Fundacions conservacionistes, DdG 
 
Valoració econòmica:  Cost organitzatiu (sense valoració econòmica) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica II:  PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Restauració de la vegetació de ribera de la riera d’en Xuncla i d’altres 
torrents del municipi 
 
Núm.: 2.2.3. 
 
Objectiu:   
 
Renaturalitzar els marges de les rieres i torrents de Sarrià 
Millorar els torrents com a corredors biològics entre el Ter i els boscos de ponent del municipi 
 
 
Descripció: 
 
La riera d’en Xuncla, el torrent de Can Guilana i el torrent de la Rasa son petits cursos fluvials que 
conflueixen al riu Ter i que tenen un important paper com estructuradors del paisatge de Sarrià. 
 
Tot i que aquests cursos d’aigua tenen trams urbans, el grau d’artificialització dels marges fluvials és baix 
(els marges són de terra sense canalització de formigó). Aquesta situació contrasta amb la de molts altres 
municipis que han anat canalitzant amb sistemes “durs” els trams urbans de torrents i rieres. Aprofitant 
aquest punt fort que té Sarrià respecte a molts d’altres municipis, es proposa conservar i restaurar la 
vegetació de ribera d’aquestes rieres i torrents. 
 
Aquesta actuació proposa realitzar en primer lloc un projecte per a l’acondicionament i renaturalització 
dels marges d’aquestes rieres, amb l’objectiu de recuperar el bosc de ribera autòcton. En alguns trams 
urbans d’aquests torrents, on els marges són massa verticals per a l’establiment de vegetació, serà 
necessari l’acondicionament d’aquests marges abans de fer la plantació dels arbres. L’espècie arbòria a 
plantar majoritàriament és el vern, amb algun freixe i espècies arbustives de salzes.  
 
Quan es faci els treballs de restauració és proposa que l’Ajuntament promogui la participació i intervenció de 
voluntaris del poble en les feines de plantació. Aquesta actuació és podria plantejar com a activitat festiva 
(aprofitant el dia mundial de l’aigua o d’altres dates festives). 
 
En cas de iniciar-se l’execució del Pla parcial El Renoc abans de fer-se aquesta acció, es proposa que, pel 
tram de la riera d’en Xuncla afectada per aquest Pla parcial es segueixin els criteris d’adequació que aquí es 
plantegen (evitar la canalització de la riera, deixar marges de terra vegetal, plantació de bosc en galeria amb 
espècies autòctones, etc.) 
 
 
Terminis:  < 1 any (1ª fase: Desenvolupament del Pla Parcial El Renoc) 

1 – 4 anys (2ª fase: Projecte executiu de restauració) 
4 – 8 anys (3ª fase: execució del projecte) 

 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
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Fonts de finançament: - 
 
Valoració econòmica:  Projecte executiu de restauració natural de rieres i torrents: 700.000 ptes 

 
Aproximació del cost de restauració:  

400.000 ptes/ha per plantació 
400.000 ptes/ha per moviments de terres 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Caracterització del medi hidrogeològic del municipi 
 
Núm.: 2.2.4. 
 
Objectiu:  
 
Millorar el coneixement del cicle de l’aigua a Sarrià de Ter 
 
Descripció: 
 
Davant la problemàtica creixent relativa a la qualitat de les aigües subterrànies a Catalunya, es planteja la 
necessitat d’un millor coneixement de la seva presència, disponibilitat i qualitat en el terme municipal de 
Sarrià de Ter. 
 
Atenent a que s’utilitza aigua procedent de fonts pròpies (minoritàriament) i a què la gestió de l’aigua a 
l’àmbit del territori català haurà de tendir necessàriament a una correcta gestió conjunta d’aigües 
subterrànies i superficials, es planteja la possibilitat de caracteritzar el medi hidrogeològic de Sarrià de Ter 
seguint, com a mínim, els següents passos: 
 

 Inventari de captacions amb el suport municipal 
 Campanya piezomètrica i de mostreig d’aigua 
 Proves analítiques bàsiques 
 Caracterització hidrogeològica: piezometria i fluxes 
 Avaluació de la situació: reserves i recursos disponibles 

 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ACA 
 
Fonts de finançament: ACA, DdG 
 
Valoració econòmica:  750.000 ptes 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Recuperar les àrees de subsòl amb contaminació per hidrocarburs 
 
Núm.: 2.2.5. 
 
Objectiu:  
 
Recuperar el subsòl i les aigües subterrànies afectades per contaminació d’hidrocarburs 
 
Descripció: 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (abans la Junta de Sanejament) de Catalunya ha elaborat un estudi de 
caracterització del subsòl de Sarrià de Ter afectat per contaminació d’hidrocarburs. En aquest cas 
l’Ajuntament ha de poder disposar dels resultats de l’estudi, en el qual previsiblement s’han de definir les 
responsabilitats de la situació, per tal de determinar les entitats en qui recauran els treballs de recuperació 
dels sòls i de les aigües subterrànies afectades. L’acció proposada es concreta com segueix: 
 

 Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) un exemplar de l’estudi per conèixer el seu contingut 
i les conclusions en què s’haurien de definir les responsabilitats de la contaminació 
 Reclamar una solució de recuperació del sòl/subsòl i de les aigües subterrànies afectades per part 

del/s responsable/s de la situació 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: ACA, AST 
 
Fonts de finançament: ACA, responsables privats 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu de recollida de la informació i gestió. Els cost de les actuacions és 
pendent del resultat de l’estudi hidrogeològic, però en tot cas sense càrrec per l’AST 
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Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Comprovar la legalitat de les captacions que afecten la riera d’en Xuncla al 
T.M. de Sant Gregori i emprendre actuacions de denúncia 
 
Núm.: 2.2.6. 
 
Objectiu:  
 
Evitar l’assecament estival del tram de riera d’en Xuncla que discorre pel terme municipal de Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 
 
Es proposa que l’Ajuntament realitzi tasques d’inspecció per tal de conèixer els propietaris de Sant Gregori 
que aprofiten les aigües superficials de la riera d’en Xuncla, i posteriorment sol·licitar a l’Agència Catalana de 
l’Aigua  (ACA) informació sobre si aquests disposen de la corresponent autorització per aprofitar aigües 
superficials de la riera o subàlvees. 
 
En cas que no disposin de la corresponent autorització/concessió l’Ajuntament pot denunciar els 
aprofitaments a l’Agència Catalana de l’Aigua, per aconseguir la seva clausura i evitar els assecaments de la 
riera. 
 
Terminis: < 1 any  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ACA 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (seguiment i gestió) 
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Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Continuar amb l’adhesió al projecte Alba Ter 
 
Núm.: 2.2.7. 
 
Objectiu:   
 
Participar d’un model d’ordenació territorial de la Conca del Ter amb criteris de sostenibilitat 
 
 
Descripció: 
 
L’Ajuntament de Sarrià és un dels municipis adherits al Consorci Alba-Ter. Aquest consorci, constituït l’any 
1998, actualment agrupa a 34 municipis de la conca del Ter. L’objectiu bàsic del projecte Alba-Ter és la 
redacció d’un Pla d’ordenació integral de la conca del riu Ter sota criteris de sostenibilitat. 
 
És important que l’Ajuntament continuï l’adhesió al Consorci Alba-Ter. En aquest sentit el consorci pot ajudar 
a l’Ajuntament  per a dur a terme algunes de les actuacions que planteja el PALS en relació a la millora del 
medi ambient i la conservació del patrimoni natural. És important que una vegada aprovat el PALS de Sarrià 
de Ter, l’ajuntament tingui contactes amb el Consorci Alba-Ter per tal d’aconseguir col·laboració per a 
l’execució d’accions de conservació i millora del patrimoni natural. 
 
E- mail: albater@grn.es 
Web:  www.albater.org 
 
 
Terminis: Immediat 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Consorci Alba-Ter 
 
Fonts de finançament:  FEDER, Fons de Cohesió, Interreg  tramitats a través del Consorci Alba-Ter. 
 
Valoració econòmica: 50.000 ptes/any 
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Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Aplicar el projecte rius a Sarrià de Ter 
 
Núm.: 2.2.8. 
 
Objectiu:   
 
Conservar i millorar l’entorn natural de Sarrià 
Afavorir l’acostament dels ciutadans cap al riu 
Iniciar un projecte d’adopció i vigilància del riu per part dels ciutadans 
 
 
Descripció: 
 
El Consorci Alba-Ter està promovent l’anomenat “Projecte Rius” a la conca del Ter. El projecte Rius és un 
projecte d’educació ambiental que té per objectiu principal la conservació i millora de l’entorn natural, 
afavorint l’acostament de la ciutadania cap els rius.  
 
El projecte rius s’estructura en tres nivells de treball: 
 

 Descoberta del riu: Material i recursos per a conèixer com són i funcionen els rius. 
 Inspeccions de riu: Guia explicativa, amb fitxes de camp i material analític, per tal de poder examinar 

la qualitat del riu i fer-ne una vigilància. 
 Adopció de rius: Darrer nivell del projecte rius que estableix l’adopció d’un tram de riu per part d’un 

col·lectiu, el qual es responsabilitza de la seva qualitat i s’involucra en la seva conservació. 
 
Actualment a Sarrià hi ha 3 entitats (CEIP Montserrat, Grup de Muntanya i Associació Cantor) que s’han 
interessat en participar en el projecte rius. En primer lloc es proposa que aquests col·lectius signin el full de 
compromís per tal de constituir-se formalment com un grup de treball del Projecte Rius. L’Ajuntament, 
donada la serva participació al Consorci Alba-Ter, pot actuar com a coordinador, dinamitzador del projecte 
d’adopció de rius, i juntament amb el Consorci, pot difondre l’estat de conservació dels rius de Sarrià a tota la 
població 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Consorci Alba-Ter, Associacions i entitats del municipi (CEIP 
Montserrat, Grup de Muntanya, Associació Cantor) 
 
Fonts de finançament:  Consorci Alba-Ter (pel que fa al material divulgatiu i material analític) 
 
Valoració econòmica:  Sense valoració 
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Línia estratègica II: PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ 
 
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Dissenyar i construir un itinerari per les vores del riu Ter 
 
Núm.: 2.2.9. 
 
Objectiu:   
 
Afavorir l’acostament dels ciutadans cap al riu  
 
 
Descripció: 
 
Es proposa fer un sender per les vores del riu Ter, que permeti la connexió amb el sender que ha realitzat 
l’Ajuntament de Girona. 
 
Aquesta acció es concreta amb la redacció del projecte executiu per a la posada en funcionament d’un 
sender a la vora del riu Ter.   
 
Com a primera fase el projecte ha de definir el traçat i les característiques del sender. Si bé la localització del 
traçat no ha de comportar problemes fins a la desembocadura de la riera d’en Xuncla, a partir d’aquest punt 
la implantació urbana dificulta un traçat continu per la vora del riu. Per salvar aquestes dificultats es proposa 
que el sender passi pel carrer Josep Flores, potenciant com a punt d’interès les fàbriques i tallers associats 
al canal, que mostren l’origen industrial de Sarrià lligat a l’aigua. 
 
El projecte també hauria de definir els punts d’interès, àrees de descans, observatoris de fauna, elements de 
mobiliari, i tota la senyalització del sender. 
 
Una vegada realitzat el sender és important fer-ne una bona difusió. Donat que es proposa que aquest 
sender es connecti amb l’actual sender de Girona, la difusió d’aquest sender  (fulletons, etc.) es podria fer de 
manera conjunta.  

 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  DdG, Consorci Alba – Ter   

Valoració econòmica:  projecte executiu 500.000 ptes 
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4. Línia estratègica III. Planificar un 
desenvolupament urbà amb criteris de 
sostenibilitat 
 
 
L’estructura urbana de Sarrià de Ter es troba en consolidació, amb alguns barris inacabats i 
diferents sectors per urbanitzar. Dins aquest entramat urbà l’autovia N-II i els antics 
accessos de l’autopista esdevenen barreres per la mobilitat i dificultant la cohesió entre els 
diferents barris. 
Tot i aquests problemes, el poble de Sarrià creix força compacte ocupant la plana existent 
entre el Ter i l’A7, amb unes dimensions urbanes que afavoreixen els desplaçaments a peu i 
en bicicleta. L’actual remodelació de l’autovia (amb l’eliminació dels antics accessos a 
l’autopista) i la creació de noves zones urbanes han de permetre una millor integració i 
cohesió dels diferents barris de Sarrià. 
 
Davant d’aquesta situació i aprofitant l’oportunitat que representa l’actual revisió de les 
Normes Subsidiàries Urbanístiques (NSU), és important incorporar criteris de sostenibilitat 
urbana en el planejament futur de Sarrià. Un poble que creixi compacte per ser eficient en 
l’ús del sòl, i que potenciï la diversitat d’usos urbans per tal d’afavorir les relacions socials i la 
qualitat ambiental. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 5 programes i 17 accions. 
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Línia estratègica III: PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.1.: PROTECCIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Consensuar la proporció de sòl no urbanitzable necessària per al municipi i 
gestió del seu manteniment posterior 
 
Núm.: 3.1.1. 
 
Objectiu:   
 
Conservar el territori rural de Sarrià per mantenir una proporció de tipus de sòls acceptable en comparació 
als percentatges comarcals. 
Fixar com a objectiu futur una proporció determinada de SU / SNU que posi un límit al creixement del sòl 
urbà en el terme municipal. 
 
Descripció: 
 
El sòl urbà de Sarrià representa el 35 %  del sòl total del municipi. L’actual revisió de les normes de 
planejament, encara en una fase inicial, ha de fixar les perspectives futures del planejament urbanístic de 
Sarria.  No obstant això les perspectives futures de planejament semblen consolidar els terrenys de plana 
per sota l’A-7  com a sòl urbà.  
 
En la fase que es troben actualment els treballs de revisió de les normes subsidiàries és un bon moment per 
plantejar la qualificació de no urbanitzable (SNU) protegit de valor paisatgístic o natural per a la resta del 
terme municipal, per tancar les expectatives de creixement del sòl urbà al municipi a llarg termini. La 
proporció de relació entre el sòl urbà i el no urbanitzable (SU/SNU) s’haurà de decidir per acord polític del 
municipi, amb les aportacions ciutadanes que siguin oportunes. La relació finalment adoptada podria ser de 
l’ordre de 40/60 o 50/50, amb un marge del 5-15 respecte al 35% actual de sòl urbà i urbanitzable. 
 
La proporció de tipus de sòl que s’estableixi determinarà de manera important la gestió urbanística que es 
porti a terme, de cara a optimitzar l’ús i la situació del sòl urbà i assegurar el bon manteniment i gestió activa 
del sòl no urbanitzable.  
 
Per exemple, això haurà de significar que no es plantegi cap creixement en equipaments a Sarrià de Dalt, 
una vegada consolidada l’escola i el nucli religiós (excepte la futura ampliació del cementiri). També serà 
oportú millorar la declaració de protecció dels sòls no urbanitzables (riberes del Ter, boscos i conreus de 
Sarrià de Dalt) davant la possibilitat que obre la Llei estatal 6/98 d’urbanitzar el sòl no urbanitzable que no 
sigui específicament declarat de protecció. 
 
Terminis: Immediat 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica:  150.000 ptes per a realitzar unes jornades de debat i valoració ciutadana de la 
proposta. L’execució posterior no té cost econòmic directe 
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Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.1.: PROTECCIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Declaració de les riberes del Ter a La Devesa com a Sòl no urbanitzable 
d’especial protecció (espai natural d’interès municipal) 
 
Núm.: 3.1.2. 
 
Objectiu:   
 
Preservar els espais fluvials d’interès ecològic 
 
Descripció: 
 
Es proposa declarar com a no urbanitzable d’especial protecció les riberes del Ter a La Devesa (Pla de Can 
Salvatella). L’actual revisió del planejament urbanístic hauria de desenvolupar  les normes urbanístiques 
específiques que promoguin la restauració d’aquesta arbreda cap un bosc de ribera mediterrani, i també 
preveure la possibilitat de donar algun tipus d’ús públic lleuger a la zona.  
 
El projecte Alba-Ter i o un conveni amb la Fundació Territori i Paisatge són vies a explorar per a aquesta 
iniciativa (vegeu acció 2.2.7.). 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Sense cost econòmic, més enllà de la gestió urbanística (la gestió posterior de 
restauració  de l’espai natural no es valora) 
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Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.2.:  LA SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Criteris de sostenibilitat en la revisió de les normes subsidiàries de 
planejament 
 
Núm.: 3.2.1. 
 
Objectiu:   
 
Introduir criteris de sostenibilitat a les NSP 
Orientar les polítiques de sostenibilitat ambiental del planejament urbanístic municipal 
Assegurar la qualitat ambiental de les noves normes subsidiàries de planejament (NSP) 
 
 
Descripció: 
 
Es planteja que els criteris de revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) incorporin aspectes 
ambientals per  facilitar i promoure l’eficiència i la protecció ambiental al planejament. També cal tenir en 
compte que el procés d’urbanització de zones específiques del territori municipal no ha de basar-se només 
en la gestió de la demanda sinó que ha de basar-se també en la capacitat ambiental i de subministrament de 
sòl i de recursos per a la construcció (Nadin 1999). 
 
Com a annex a aquesta acció s’indiquen algunes modificacions concretes que es podrien incorporar a les 
NSP vigents actualment per fer-les més adequades des de l’òptica ambiental. En el mateix sentit és 
important tenir en compte les recents disposicions de l’article 3.1.c de la nova Llei estatal 38/99, d’Ordenació 
de l’edificació, referents a les condicions ambientals, de residus, de soroll, d’energia i d’aïllament que han de 
complir les edificacions. 
 
Tot i que el planejament vigent a Sarrià permet diversos usos urbans en la majoria de qualificacions del sòl,  
les denominacions utilitzades no promouen aquesta diversitat d’usos. Termes com residencial, ciutat-jardí o 
industrial no inviten a aquesta diversitat i es podrien canviar per d’altres. Darrera el canvi de denominació 
podria haver-hi també major flexibilitat en l’execució del planejament per facilitar aquesta barreja d’usos 
(Nadin 1999).  
 
Finalment es proposa analitzar el grau d’edificabilitat òptim en el marc del discurs de la ciutat compacta que 
es tracta a l’apartat de diagnosi d’aquesta auditoria. 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica:  1.000.000 ptes en concepte d’assessorament ambiental a l’equip redactor de les 
NSP. 
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Annex a l’acció 3.2.1.   
 
 
Propostes ambientals a l’articulat de les NSP de Sarrià de Ter 
 
Les NSP de Sarrià daten de 1988, i en aquell moment els aspectes ambientals no incidien gens en 
els instruments de planejament – ara tot just una mica -. Així doncs és fàcil trobar oportunitats de 
millora, sense que això hagi d’alterar el sentit, el cost ni el procés de la gestió urbanística. 
 
Així doncs, seguint les NSP de 1988 de Sarrià de Ter es proposen les millores següents (els números 
indiquen l’article corresponent de les normes): 
 
8.3: Afegir l’obligatorietat de presentar un estudi d’impacte ambiental en la documentació requerida 
per a tramitar un pla parcial. 
 
11: iniciar un pla especial de protecció del paisatge pel sector de La Devesa, i estudiar la mateixa 
opció per al Pla de Dalt (en aquest darrer cas el procediment deuria ser més complex per les 
expectatives d’urbanització que ja tenen aquests terrenys. 
 
21.2: Afegir l’obligatorietat de presentar una valoració d’ d’impacte ambiental en la documentació 
requerida per a tramitar una llicència urbanística. 
 
31: Diferenciar sistemes generals de sistemes locals, per tal que les grans infrastructures viàries 
(TAV, autovia N-II i autopista) tinguin consideració de sistemes generals. Així Sarrià veurà reconegut 
el seu paper territorial en l’interès general de la població catalana, i disposarà de major marge per 
reclamar compensacions locals per aquest fet. 
 
33.1: Diferenciar el sistema general viari  (TAV, autovia N-II i autopista) del sistema viari local (xarxa 
de carrers principals i secundaris), en la línia esmentada al paràgraf anterior. 
 
34.1: Afegir el TAV a les vies tipus a. 
 
34.2: Modificar en els sentit dels articles anteriors de manera que les vies de tipus a i b constitueixin la 
xarxa bàsica general, i les c i d la xarxa bàsica local. 
 
Capítol III (disposicions generals al sòl urbà), secció primera: seria interessant afegir un nou article 
afectant de forma general a totes les edificacions del municipi que obligui o afavoreixi el tenir en 
compte aspectes d’eficiència energètica i ambiental en els nous edificis. Aquest article hauria 
d’establir unes normes generals en aspectes com: la recollida selectiva en origen, les energies 
renovables, l’estalvi d’aigua i energia, els materials constructius, l’aprofitament de l’aigua de pluja i la 
reutilització d’aigües grises, les facilitats d’aparcament per a bicicletes en l’interior dels edificis, la 
bioclimatització dels edificis (aïllament i refrigeració), etc (vegeu per exemple Eficiència energètica 
1999 per a algunes orientacions). 
 
En tractar-se de temes molt nous i en els quals encara es fa recerca l’article hauria d’afavorir la 
tendència a la millora sense entrar en un detall excessiu, que limiti oportunitats més innovadores en el 
futur. 
 
Capítol III, seccions 2ª i 4ª (claus 8 i 13). Establir criteris per al manteniment dels buits urbans, o sòl 
lliure privat (vegeu apartat 3.1.3.2), entesos com als horts i jardins posteriors de les cases, que 
representen una mostra dels antics usos agrícoles del pla de Sarrià, i faciliten la permeabilitat del sòl 
dins la trama urbana. 
 
 
Capítol IV (sòl no urbanitzable). Secció segona. D’acord amb la proposta que La Devesa (clau 4) sigui 
un espai natural municipal es planteja un seguit de modificacions als articles 91 i 92: 
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• La Devesa passarà a ser requalificada com a SNU d’especial protecció, canviant per tant de 

capítol. 
 
• Els usos actualment admesos pels articles 91.1.b i 92 deixaran de ser-ho. 
 
• 91.a. Eliminar expressament la possibilitat d’extreure àrids del riu en aquesta zona, si cal 

mitjançant un nou article específic per als terrenys de clau 4. 
 
• La normativa establirà la necessitat que els terrenys passin progressivament a bosc de ribera 

mediterrani mitjançant l’aprofitament forestal progressiu dels plàtans actualment existents i la 
plantació d’espècies de ribera mediterrànies1. 

 
93.1: Modificar la condició de densitat moderada i alt nivell ambiental per una de més adequada a 
l’actualitat de densitat sostenible i compatibilitat ambiental. És clar que amb aquest canvi caldrà 
concretar un articulat posterior que s’ajusti al model de ciutat compacta i diversa (Rueda 1995). 
 
100: En la línia de l’article anterior (93.1) a l’hora d’establir les condicions d’ús del sòl urbanitzable les 
Normes no s’haurien de limitar a enumerar els 9 usos que admet si no formular un articulat que orienti 
a l’urbanitzador cap a l’interès municipal per desenvolupar nou sòl en la fórmula de ciutat compacta i 
diversa. 
 
105.f: La previsió de franges de protecció de les indústries respecte els sòls residencials (urbans) és 
interessant. Seria oportú d’introduir el mateix article en les indústries sobre sòl urbà, si més no com a 
aspecte a contemplar en les reformes arquitectòniques que aquestes puguin fer. 
 
109: El sòl no urbanitzable es defineix de manera antiga, en el sentit que es planteja com un sòl de 
rebuig: per la innecessarietat als fins urbans. Seguint les tendències actuals en l’ordenació del territori 
el sòl no urbanitzable s’hauria de qualificar, per exemple, com al territori essencial per a regular 
l’equilibri en l’estructura dels usos del sòl, tot mantenint una gestió sostenible del medi rural i natural. 
 
114: Analitzar la necessitat de regular més detalladament la instal·lació de granges (vegeu apartat 
4.4). 
 
115: Els sòls rústecs tenen un alt grau d’indefinició en el conjunt dels sòls no urbanitzables, i davant la 
Llei 6/98 queden totalment desemparats davant de possibles iniciatives urbanitzadores. Per això ara 
podria ser oportú donar un marc que reguli millor aquests terrenys, si cal vinculant-los a les 
disposicions del sòl urbanitzable. Alternativament aquesta podria ser una qualificació a desaparèixer, 
per englobar-los als sòls agrícoles o als forestals segons fos més oportú. 
 
121: Afegir un article que asseguri la conservació de les zones forestals del terme, i si escau, la seva 
transformació en boscos més madurs (vegeu les recomanacions de l’apartat 3.2). 
 
Després d’aquest article 121 les normes semblen tenir una mancança ja que enlloc no apareixen les 
disposicions referents als sòls d’Horta (clau 22). 
 
Disposició transitòria 5ª: no permetre l’ampliació de les edificacions industrials fora de planejament. 
 
137.2.6: La sisena categoria d’usos industrials fa referència a activitats perilloses que han d’estar 
apartades d’altres activitats. Considerant les característiques de Sarrià seria oportú que aquesta 
categoria tingués el caràcter d’ús prohibit en tot el terme municipal. 
 
140: Cal rescriure l’articulat d’acord amb allò que ara disposa el Decret 136/99, pel qual s'aprova la 
llei de la intervenció integral de l'administració ambiental. 
                                                 
1 En una reserva de ribera del Fluvià a Sant Pere Pescador la Fundació Territori i Paisatge està 
transformant actualment una devesa de plàtans en bosc de ribera i el model de gestió, que inclou 
l’aprofitament econòmic de les existències de fusta és bo de seguir. 
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Requalificacions de terrenys recomanades 
 
Localitat Qualificació actual Qualificació nova 
La Devesa 4 – Devesa 27 – Protecció d’espai natural 
Mas de Sant Ferriol 14a – Ciutat jardí intensiva 8 – Casa rural 
Accessos A-7 i N-II 1 – Sistema general viari Àrea subjecta a pla especial 
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Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.2.: LA SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic 
 
Núm.: 3.2.2. 
 
Objectiu:   
 
Aplicar un mecanisme objectiu d’avaluació ambiental del planejament municipal 
Introduir criteris de sostenibilitat a les NSP (mesures correctores) 
Assegurar la qualitat ambiental de les noves normes subsidiàries de planejament (NSP) 
 
Descripció: 
 
Un instrument per tal de validar que l’Ajuntament de Sarrià planifica el desenvolupament urbà amb criteris de 
sostenibilitat seria sotmetre les Normes subsidiàries de planejament (NSP) a una avaluació d’impacte 
ambiental (AIA).  
 
Les orientacions plantejades en l’auditoria municipal poden servir com a treball de base per a aquesta AIA, 
que s’hauria d’anar completant a mesura que es concretin les normes, adequant-se també a les 
característiques dels continguts d’un estudi d’impacte ambiental, incloses les mesures correctores d’impacte, 
que retroalimentaran la normativa.  
 
Tot i que la legislació vigent a Catalunya* no obliga a realitzar aquest tràmit és una bona iniciativa avançar-
se en aquest sentit, aconseguint així una millor qualitat ambiental en l’ordenació municipal. L’AIA hauria 
d’entrar en qüestions de detall referents a l’estructuració i ubicació de les noves parcel·lacions i vials tot 
considerant els processos de l’ecologia del paisatge (vegeu per exemple Dramstad i altres 1996, Yaro 1988 
o DTER 1999).  
 
* Per exemple al País Valencià la Llei 2/89, de 3 de març d’impacte ambiental (DOGV 1021, 3.8.89) sí que inclou l’obligatorietat, i la UE 
està plantejant una normativa referent a l’avaluació ambiental estratègica dels plans i projectes d’ordenació. 
 
Terminis: 1 – 4  anys  
 
Urgència i prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica:  1.000.000 ptes  per a la redacció de l’AIA  (de manera prèvia es proposa haver 
incorporat a les NSP els criteris ambientals de l’acció 3.2.1.) 
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Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.2.: LA SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaboració d’un catàleg del patrimoni arquitectònic  
 
Núm.: 3.2.3. 
 
Objectiu:   
 
Inventariar i catalogar el patrimoni arquitectònic de Sarrià de Ter 
Incorporar en les normes de planejament la conservació i millora del patrimoni històric i arquitectònic 
 
 
Descripció: 
 
En estudiar-se en detall el patrimoni històric i arquitectònic de Sarrià caldrà tenir en compte el patrimoni del 
nucli urbà (inclòs l’industrial i fluvial), el conjunt de masies (Can Tiranda, Mas de la Font, etc.), i els elements 
dispersos de les antigues hortes del Pla de Sarrià (parets de pedra, pous, barraques, etc.). També caldrà 
analitzar  i catalogar els jaciments arqueològics.  
 
Es proposa que el catàleg del patrimoni històric es realitzi el més aviat millor per tal  d’introduir-ho a la revisió 
de normes de planejament, i que pugui estar disponible abans no comencin més actuacions urbanitzadores 
al municipi. Una vegada elaborat el catàleg, també es proposa difondre’n els principals aspectes a la 
població (mitjans de comunicació, xerrades).  
 
 
Terminis:  < 1 any 
 
Urgència i prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 350.000 ptes 
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Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.2.: LA SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Incloure el disseny del verd urbà i el mobiliari urbà en el planejament urbanístic 
 
Núm.: 3.2.4. 
 
Objectiu:   
 
Potenciar i millorar el verd urbà  
Millorar la qualitat de l’espai urbà 
 
 
Descripció: 
 
La superfície de verd urbà (arbrat viari, places i d’altres espais verds) de Sarrià ha anat augmentant de 
manera significativa en els darrers anys. Si bé és important que l’Ajuntament continuï treballant en la millora 
dels espais verds urbans, és molt important tenir en compte els criteris de disseny i gestió del verd urbà en el 
propi planejament urbanístic. 
 
Es proposa que la normativa urbanística de Sarrià, quan es faci el planejament derivat i l’actuació municipal, 
reguli els criteris i la caracterització del verd urbà per als nous projectes urbanístics. Alguns aspectes que 
caldria tenir en compte són: 
 

 Definició de les característiques i dimensions dels escossells 
 Característiques de les infrastructures viàries (xarxa elèctrica, gas natural, etc.) 
 Criteris d’elecció de les espècies vegetals  
 Etc. 

 
Seria convenient que tots els nous projectes urbanístics puguin ser revisats per al tècnic municipal de 
jardineria, amb l’objectiu que pugui plantejar les modificacions per tal de millorar el verd urbà de Sarrià. 
 
De la mateixa manera es proposa que la normativa urbanística pugui definir les característiques del mobiliari 
urbà (espais per als contenidors de deixalles, papereres, bancs, etc.) per tal d’unificar criteris i millorar l’espai 
urbà de Sarrià. 
 
 
Terminis: < 1any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i gestió tècnica (60 hores d’un tècnic urbanista i 20 hores d’un tècnic de 
jardineria 
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Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.2.: LA SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure una ordenació sostenible del territori en l’àmbit supramunicipal 
 
Núm.: 3.2.5. 
 
Objectiu:   
 
Promoure la coordinació de Sarrià de Ter i els municipis veïns en temes d’ordenació territorial i afavorir un 
desenvolupament sostenible 
 
Descripció: 
 
Hi diferents aspectes de planificació del territori, que tot i que són competència del municipi, necessiten 
d’una coordinació supramunicipal. És el cas de la gestió del sòl no urbanitzable, les infrastructures viàries o 
bé l’establiment de sòl industrial i terciari.   
  
Per poder defensar els interessos locals en les actuacions de caràcter territorial i promoure un 
desenvolupament equilibrat i sostenible del territori, es proposa que, a través de les Taules de cooperació 
entre Sarrià i els municipis veïns, s’impulsin mesures i polítiques urbanístiques conjuntes per tal d’ordenar el 
territori de manera equilibrada. 
 
 
Terminis:  < 1 any 
 
Urgència i prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, altres ajuntaments (Girona, Sant Julià de Ràmis, etc.) 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.3.:  ACTUACIONS I REFORMES URBANÍSTIQUES PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Gestió del sòl alliberat als antics accessos a la carretera N-II i la autopista A-7 
 
Núm.: 3.3.1. 
 
Objectiu:   
 
Millorar la cohesió urbana 
 
 
Descripció: 
 
La gestió del sòl alliberat als antics accessos a la N-II i la A-7 no hauria de plantejar la seva incorporació com 
una única unitat al sistema d’espais verds, sinó preveure distribuir més l’espai verd alliberat per tota la 
població, mitjançant una gestió urbanística basada en permutes i compensacions a mesura que es vagi 
executant el planejament.   
 
Davant de la creació d’aquest nou eix viari, perpendicular a l’autovia, que connecti amb el Pont de l’aigua i la 
“futura” ronda de dalt, és molt important evitar de fer un vial concebut com estructurador del trànsit rodat (es 
considera innecessari, i l’autovia ha de fer clarament aquesta funció). 
 
L’objectiu final seria facilitar la creació de diferents unitats d’espai verd vertebradores d’un eix verd entre el 
Renoc – Sarrià de Dalt, pla de l’Horta i Sarrià de Baix. Tot això a canvi de permetre urbanitzar com a zona 
urbana una part dels antics accessos a partir de les permutes i compensacions realitzades. D’aquesta 
manera es promouria un nou centre urbà que relligui el poble i faciliti la mobilitat sostenible. La fórmula del 
pla especial urbanístic podria ser adequada per a resoldre aquest àmbit, però també es podria tenir en 
compte en el moment de revisar les Normes Subsidiàries de Planejament. 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, sector privat 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Sense cost econòmic, més enllà de la gestió urbanística i els contactes polítics 
necessaris 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 

 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.3.: ACTUACIONS I REFORMES URBANÍSTIQUES PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Preservar els buits urbans 
 
Núm.: 3.3.2. 
 
Objectiu:   
 
Mantenir espais lliures dins el teixit urbà 
Diversificar els usos de la ciutat 
Facilitar els espais oberts, el contacte amb la terra i la vegetació dins la ciutat 
 
 
Descripció: 
 
Un nombre important de parcel·les i finques urbanes de Sarrià mantenen avui petits horts, jardins o 
esplanades amb grava, que en conjunt conformen els anomenats buits urbans. Alguns, com el jardí del 
centre cultural de l’Ateneu de Sarrià (C/ Firal) són de lliure accés públic. No obstant això, la majoria són 
privats. 
 
La conservació i manteniment de tots aquests buits urbans és interessant des de molts aspectes. Per citar-
ne alguns, ajuden a facilitar el drenatge de les aigües i la recàrrega d’aqüífers dins un entorn urbà de sòls 
impermeables; faciliten el manteniment d’hortes per a l’autoconsum; embelleixen el poble i complementen 
els espais verds urbans; contribueixen a reduir l’efecte d’illa de calor del nucli urbà, etc. 
 
Es proposa elaborar un catàleg de tots aquests buits urbans de cara a conèixer-los i preveure’n 
modificacions futures. També pot ser necessari avaluar la inquietud de la propietat privada de cara al seu 
manteniment futur com a espais lliures privats, que es podrien arribar a compensar per una reducció de 
tributs de la propietat si es considera que contribueixen a la qualitat urbana i ambiental de Sarrià. 
 
Terminis: < 1 any 
 
Urgència i prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica:  400.000 ptes per a l’elaboració d’un inventari i cartografia bàsiques (aquests treballs 
es podrien fer des dels propis serveis municipals amb menor cost). 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.4.:  VISIONS DE FUTUR PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Reordenació i trasllat de sectors industrials per permetre el creixement 
compacte i continu del poble en sòl urbà existent 
 
Núm.: 3.4.1. 
 
Objectiu:   
 
Millorar la cohesió i la compacitat del nucli urbà 
 
 
Descripció: 
 
Dins d’aquest procés, i a llarg termini, no s’ha de descartar la reordenació d’alguns dels sectors industrials 
avui actius, i en alguns casos ja inactius. Amb visió estratègica a llarg termini aquest plantejament també 
podria considerar de traslladar fora del municipi una part del sòl industrial i reordenar-lo per permetre el 
creixement, compacte i continu de la ciutat. En les fàbriques del costat de l’avinguda de França, entre els 
barris de Pla dels Vinyers i la Rasa, ja s’ha plantejat aquesta possibilitat, però també podria ser vàlida per a 
altres parcel·les industrials del municipi. 
 
Aquesta acció permetrà generar sòl urbà a un cost ambiental molt inferior al d’ocupar sòl agrícola, a la 
vegada que els costos de gestió dels serveis urbans seran menors, en trobar-se ja dins del nucli urbà. 
 
Terminis: > 8 anys 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Sense cost econòmic, més enllà de la gestió urbanística i els contactes polítics 
necessaris 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.4.:  VISIONS DE FUTUR PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
La diversitat d’usos i la societat del coneixement en la ciutat 
 
Núm.: 3.4.2. 
 
Objectiu:   
 
Avançar cap a la societat de la informació 
Potenciació del sector serveis integrat a l’entramat urbà 
  
 
Descripció: 
 
Cal continuar plantejant actuacions urbanes a llarg termini que apostin clarament per la diversitat d’usos, 
com la transformació d’antigues factories urbanes, o la creació de petits  tallers, oficines, o  supermercats de 
barri, o la creació de nous centres d’atracció al bell mig del nucli urbà. La possibilitat d’atraure nous negocis 
d’oficines i serveis, que no requereixin tanta proximitat física als seus clients, i que es vulguin implantar al 
poble considerant la proximitat de Girona i els menors costos de Sarrià és un aspecte a contemplar de 
manera especial. Una orientació adequada de l’anomenada “societat de la informació i el coneixement” pot 
contribuir a enriquir aquesta diversitat i a modelar la ciutat sostenible. 
 
Per tot això cal que la gestió urbanística s’orienti a facilitar i promoure la diversitat d’usos, que ja preveuen 
les normes subsidiàries de planejament vigents. El municipi ha de cercar activament d’atraure usos i 
activitats al nucli urbà, mitjançant també la instal·lació d’equipaments propis de formació i de promoció de 
l’activitat econòmica, potser vinculats a la recerca i tecnologia en la indústria paperera. La creació d’un 
“telecentre”, o centre cívic i social basat en oferir serveis i formació en tecnologies de la informació podria ser 
una estratègia innovadora que reforcés aquesta proposta.  
 
En aquesta línia l’Ajuntament ja iniciat converses amb l’empresa Mitjans i la Universitat de Girona (Escola 
Politècnica Superior) per tal de aprofitar la fàbrica de Can Mitjans com a centre tecnològic o centre cultural 
(museu, etc.). 
 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.4.:  VISIONS DE FUTUR PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Qualitat del paisatge al corredor d’infrastructures de l’autopista A-7  
 
Núm.: 3.4.3. 
 
Objectiu:   
 
Mantenir la qualitat paisatgística a l’entorn de l’autopista 
Protegir el nucli urbà de les afectacions de l’autopista 
Aprofitar l’autopista com a “aparador” de Sarrià de Ter i les seves activitats 
 
 
Descripció: 
 
L’entorn de l’autopista A-7 avui és principalment agrícola i forestal, i només el barri de Sarrià de Dalt es 
col·loca a prop, però en un punt on l’autopista passa elevada. El manteniment d’aquest entorn agrícola i 
forestal, com a “paisatge escènic” dóna qualitat i protegeix el nucli urbà dels efectes de l’autopista. 
 
Al nord de la A-7 és oportú conservar el sòl no urbanitzable i mantenir aquest paisatge escènic. Al sud la 
gestió urbanística i el planejament hauran d’intervenir per equilibrar els espais verds i agrícoles, i els usos 
urbans, comercials, industrials que es puguin anar establint. Cal que el creixement urbà a les proximitats de 
l’autopista eviti els usos residencials molt a prop seu, pensant més amb espais enjardinats i conservant 
alguns espais d’horta que redueixin l’impacte visual de l’A-7 i afavoreixin una bona relació entre l’urbà – rural.  
 
En aquesta zona no seria convenient la instal·lació d’àrees comercials que cerquin atraure els usuaris de 
l’autopista, pel nou trànsit de pas que això podria generar.  
 
Terminis: 4 – 8 anys  
 
Urgència i prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Sense cost econòmic, més enllà de la gestió urbanística i els contactes polítics 
necessaris 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.4.:  VISIONS DE FUTUR PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
L’ecologia industrial a les zones industrials de Sarrià 
 
Núm.: 3.4.4. 
 
Objectiu:   
 
Reduir l’impacte ambiental de les zones industrials 
 
 
Descripció: 
 
El nou pla parcial industrial de Mas Boscosa, i en la mesura del possible el de Pla d’en Xuncla II, i la resta de 
zones industrials més antigues, podrien recollir els criteris de l’ecologia industrial, que proposen d’integrar en 
un mateix polígon empreses que es complementin pel què fa a l’ús de subproductes i energia generada en 
una empresa veïna del polígon (vegeu Frosch i Gallopoulos 1989 per a una descripció detallada), amb 
l’objectiu final de crear un sistema industrial en el qual els materials i l’energia siguin majoritàriament 
reutilitzats i reciclats. És en aquesta línia que recentment el Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya ha començat a promoure el concepte dels polígons d’emissió zero. 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Urgència i prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, DMA 
 
Fonts de finançament: DMA 
 
Valoració econòmica:  Organitzatiu i tècnic (250.000 ptes/any per assessorament tècnic extern) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.5.:  PROMOURE UNA EDIFICACIÓ SOSTENIBLE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Incorporar mesures preventives del soroll en la zonificació i l’urbanisme 
 
Núm.: 3.5.1. 
 
Objectiu:  Adequar el nivell acústic del municipi als valors que s’indiquen a l’ordenança de soroll 
 
 
Descripció: 
 
La incorporació dels aspectes acústics en el planejament urbà ha de ser un element important de cara a 
garantir la qualitat màxima de soroll tolerable a cada punt del municipi. Aquesta acció es relaciona 
directament amb l’ordenança municipal de soroll vigent a Sarrià de Ter1 i es concreta en: 
 
 Mesures preventives: 

 
- Reservar espais de terrenys pròxims a les principals fonts de soroll com a zones esmorteïdores o 

protectores, i situar en una segona línia les zones d’habitatges (aquesta mesura pot afectar el 
Polígon Industrial La Paperera i l’entorn de l’autopista). També pot resultar interessant, instar a 
ACESA la instal·lació de pantalles acústiques per tal d’esmorteir la font de soroll que representa 
l’autopista A-7 per algunes zones d’habitatges.  

- En les noves edificacions, incorporar mesures d’aïllament acústic (finestres de doble vidre, materials 
absorbents del soroll, etc.)2. 

- Adoptar mesures en el plec de clàusules tècniques de contractació de la maquinària d’obra al carrer 
 
 Mesures correctores  

 
- Modificar la mobilitat urbana 
- Renovar i mantenir el paviment dels vials 
- Inspeccionar vehicles (vegeu l’acció 5.7.2.)   

 
Les zones on cal prioritzar aquestes mesures (tant preventives com correctores) són les proximitats de la 
principals fonts de soroll, és a dir al habitatges propers a l’autopista (Sarrià de Dalt i Pla de l’Horta) i a l’autovia 
(Sobretot a Sarrià de Baix). 
 
1 Cal vetllar pel compliment de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions 
2 Cal fer complir la Norma Bàsica de l’Edificació – Condicions Acústiques als Edificis (NBE – CA – 88) 
 
Terminis: 1 – 4 anys    
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (sobretot afecta a la Policia Local), Empreses immobiliàries 
 
Fonts de finançament: AST, ACESA, DPTOP 
 
Valoració econòmica: Sense cost econòmic, més enllà de la gestió municipal 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III: PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.5.:  PROMOURE UNA EDIFICACIÓ SOSTENIBLE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar una ordenança municipal que incorpori criteris de sostenibilitat en 
l’edificació 
 
Núm.: 3.5.2. 
 
Objectiu:  Incorporar l’energia solar i d’altres mesures a l’edificació 
 
 
Descripció: 
 
La utilització d’energies renovables, de materials adequats i l’aprofitament dels recursos naturals de la zona (la 
radiació solar, el vent, els canvis de temperatura dia – nit, etc.) permet aconseguir un important estalvi de 
recursos i d’energia. 
 
Per això, cal que l’Ajuntament de Sarrià de Ter elabori i aprovi una ordenança municipal que incorpori aquest i 
d’altres criteris de sostenibilitat en l’edificació (vegeu com a exemple l’Ordenança General del Medi Ambient 
Urbà, Ajuntament de Barcelona).  
 
Abans d’aprovar aquesta ordenança municipal cal explicar-la i consensuar-la amb diferents sectors de la 
població (promotors, empreses immobiliàries, etc.). 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (àrea d’urbanisme) 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (25 hores de tècnic municipal) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.5:  PROMOURE UNA EDIFICACIÓ SOSTENIBLE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Realització d’unes jornades sobre construcció i edificació sostenible 
 
Núm.: 3.5.3. 
 
Objectiu:  Informar i assessorar sobre les possibilitats d’incorporar mesures sostenibles a l’edificació  
 
 
Descripció: 
 
Aquestes jornades poden realitzar-se a dos nivells: d’una banda es pot fer una xerrada més general 
adreçada a la ciutadania, i d’altra banda, una jornada més específica pels constructors, promotors i tècnics. 
Alguns dels aspectes que es poden valorar en aquestes jornades són: 

 
 Característiques constructives de l’habitatge sostenible (mesures d’aïllament tèrmic i acústic, materials 

de baix cost energètic, reciclabilitat dels materials emprats,...) 
 Mesures d’estalvi d’aigua 
 Mesures d’estalvi d’energia (energia solar, aprofitament de la llum natural, sistema de calefacció, etc.)  

 
 
Terminis: 1 – 4  anys  
 
Urgència i prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Sector immobiliari 
 
Fonts de finançament: ICAEN, AST 
 
Valoració econòmica: 300.000 ptes (inclou l’organització i el ponents) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica III:  PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.5.:  PROMOURE UNA EDIFICACIÓ SOSTENIBLE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Foment dels habitatges sostenibles  
 
Núm.: 3.5.4. 
 
Objectiu: Incorporar l’ús d’energies renovables i l’eficiència en l’ús dels recursos ecològics en el disseny dels 
habitatges 
 
Descripció: 

 
Fins a avui, a Sarrià de Ter no s’ha engegat cap experiència d’incorporació de criteris de sostenibilitat a 
l’edificació. Per promoure-ho, es proposa engegar un programa de subvencions i ajuts dirigits a la població 
(particulars, sector immobiliari, etc.) per fomentar l’habitatge sostenible amb mesures com: bonificacions en 
els permisos de construcció i reforma, i subvenció parcial de l’import equivalent al pagament de l’IBI,...  
  
A més, també es pot establir una línia d’ajuts específics en funció dels projectes. En aquest sentit cal 
estudiar i reglamentar el conjunt d’actuacions mereixedores d’aquesta subvenció, com per exemple:  

 
 Disseny d’edificis bioclimàtics 
 Incorporació d’energia solar (plaques tèrmiques) 
 Introducció de sistemes de separació en origen de les deixalles 
 Introducció de sistemes de reutilització d’aigües grises i d’aigües pluvials 
 Utilització de materials de construcció que disminueixin el soroll 
 La no utilització de materials nocius al medi ambient (CFC, PVC, etc.). 

 
És important que l’Ajuntament de Sarrià tingui un paper exemplificador, i que els nous equipaments municipals ja 
incorporin aquestes elements d’eficiència energètica i de recursos.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys (amb continuïtat)   
 
Urgència i prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (urbanisme), Empreses constructores, particulars  
 
Fonts de finançament: AST, CIPN i ICAEN 
 
Valoració econòmica: 1.000.000 ptes/any 
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5. Línia estratègica IV. Millorar la 
qualitat de l’espai urbà 
 
 
L’espai urbà és el lloc on s’hi desenvolupen bona part de les activitats socials i relacions 
humanes el poble. Al carrer s’hi fan múltiples activitats: com a lloc de passeig, de jocs, de 
compres, de circulació, etc.  
 
Amb l’objectiu de potenciar i millorar l’espai urbà com espai públic on els ciutadans 
desenvolupen múltiples relacions socials, és important prendre les mesures adequades per 
afavorir el paper social de l’espai urbà. Cal doncs poder fer compatible el trànsit motoritzat i 
els vianants, potenciant un model de mobilitat que afavoreixi els desplaçaments a peu i 
asseguri l’accessibilitat de tots els ciutadans. Cal també que l’espai urbà disposi de parcs i 
zones verdes a mida dels ciutadans, i tingui la qualitat òptima (neteja, papereres, bancs, 
etc.) per satisfer les necessitats dels ciutadans. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 4 programes i 17 accions. 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.1.:  ORDENAR I PACIFICAR EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar un Pla de mobilitat de Sarrià de Ter 
 
Núm.: 4.1.1. 
 
Objectiu:   Millorar la mobilitat urbana (minimitzar l’efecte barrera de les infrastructures) i potenciar els vianants 

Reduir l’aparcament no regulat i potenciar la pacificació dels carrers 
Disposar d’una xarxa de carrils bicicleta i promoure’n el seu ús com a mitjà de transport urbà 

 
 
Descripció: 

 
Per tal de millorar la mobilitat de Sarrià de Ter és important realitzar un estudi de mobilitat i aprovar un Pla de 
mobilitat de Sarrià de Ter.  
 
El Pla de mobilitat es podria estructurar en 4 eixos bàsics:  
 
1. Proposta de mobilitat del trànsit rodat 
 

 Definició d’una jerarquització del viari, per tal d’articular i canalitzar el trànsit rodat del poble 
(trànsit de pas i trànsit intern). Aquesta jerarquització hauria de definir: 

- Xarxa bàsica d’accés al municipi 
- Vials per a canalitzar el trànsit de pas 
- La xarxa bàsica de connexió entre barris  
- La xarxa veïnal 

 
 Creació d’àrees ambientals que inclourien cadascun dels barris de Sarrià, on s’estudiarien les 

diferents alternatives per tal de pacificar el trànsit de vehicles i afavorir els desplaçaments a peu i 
en bicicleta. Dins d’aquestes àrees ambientals s’haurien de concretar els diferents sistemes de 
pacificació del trànsit rodat:  

- Àrees de vianants 
- Àrees de prioritat invertida  
- Àrees de serveis (entorn del CAP, llar d’infants, etc.)  
- Àrees residencials amb limitació de velocitat a 30 km/h (zones 30)  
- Àrees industrials  

 
Com acció més immediata que l’ajuntament ja ha iniciat la definició de criteris de reurbanització del 
carrer Major, on es treballa amb la proposta de pacificar el trànsit (canvis en els sentits de direcció 
del trànsit, eixamplament de voreres, verd urbà i mobiliari, etc.) 

 
2. Establir un Pla de circulació pel trànsit pensant i de mercaderies perilloses 
 
Definició dels circuits dels vehicles pesants i dels vehicles que transporten mercaderies perilloses i implantar 
la senyalització adient (bàsicament a l’autovia, carrer Josep Flores i Pla d’en Xuncla). 
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3. Pla d’aparcaments 
 
Tot i que actualment l’aparcament de vehicles no és un problema important pels habitants de Sarrià, cal 
planificar i regular l’estacionament de vehicles per tal d’afavorir als vianants, evitar que sigui un problema en 
un futur pròxim, i millorar la seguretat viària. Algunes propostes, que caldria concretar, són: 
 

 Habilitar zones d’aparcament en les noves zones de creixement urbanístic (Pla de l’Horta, el 
Renoc, etc.), i al costat dels equipament municipals (nou pavelló, etc.).  

 Definir les zones d’aparcament al carrer (carrers amb estacionament a 1 banda, carrers sense 
estacionament) en funció de les característiques de cada carrer i els objectius de pacificació de 
trànsit  a assolir.   

 Definir zones d’estacionament limitat (zona blava) en zones concretes de Sarrià (per exemple al 
carrer Major) 

 Modificar les ordenances del planejament urbanístic, de manera que els nous habitatges 
contemplin 2 places d’aparcament per habitatge. 

 
4. Pla de carrils bicicleta 
 
La remodelació de l’autovia ha de permetre salvar la principal dificultat per a definir una xarxa de carrils 
bicicleta a Sarrià. L’objectiu d’aquest Pla serà promoure i facilitar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments 
interns de Sarrià. Aquest Pla local per a la mobilitat en bicicleta ha de concretar: 

 
 Xarxa de carrils per a les bicicletes.  Els carrils bicicleta s’han de preveure en els vials amb major 

intensitat de trànsit. És molt important solucionar de manera correcta els punts per creuar l’autovia.  
 Dotació d’aparcaments per a bicicletes (equipaments públics, etc.) 
 Senyalització dels carrils per a bicicletes 
 Campanyes de sensibilització ciutadana per promoure un major ús de la bicicleta. 

 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST, DdG 
 
Valoració econòmica: 2.000.000 ptes per l’estudi de mobilitat  
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.1.:  ORDENAR I PACIFICAR EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Continuar impulsant el control dels estacionaments il·legals  
 
Núm.: 4.1.2. 
 
Objectiu:  Reduir el grau d’il·legalitat dels estacionaments 
 
 
Descripció: 

 
La indisciplina viària (cotxes mal estacionats, en doble fila, sobre la vorera, en passos de vianants, etc.) 
provoquen un empitjorament de les condicions dels desplaçaments a peu, alhora que incrementen el risc 
d’accidentalitat. 
 
Per aquest motiu, es proposa que l’Ajuntament de Sarrià de Ter intensifiqui els control de la indisciplina viària, 
sobretot en les zones de més intensitat de vianants (Barri de Sarrià de Baix). Aquesta acció de control s’hauria 
de realitzar des de la policia local. 
 
 
Terminis: 1 – 4  anys 
 
Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AST (Policia Municipal) 

Fonts de finançament: AST 

Valoració econòmica: Cost organitzatiu 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.1.:  ORDENAR I PACIFICAR EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Realitzar controls de velocitat 
 
Núm.: 4.1.3. 
 
Objectiu:  Controlar i reduir la quantitat d’infraccions per excés de velocitat 
 
 
Descripció: 
 
La normativa vigent fixa com a límit màxim de velocitat en zona urbana els 50 km/h. La moderació de la 
velocitat dels vehicles afavoreix la pacificació de la ciutat i redueix el risc d’accidentalitat. Per vetllar i fer 
complir aquest límit de velocitat cal realitzar mesures de la velocitat i avaluar el nombre d’infractors.  
 
Els carrers on es més necessari fer-hi un control de velocitats són l’autovia i al C/ Josep Flores. Una vegada 
la gestió de l’autovia sigui competència municipal, i en funció de la valoració del control de les velocitats, es 
pot plantejar mesures per a reduir la velocitat del trànsit rodat (bandes sonores, etc.)  
 
També caldria fer controls a d’altres carrers amb risc d’accidentalitat potencial (per exemple el C/ Major, C/ 
Sant Ferriol, Crta. de Sarrià).  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: MF, DGC (1ª fase) i AST (2ª fase) 
 
Fonts de finançament: MF, DGC, AST 
 
Valoració econòmica: Fonamentalment té un cost organitzatiu (unes 200.000 ptes/any en aforaments) 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.1.:  ORDENAR I PACIFICAR EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar i implantar un pla municipal de seguretat viària 
 
Núm.: 4.1.4. 
 
Objectiu:  Determinar els motius dels accidents i millorar la seguretat viària 
 
 
Descripció: 
 
Es proposa implantar una pla municipal de seguretat viària. Aquest pla hauria de contemplar com a mínim 
els següents apartats: 
 

 Sistematització de controls de velocitat i intensitats de trànsit, amb especial incidència en els punts 
de major risc (les cruïlles i els passos de vianants i ciclistes de l’autovia). Aquesta acció es podria 
canalitzar a través de la policia local. 

 
 Millora el nivell de detall de les memòries anuals de la Policia local. La informatització de les 

memòries de la policia local, hauria de permetre un major coneixement  dels punts del municipi amb 
un major nombre d’accidents (nombre d’accidents, zones de risc,  causes imputables als accidents, 
gravetat dels accidents, desperfectes a la via, etc.). 

 
 Determinar quines mesures correctores són necessàries per evitar o reduir el nº d’accidents, 

classificant-les en mesures de baix/mig i alt cost. 
 
 
Terminis: 1 – 8 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST  
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Fonamentalment cost organitzatiu (l’aplicació de mesures correctores no es valora 
econòmicament) 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.1.:  ORDENAR I PACIFICAR EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Millorar els recursos de la Policia Local  
 
Núm.: 4.1.5. 
 
Objectiu:   
 
Millorar el servei de la Policia Local de Sarrià de Ter 
Implantar un model de policia més proper als ciutadans 
 
 
Descripció: 

 
La dotació de la Policia Local de Sarrià de Ter equival a 1 policia per cada 1000 habitants. Aquest valor és 
inferior al del global de Catalunya (1,38‰). Aquest fet, unit al previsible creixement de la població requerirà, 
planteja una major dotació de recursos humans i tècnics.  
 
En aquest moments l’Ajuntament ja ha aprovat la convocatòria de dues noves places de policia local, fet que 
ha de permetre assolir els objectius que es plantegen en aquesta acció.  
 
Amb aquesta ampliació de personal, seria interessant treballar i potenciar un model de policia més proper al 
ciutadà (policia de barri), on sobretot es potenciï la prevenció i la col·laboració ciutadana. Amb aquesta idea 
és important que la policia incorpori nous camps de treball en temes relacionats amb el civisme (neteja de 
carrers, excrements de gossos, etc.) i el medi ambient (control d’abocaments, etc.). 
 
 
Terminis: 1 – 4  anys  
 
Prioritat: Màxima (però variable segons el creixement demogràfic de la població) 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST  
 
Valoració econòmica: 4.000.000 ptes/any 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.2.:  MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC, PROMOCIÓ DE LA BICICLETA I DELS 
DESPLAÇAMENTS A PEU 
 
 
Acció/projecte:  
 
Millora del servei transport públic de Sarrià  
 
Núm.: 4.2.1. 
 
Objectiu:  Millorar quantitativament i qualitativament el transport públic a Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 

 
Avui dia, Sarrià es troba connectat amb Girona mitjançant una línia d’autobusos de l’empresa concessionària 
TEISA.  
 
Per incrementar l’ús del transport col·lectiu i millorar la qualitat del servei, és proposa que l’Ajuntament iniciï 
converses amb l’empresa TEISA i amb l’Ajuntament de Girona, i signi un conveni per tal de millorar el 
transport públic dins l’àmbit metropolità. Els aspectes que cal revisar són: 
 

 Incrementar el nombre d’unitats i la freqüència de pas. Millorar la coordinació entre el transport de 
TEISA i el transport urbà de Girona.  

 Vetllar pel compliment dels horaris establerts per TEISA  
 Definir  un circuit per dins de Sarrià que millori la proximitat al transport públic.  
 Millorar la senyalització i l’estat de les marquesines de bus.  
 Millorar les connexions i bucles del transport públic. És considera prioritària la connexió amb l’estació 

d’autobusos – tren de Girona i amb el municipi de Salt. 
 Impulsar un model de tarifa única (per tal que durant un temps determinat, per exemple 1 hora, un 

ciutadà de Sarrià pugui moure’s amb transport públic dins l’àrea metropolitana de Girona)   
 Establir un control dels nombre d’usuaris del servei, per tal d’introduir (si cal) noves mesures o 

corregir-ne d’altres, engegar campanyes de sensibilització, etc. 
 
Aquestes actuacions es poden aconseguir en part si s’estableix una bona coordinació i entesa entre els 
diferents agents implicats. No obstant això, el foment del transport públic com a estratègia per a una mobilitat 
més sostenible, implica necessàriament una major aportació econòmica per part de les diferents 
administracions. 
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, AGI, ASA, TEISA (i d’altres empreses concessionàries) 
 
Fonts de finançament: AST i AGI   
 
Valoració econòmica: Aportació de 2.000.000 ptes/any en concepte de promoció del transport públic 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.2.:  MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC, PROMOCIÓ DE LA BICICLETA I DELS 
DESPLAÇAMENTS A PEU 
 
 
Acció/projecte:  
 
Banc de dades dels propietaris de cotxes disposats a compartir-lo 
 
Núm.: 4.2.2. 
 
Objectiu:  Racionalitzar el transport amb vehicle privat 
 
 
Descripció: 

 
La mobilitat obligada externa de Sarrià de Ter (per raons d’estudis i treball), genera diàriament uns 1.200 
desplaçaments (EMO, 1996), dels quals 2/3 parts són cap a Girona. La major part de la mobilitat obligada 
externa es realitza amb vehicle privat. Per racionalitzar-lo, l’Ajuntament pot impulsar un banc de dades dels 
propietaris de cotxes disposats a compartir-lo. Aquest registre hauria de recollir els itineraris, horaris, i 
telèfons de contacte, per tal de que els interessats puguin establir contacte.  
 
L’Ajuntament pot treballar en la difusió (població en general i a les empreses grans del municipi en particular) 
i l’actualització periòdica, aprofitant els diferents mitjans de difusió (web municipal, revista local, etc.)   
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Mitjana  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Parlem de Sarrià i Ona Ràdio 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.2.: MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC, PROMOCIÓ DE LA BICICLETA I ELS 
DESPLAÇAMENTS A PEU 
 
 
Acció/projecte:  
 
Creació d’un carril bicicleta que uneixi Sarrià de Ter amb els municipis del 
voltant 
 
Núm.: 4.2.3. 
 
Objectiu:  Disposar d’un carril bicicleta i de vianants que connecti  la ciutat amb les poblacions veïnes 
 
 
Descripció: 

 
La promoció de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu al cotxe privat també ha de ser possible per als 
desplaçaments cap als municipis veïns (per exemple entre Sarrià i Girona). Cal definir accions per a 
promoure l’ús de la bicicleta per anar al treball (promoció a empreses grans), a l’escola, etc. 

 
Tot i que aquest tipus d’actuacions superen l’abast municipal podria ser interessant promoure la creació 
d’una xarxa comarcal de bicicletes*. 

 
Com a actuació concreta es proposa en primer lloc establir contactes amb l’Ajuntament de Girona per tal de 
definir i crear un carril bicicleta que uneixi Girona i Sarrià. Dins el municipi de Sarrià aquest carril bicicleta 
podria passar pels laterals de l’autovia per connectar amb Girona i Sant Julià Ràmis.    

 
A part de la finalitat relacionada amb la mobilitat, aquest espai també pot tenir un ús lúdic, de contacte amb 
la natura, amb ramificacions que connecti amb la xarxa de caminis rural, etc.  
 
* El municipi de Bristol (Anglaterra) ha implantat una xarxa local de carrils bicicleta. L’associació Sustrans que promou una xarxa de carrils 
bicicleta a escala nacional. 
 
Terminis:  4 – 8 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, AGI, altres municipis veïns  
 
Fonts de finançament: AST, AGI, DdG, d’altres municipis implicats 
 
Valoració econòmica: sense valoració  
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.2.: MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC, PROMOCIÓ DE LA BICICLETA I ELS 
DESPLAÇAMENTS A PEU 
 
 
Acció/projecte:  
 
Campanyes de sensibilització i conscienciació per a descartar l’ús del cotxe al 
poble, a favor del passeig a peu o la bicicleta 
 
Núm.: 4.2.4. 
 
Objectiu:  Fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta 
 
 
Descripció: 
 
Per reduir el percentatge d’habitants que es desplacen per dins la població amb vehicle privat, és necessari 
conscienciar als ciutadans dels avantatges ambientals i de salut dels desplaçaments a peu o en bicicleta. 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter pot promoure campanyes informatives i de sensibilització dirigides a 
incrementar aquest tipus de mobilitat. Algunes de les possibles propostes són:  
  
 Campanyes de promoció dels desplaçaments a peu i en bicicleta realitzades conjuntament amb l’Àrea 

Bàsica de Salut, amb la idea de relacionar la salut individual i tenir un poble més saludable. 
 Campanyes informatives de la distància que ha de recorre un ciutadà per arribar als principals serveis 

(sanitaris, educatius, zones verdes, zones de lleure, comerços, etc.). 
 Dins el programa per a potenciar un transport sostenible es proposa organitzar cada any la jornada “el 

dia sense cotxes”. Per aquest any 2000 s’està organitzant a nivell de Catalunya la jornada “A ciutat, 
sense el meu cotxe”, que es celebrarà el 22 de setembre. Es tracta d’una jornada promoguda per la Unió 
Europea i que vol celebrar-se conjuntament a tots els Estats membres. Actualment existeix una 
Comissió organitzadora (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Xarxa de Ciutats i Pobles 
Sostenibles, Ajuntament de Barcelona, RACC, Plataforma d’Entitats Cíviques). 

 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ABS, DdG  
 
Fonts de finançament: es pot destinar una part dels ingressos recol·lectats amb les infraccions de trànsit 
dotessin econòmicament aquesta mesura. 
 
Valoració econòmica:  250.000 ptes per campanyes de sensibilització 

300.000 ptes/any per la jornada “A ciutat sense el meu cotxe”. 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.3.: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Inventari del parc d’habitatges de Sarrià i millora de la imatge urbana  
 
Núm.: 4.3.1. 
 
Objectiu:  Conèixer el grau de conservació del parc d’habitatges 

Rehabilitar els edificis que es trobin en pitjors condicions 
Millorar la imatge del teixit urbà 

 
Descripció: 
 
Sarrià de Ter compta amb 345 habitatges construïts abans de 1960, i els quals poden presentar deficiències 
de conservació. Per altra banda, hi ha dades oficials que detecten a Sarrià un 16% d’habitatges buits i un 9% 
que poden  presentar deficiències constructives.  
 
Es proposa que l’Ajuntament elabori un inventari del parc d’habitatges  per tal de determinar i avaluar el seu 
estat de conservació. Algunes dades a incorporar en aquest inventari són: 
 

 L’estat de conservació de l’habitatge 
 L’estat de conservació de la façana  
 El règim de tinença de l’habitatge (propietat, lloguer, habitatge buit)  
 Any de les últimes reformes realitzades 

 
A partir d’aquest inventari l’Ajuntament disposarà d’informació suficient, i en funció de les problemàtiques 
detectades podrà impulsar actuacions (línies d’ajuts, reformes urbanístiques, etc.) per tal de rehabilitar i 
millorar la qualitat de l’espai urbà. 
  
La rehabilitació de les façanes té un especial interès en els edificis amb més valor arquitectònic. En aquest 
sentit algunes de les mesures que es podrien impulsar des de l’Ajuntament:   
 

 Programa d’ajuts o incentius fiscals per a la rehabilitació de façanes al Carrer Major i d’altres indrets 
d’interès arquitectònic.  

 Assessorar al ciutadà des de l’Ajuntament en relació als tràmits i subvencions disponibles per a la 
rehabilitació de façanes. Actualment l’Ajuntament està treballant per a la reurbanització del carrer 
Major, i també es planteja iniciar una campanya de promoció de les façanes del carrer Major.  

 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Baixa 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, propietaris dels habitatges 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica:  Assessorament tècnic per elaborar l’inventari del parc d’habitatges (40 h de tècnic 
municipal). 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.3.: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Crear espais verds al voltant de les zones industrials o grans infrastructures 
viàries (autopista i autovia)  
 
Núm.: 4.3.2. 
 
Objectiu:  Millorar la qualitat estètica i ambiental de l’espai urbà 
 
 
Descripció: 

 
La creació d’espais verds (fileres d’arbres, petites superfícies de separació, talussos verds, etc.) a l’entorn de 
la zona industrial i dels vials més importants suposa una millora estètica de l’espai urbà, alhora que permet 
atenuar els efectes de la contaminació atmosfèrica i el soroll.  
 
És proposa l’enjardinament dels voltants de les zones industrials i eixos viaris (autovia i autopista), amb 
espècies arbòries adequades (vegeu acció 3.4.4.). Aquesta actuació permetrà reduir l’impacte ambiental 
d’aquestes activitats i infrastructures i alhora una certa reducció de la contaminació atmosfèrica (retenció de 
partícules). Les zones on és més important aquesta actuació és polígon industrial La Paperera 
(fonamentalment al sector més proper a Sarrià de Baix), al polígon Pla d’en Xuncla i el futur polígon industrial 
de Mas Boscosa. 
 
Per a regular la implantació d’enjardinaments al voltant de les zones industrials es proposa que l’Ajuntament 
incorpori aquest aspecte en les ordenances de les normes subsidiàries. 
 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, empreses, ACESA  
 
Fonts de finançament: ACESA, empreses 
 
Valoració econòmica: Organitzatiu i tècnic (el cost de l’enjardinament a càrrec de les empreses i ACESA) 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.3.: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Soterrament de les línies elèctriques de mitja tensió 
 
Núm.: 4.3.3. 
 
Objectiu:  Millora estètica de l’espai urbà 
 
 
Descripció: 
 
Des de fa uns anys, les tres companyies que subministren electricitat a la població (FECSA, ELASA i 
MITJANS) soterren les línies elèctriques de mitja tensió. Actualment, però, encara existeixen diferents trams 
de la línia elèctrica de mitja tensió que són aeris (p.e. el trams Pla d’en Xuncla – La Cooperativa, Ramón Llull 
– Les Lloses, Passeig del Riu, etc.).  
 
Amb l’objectiu de millorar la qualitat paisatgística del municipi i reduir al mínim qualsevol tipus de risc, es 
proposar el soterrament progressiu d’aquestes línies elèctriques. Actualment l’Ajuntament de Sarrià està 
negociant amb les companyies elèctriques el soterrament de dos trams de línies elèctriques i el canvi de 
centres de transformació. Aquesta actuació es pot iniciar a mesura que es desenvolupin el nous plans 
urbanístics (Pla d’en Xuncla i el Renoc).  
 
 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Companyies elèctriques  

Fonts de finançament: Companyies elèctriques 
 
Valoració econòmica: 100.000.000 - 140.000.000 Ptes el soterrament de 2 trams (Pla d’en Xuncla i el Renoc). 
Aproximadament el 80% del cost finançat a través de les contribucions. Les companyies elèctriques assumeixen 
els costos del projecte de legalització. 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.3.: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Continuar millorant la dotació de papereres. 
 
Núm.: 4.3.4. 
 
Objectiu:   
 
Millorar l’espai urbà 
 
 
Descripció: 
 
Actualment a Sarrià hi ha unes 60 papereres. La creació de noves zones urbanes i la voluntat de millorar les 
existents fa necessària la millora de la dotació de papereres. 
 
Es proposa renovar i ampliar el parc de papereres. Abans de col·locar les papereres és necessari que 
l’Ajuntament faci un estudi d’ubicació. Es proposa ampliar la dotació de papereres a totes els espais verds i 
places del municipi, als voltants d’equipaments municipals, als carrers comercials i zones residencials (1 
paperera cada 50 metres) i a les zones més industrials (1 paperera cada 100 metres). 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  AST, empresa concessionària de la neteja viària 
 
Valoració econòmica:  1.000.000 ptes compra i col·locació de papereres  
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.3.: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Acció/projecte:  
 
Millora tècnica i organitzativa del servei de neteja viària 
 
Núm.: 4.3.5. 
 
Objectiu:  Millorar la neteja viària 
 
Descripció: 

 
A partir d'analitzar la qualitat de l'actual servei de neteja viària es detecten una colla de mancances que 
caldria millorar de cara a la nova concessió del servei (agost de l'any 2001). En concret es proposa millorar 
la neteja viària incorporant aquests aspectes en la nova concessió del servei:  
 
 Sistema de neteja de carrers combinat, amb neteges manuals i escombrat mecànic. Cal definir la 

freqüència de neteja en funció del tipus i classificació dels diferents espais de Sarrià. Les zones 
residencials de més densitat de població i les zones comercials són les que necessiten una major neteja 
(diària), les zones residencials de baixa intensitat una neteja modera (2 vegades a la setmana). Les 
zones industrials s'hi haurien d'aplicar uns altres criteris de neteja (potser augmentat el baldeig). També 
cal establir criteris de neteja específics als exteriors dels equipaments municipals i a les zones verdes. 
També caldria fer una especial atenció amb la neteja d’excrements de gossos, i en aquest sentit es 
podria elaborar una ordenança municipal. 

 
 Establir un programa de baldeig de carrers, sobretot durant els mesos d'estiu. 

 
 Neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram. 

 
 Incloure el manteniment i la reposició de papereres avariades (incloure el manteniment de papereres 

dins el servei de neteja ha de permetre millorar el servei). 
 
 Servei especial de neteja els dies de mercat setmanal. 

 
 Neteges especial dels abocaments incontrolats que es detectin al municipi. 

 
 Destinar com a mínim l’1 per cent del preu anual de la concessió a campanyes informatives i d’educació 

ambiental. 
 
 
Terminis: A partir d’1 any 
 
Prioritat: Màxim 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, empresa concessionària de la neteja viària 
 
Fonts de finançament: AST (finançament tributari) 
 
Valoració econòmica: Ampliació del 20% del cost actual 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.4.: MILLORA DELS ESPAIS VERDS URBANS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Continuar realitzant una jardineria municipal amb criteris de sostenibilitat 
 
Núm.: 4.4.1. 
 
Objectiu:   
 
Aplicar criteris de sostenibilitat en la gestió del verd urbà 
 
 
Descripció: 

 
Actualment l’Ajuntament de Sarrià està aplicant alguns criteris de sostenibilitat en la jardineria municipal. Es 
considera important continuar treballant per aconseguir una gestió del verd urbà cada vegada més 
sostenible. 
 
És proposa que des de l’Ajuntament s’elabori un Pla de gestió del verd urbà que contempli entre d’altres 
aspectes: 
 

 Disseny dels nous espais verds  
 Elecció d’espècies autòctones en l’arbrat viari i els jardins 
 Programa d’esporga selectiva, reduint al màxim la poda dels arbres 
 Programa de defensa fitosanitària  aplicant criteris selectius  
 Programa de reg basat en criteris d’eficiència i aprofitament d’aigües del subsòl (vegeu acció 5.6.4.) 
 Continuar amb la recollida selectiva i valorització de les restes vegetals  
 Control de qualitat del material verd subministrat per assegurar que se serveis en condicions òptimes 

(aplicació de les Normes tecnològiques 07 A de qualitat en el subministrament de material verd) 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat:  Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.4.: MILLORA DELS ESPAIS VERDS URBANS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Aprofitament dels pous municipals per als regs dels jardins 
 
Núm.: 4.4.2. 
 
Objectiu:   
Fer un millor ús de l’aigua d’abastament municipal 
Aprofitar els recursos locals d’aigua 
 
 
Descripció: 

 
El municipi de Sarrià disposa d’aigua subterrània que es podria aprofitar per als regs dels jardins i l’arbrat 
viari. D’aquesta manera s’estalviaria aigua d’abastament (aigua tractada i amb un cost econòmic elevat).  
 
Actualment l’Ajuntament disposa d’un pou municipal que no s’aprofita situat a la zona industrial de la 
Paperera que es podria utilitzar per als regs de carrers i jardins (reg amb camió-cuba). 
 
Per altra banda, donada la riquesa en aigües subterrànies que té el municipi, es proposa que les zones de 
nova urbanització es facin pous que serveixin per al reg dels espais verds de la zona. Aquesta innovadora 
iniciativa no representa un cost gaire elevat i permetria fer una gestió més sostenible de l’aigua. 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST, promotors 
 
Valoració econòmica: Sense valoració 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Programa 4.4.: MILLORA DELS ESPAIS VERDS URBANS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Aplicació de la Norma Granada i altres normes per a la conservació de 
l’arbrat viari 
 
Núm.: 4.4.3. 
 
Objectiu:   
 
Protegir els arbres i els espais verds 
 
 
Descripció: 

 
Amb l’objectiu de protegir i conservar els espais verds i l’arbrat viari de Sarrià es proposa que des de 
l’Ajuntament s’aprovi la valoració econòmica de l’arbrat viari existent a partir de l’anomenada Norma 
Granada. Aquesta Norma aprovada per l’Associació espanyola de parcs i jardins públic (1989) fa una 
valoració econòmica de l’arbrat en base a la seva singularitat (tipus d’arbre, edat, estat de conservació, etc.). 
 
També es proposa aplicar les Normes DIN 18920, que estableix les mesures de protecció d’arbres i espais 
verds davant la construcció de voreres, guals i altres obres a la via pública. 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució:  AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica:  Organitzatiu i tècnic (30.000 ptes de la Norma Granada en suport informàtic) 
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6. Línia estratègica V. Ús eficient dels 
recursos ecològics i reducció de la 
contaminació ambiental 
 
 
En la majoria de pobles i ciutats de països desenvolupats el consum de recursos ecològics 
(aigua, energia, materials) augmenta dia rera dia. L’actual model de desenvolupament 
aconsegueix la millora del nivell de vida dels ciutadans a base d’augmentar el consum de 
recursos naturals (consum de materials i energia) i l’impacte ambiental (producció de 
residus, contaminació de l’aire, abocament d’aigües residuals). 
 
Tot i que sovint es tracta de problemes globals que superen l’àmbit i les competències 
locals, els municipis poden i han d’orientar-se cap un ús més sostenible dels recursos 
ecològics.  
 
És necessari canviar l’actual model de desenvolupament aplicant estratègies que permetin 
mantenir, o fins i tot, augmentar la qualitat de vida dels ciutadans sense que això signifiqui la 
sobreexplotació dels recursos naturals o augmentar la contaminació ambiental. 
  
Es tracta per exemple de millorar l’eficiència energètica i, de manera progressiva, substituir 
l’ús d’energies no renovables per d’altres de renovables. També cal fer una millor gestió de 
l’aigua, potenciar la valorització dels residus, i millorar la qualitat de l’aire.   
 
L’objectiu d’aquesta línia estratègica és aconseguir un ús eficient dels recursos ecològics, 
promoure la implantació de fonts energètiques renovables, i emprendre estratègies per a 
reduir l’impacte ambiental de les nostres activitats. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 8 programes i 43 accions. 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.1.: PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES SOSTENIBLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Implantar un programa informàtic de comptabilitat energètica municipal 
 
Núm.: 5.1.1. 
 
Objectiu:  Promoure un ús racional de l’energia 
 
 
Descripció: 
 
L’aplicació d’un sistema de gestió de l’energia municipal (SGE) permet realitzar un ús més racional de 
l’energia. Per implantar un SGE, el primer que cal és conèixer la gestió energètica a les dependències i 
serveis municipals.  
 
A partir d’un inventari detallat de totes les instal·lacions municipals que tenen un consum d’energia rellevant 
(enllumenat públic, equipaments municipals, escola, etc.) i d’una avaluació dels principals centres municipals 
de consum energètic, es podrà valorar la gestió energètica dels serveis i equipaments municipals, i 
posteriorment planificar i prioritzar les actuacions de millora. 
 
Aquesta acció proposa una informatització i control de la gestió energètica dels serveis i edificis 
municipals. Aquesta monitorització de les dades energètiques municipals es pot fer amb l’ajut del programa 
informàtic WinCEM, que ofereix l’Institut Català d’Energia (ICAEN) als Ajuntaments. Aquest programa permet 
informatitzar les dades de l’inventari, analitzar les evolucions dels consums, i comparar i detectar les 
irregularitats energètiques dels diferents centres de consum. 
 
Amb aquest control energètic es podrà prioritzar les actuacions de millora que cal fer en els diferents serveis 
i equipaments municipals. Així, es proposa fer auditories energètiques als edificis i serveis municipals amb 
major consum (La Cooperativa, CEIP Montserrat, Ajuntament) i als edificis on si detectin irregularitats o 
deficiències en la instal·lació. En aquests equipaments es proposa implantar-hi mesures per a millorar 
l’eficiència energètic, com les que s’han esmentat anteriorment. 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, UdG, empresa concessionària de la gestió energètica 
municipal  
 
Fonts de finançament: AST, ICAEN 
 
Valoració econòmica:  Organitzatiu i tècnic (possibilitat de comptar amb estudiants en pràctiques) 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.1.: PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES SOSTENIBLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Incorporar sistemes eficients en el consum d’energia en els edificis 
municipals  
 
Núm.: 5.1.2. 
 
Objectiu: Fomentar l’ús racional de l’energia a nivell municipal i reduir-ne el seu consum 
 
 
Descripció: 
 
Aquesta acció es relaciona directament amb l’anterior, i consisteix en primer lloc en realitzar auditories 
energètiques a les dependències municipals amb l’objectiu de millorar la seva eficiència energètica i en molts 
casos reduir el consum. Posteriorment caldrà aplicar progressivament les mesures derivades de les 
auditories energètiques, com per exemple: reducció de la potència elèctrica, compensació de reactiva, 
regulació de la temperatura a les diferents sales o espais del edificis, detectors de presència per a l’encesa, 
aïllament de conductes, etc.  
 
També és molt important en introduir l’eficiència energètica com a criteri important en les compres de 
l’Ajuntament. Aquesta acció es pot traduir en: 
 
 Substituir els equips obsolets per d’altres que siguin més eficients, com per exemple fluorescents de baix 

consum, balastos electrònics, interruptors d’encesa temporalitzada, sistemes de climatització que no 
utilitzin CFC,... de forma que els nous aparells que s’adquireixin siguin sempre més eficients que 
l’element substituït. 

 Tenir en compte criteris bioclimàtics en el disseny o remodelació d’edificis públics, com poder ser dobles 
portes a les entrades per evitar fuites de calor o fred, il·luminació natural o ventilació creuada. 

 Promoure la introducció d’energies renovables, especialment energia solar, als diferents equipaments 
municipals (l’escola,...) 

 Incloure criteris d’eficiència energètica en les exigències dels plecs de condicions tècniques dels 
projectes promoguts per l’ajuntament 

 Valorar favorablement aquells projectes constructius, de reforma o rehabilitacions que es presentin a 
convocatòries públiques, que incorporin aspectes d’eficiència energètica. 

 
 
Terminis: Propers 8 anys 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Variable segons el nº d’actuacions realitzades (1.500.000 ptes per l’auditoria energètica 
de les dependències municipals) 
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Línia estratègica V: ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.1.: PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES SOSTENIBLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Impulsar un pla de gestió de l’enllumenat públic 
 
Núm.: 5.1.3. 
 
Objectiu: Promoure un ús racional de l’energia 
 
 
Descripció: 
 
L’enllumenat públic de Sarrià de Ter representa més del 60% de l’energia elèctrica que consumeix 
l’Ajuntament amb gestió municipal. És important disposar d’un enllumenat públic el màxim d’eficient 
energèticament sense que això representi una pèrdua de la qualitat del servei. 
 
Les mesures que cal continuar implantant per tal d’assolir millores en l’enllumenat públic són: 
 
 Fer una manteniment continuat i planificat dels equips (neteja de llums, etc.) 
 Continuar la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi més eficients 
 Establir mecanismes de reducció de la tarifa de cada escomesa per garantir que sigui l’òptima entre les 

diferents possibilitats existents 
 Reducció del flux mitjançant la mitja apagada, el control per cable, incorporació de rellotges astronòmics 
 Eliminació progressiva de les lluminàries que emeten radiació ascendent (principalment els globus 

sense refractor) 
 
Aquestes mesures cal incorporar-les en l’enllumenat de nova construcció, i alhora anar-les introduint de 
manera progressiva en l’enllumenat existent. Una manera de millorar la gestió de l’enllumenat públic és fer la 
concessió del servei a una empresa especialitzada, i incorporar aquest seguit d’exigències d’eficiència 
energètica en el plec de condicions tècniques. També és convenient que el Plec de la concessió contempli el 
Programa 5.1. de manteniment de l’enllumenat, definint la neteja dels equips i la substitució massiva de les 
lluminàries per tal d’optimitzar-ne els costos de manteniment. 
 
 
Terminis: 1 – 8 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Companyies elèctriques  
 
Fonts de finançament: AST, ICAEN, DdG, Companyies elèctriques 
 
Valoració econòmica: 5-15.000.000 ptes (fàcilment amortitzables a mig – llarg termini)  
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.1.: PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES SOSTENIBLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Aprovar una moció per a la reducció de la contaminació lumínica 
 
Núm.: 5.1.4. 
 
Objectiu:  Reduir la contaminació lumínica del municipi (complementar l’acció anterior) 
 
 
Descripció: 
 
Segons les característiques de l’enllumenat públic (tipus de lluminàries, làmpades, alçada i angle de 
projecció de la llum) es pot aconseguir una il·luminació de l’espai públic correcte, reduint la contaminació 
lumínica. Es proposa, tal com han fet molt municipis de Catalunya, aprovar una moció que contempli els 
següents aspectes: 

 
 Inclinació òptima de les pantalles lumíniques 
 Tancament de les lluminàries 
 Distribució del flux. Cal implantar lluminàries al màxim d’eficients 
 Il·luminació sumptuària (monuments,...). 
 Bombetes. Substituir les bombetes de baix consum (canvi de mercuri a sodi) 
 Horaris. Reducció de la intensitat lumínica a determinades hores de la nit (regulació nocturna de la 

il·luminació, ús de fanals d’enfoc baix,...) 
 Il·luminació privada 
 Revisió del sistema de tarifes (canvi de tarifes en els punts on encara es paguin les antigues) 
 Seguiment i compliment 
 Organitzar una diada sense llum (en relació a la Declaració al Dret al cel fosc de l’UNESCO) 

 
A partir del que es fixa en la moció cal prioritzar les accions que se’n deriven. L’aplicació d’algunes 
d’aquestes accions és imminent (canvi de tarifes) i d’altres s’han de realitzar progressivament (canvi a 
bombetes de baix consum, reducció del flux de llum, implantació de rellotges astronòmics, etc.). 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST, DdG, ICAEN 
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica (aprovar la moció) 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.1.: PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES SOSTENIBLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Impulsar mesures d’estalvi energètic al sector industrial, comercial i de la 
construcció 
 
Núm.: 5.1.5. 
 
Objectiu: Minimitzar els consums energètics en el sector industrial i comercial 
 
 
Descripció: 
 
Per tal de millorar la gestió energètica actualment algunes indústries fan auditories energètiques de les 
seves instal·lacions, i minimitzen els consums energètics mitjançant mesures com la millora del factor de 
potència.  
És important impulsar la formació al sector empresarial per tal de donar a conèixer aquest, i d’altres, 
sistemes d’estalvi energètic.  
 
Per aquest motiu es recomana que des de l’Ajuntament s’assessori a les indústries, principalment a la petita i 
mitjana empresa, de les mesures d’eficiència energètica i és fomenti la realització d’auditories energètiques. 
L’ICAEN disposa d’una línia d’ajuts i ofereix assessorament tècnic amb aquesta finalitat. 
 
Per altra banda es proposa actuar en el sector de la construcció. Aprofitant l’importat creixement constructiu 
que hi ha en aquests moments a Sarrià, es proposa realitzar una jornada sobre la sostenibilitat en la 
construcció dirigida a constructors, promotors, arquitectes i públic en general, on s’informi de les mesures 
d’estalvi energètic, condicions d’aïllament, utilització d’energies renovables, etc (vegeu l’acció 3.5.3.) 
 
Finalment es proposa promoure en el sector comerç la millora de la qualitat de la il·luminació als locals 
comercials, introduint sistemes d’il·luminació més eficients energèticament. En aquest sentit el Departament 
d’Indústria juntament amb l’Agrupació de botiguers i comerciants de Catalunya, la confederació de comerç 
de Catalunya i l’empresa Philips ha iniciat una campanya sobre l’ús eficient de l’enllumenat en el sector 
comerç. Aquesta campanya consta de material informatiu, assessorament tècnic i descomptes per la compra 
de lluminàries Philips de baix consum energètic. Fóra interessant que l’Ajuntament, a través de les 
associacions de comerciants,  impulsi aquesta campanya d’estalvi energètic.   
  
 
Terminis: Propers 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (ADL), indústries i comerços 
 
Fonts de finançament: AST, ICAEN, DICT 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.1.: PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES SOSTENIBLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Incentivar i promoure l’estalvi energètic a la població 
 
Núm.: 5.1.6. 
 
Objectiu:  Fomentar l’ús racional de l’energia a nivell domèstic i reduir-ne el seu consum 
 
 
Descripció: 
 
De manera paral·lela a les accions sobre eficiència energètica a les activitats del municipi i a les pròpies 
dependències municipals, cal engegar campanyes d’informació i sensibilització ciutadana amb l’objectiu de 
promoure l’estalvi energètic a les llars.  
 
Aquesta acció es pot dur a terme des dels mitjans de comunicació locals (mitjançant un espai de consells 
periòdics) i també mitjançant pòsters i tríptics sobre les bones pràctiques per a l’eficiència energètica a les 
llars (es pot acollir-se a les campanyes que realitza l’ICAEN). 
 
 
Terminis:  1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mínima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST, ICAEN, DdG 
 
Valoració econòmica: Sense cost econòmic 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.1.: PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES SOSTENIBLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar un Pla Energètic Municipal 
 
Núm.: 5.1.7. 
 
Objectiu:  Fomentar l’ús racional de l’energia a nivell global i reduir-ne el seu consum 
 
 
Descripció: 
 
Per tal de planificar la política energètica municipal es proposa elaborar un Pla energètic municipal que 
inclogui les actuacions a realitzar a curt i mig termini (propers 10 anys), per tal d’augmentar les fonts 
energètiques pròpies (cogeneració energètica) i l’ús d’energies renovables (energia solar).  
 
Aquest Pla hauria de fixar objectius finalistes (per exemple fixar un percentatge d’energia consumida a Sarrià 
de Ter procedent de recursos renovables), definir les accions, els sectors implicats i els recursos per tal 
d’assolir-los. 
 
 
Terminis:  1 – 8 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST, ICAEN, DdG, Diversos programes europeus (UE DG XVII) 
 
Valoració econòmica: Sense valoració 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoció d’un consum sostenible per a la minimització de la producció de 
deixalles  
 
Núm.: 5.2.1. 
 
Objectiu:  
 
Minimitzar la producció  
 
 
Descripció: 
 
Per tal de reduir la producció actual de residus es proposa fer una campanya per al foment d’uns hàbits de 
compra més respectuosos amb el medi ambient. 
 
Aquesta actuació és molt conceptual donat que parteix de la premissa que “la millora gestió dels residus és 
no produir-ne”. No obstant això, es podria concretar potenciant el productes locals del petit comerç i del 
mercat davant la compra en grans superfícies.  El consum de productes locals és sempre molt més 
sostenible que el consum de productes llunyans. Per altra banda la potenciació del mercat o el comerç local 
comporta una millora en les relacions socials i la identitat de poble que cal valorar. 
 
Es proposa sensibilitzar a la població de cara a uns millors hàbits de compra. Algunes de les recomanacions 
que cal donar són: 
 

 Fomentar la compra d’envasos retornables 
 Anar a comprar amb cabàs per a reduir embalatges innecessaris 
 Etc. 

 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Sense valoració 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Ampliar la recollida selectiva dels envasos lleugers 
 
Núm.: 5.2.2. 
 
Objectiu:  
 

Millorar els nivells de valorització dels residus municipals 
Valoritzar els envasos lleugers (llaunes, brics, plàstics) 

 
 
Descripció: 
 
La Llei 6/1993 reguladora dels residus a Catalunya estableix la recollida selectiva en els municipis de més de 
cinc mil habitants, amb caràcter obligatori pel que fa als residus orgànics i voluntari en relació al vidre, paper, 
i envasos lleugers (plàstic, llaunes, brics, etc.). No obstant això el Departament de Medi Ambient està 
aplicant una política d’implantar la recollida selectiva del vidre, el paper i els envasos lleugers a tots els 
municipis de Catalunya.  
  
Actualment a Sarrià de Ter s’està fent la recollida selectiva del vidre i el paper-cartró, a través de contenidors 
tipus iglú ubicats en àrees d’aportació (AA). Amb l’objectiu d’augmentar la recollida selectiva a Sarrià i 
seguint el model de recollida selectiva que impulsa la Generalitat de Catalunya, es proposa implantar el 
model de recollida selectiva a partir de 3 contenidors agrupats en AA (vidre, paper-cartró, envasos lleugers). 
 
Es proposa instal·lar 11 AA, cadascuna amb un contenidor per al vidre, un per al paper i un per als envasos 
lleugers, amb una ràtio que no superi 1 AA per a cada 400 habitants. Alhora de fer la ubicació d’aquestes 
àrees d’aportació cal tenir en compte que la distància màxima de l’usuari fins aquestes àrees  no superi els 
250 metres. Com a criteri general també es proposa que les àrees d’aportació es trobin sempre en calçada 
(per tal de no ocupar les voreres) i que disposin d’un emplaçament definit  (que fins hi tot si podria fer una 
senyalització horitzontal).  
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, CCG, JR 
 
Fonts de finançament: La JR (a través del CCG) subvenciona el 100% de la contenidorització 
 
Valoració econòmica:  Organitzatiu i tècnic (sense valoració econòmica) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Augmentar la freqüència de recollida selectiva de les àrees d’aportació 
 
Núm.: 5.2.3. 
 
Objectiu:  
 

Augmentar els nivells de valorització de les deixalles 
Millorar la qualitat de l’espai urbà 

 
 
Descripció: 
 
Actualment la freqüència de la recollida selectiva del vidre i el paper es pot considerar deficient.  
 
Per tal d’oferir un bon servei als ciutadans i evitar l’acumulació de deixalles al carrer (caixes de cartró, 
embalatges, etc.) és necessari que el buidatge dels contenidors de les àrees d’aportació es realitzi amb una 
freqüència òptima. En aquest sentit es proposa seguir la següent freqüència de recollida: 
 

 Contenidors de vidre: 1 recollida setmanal  
 Contenidors de paper-cartró: 2  recollides setmanals  
 Contenidors d’envasos lleugers: 2 recollides setmanals 

 
De manera complementària és necessari establir un programa de neteja de les àrees d’aportació, doncs 
actualment es freqüent veure papers al costat d’aquests contenidors. 
 
Aquestes actuacions es poden incorporar en el plec de condicions tècniques en la nova concessió del servei 
de recollida de deixalles (any 2001). 
 
Aprofitant la nova concessió del servei de recollida de deixalles també es important revisar la freqüència de 
recollida d’andròmines (trastos vells i voluminosos) que com a mínim s’ha de fer cada 15 dies.  
         
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, empresa concessionària  
 
Fonts de finançament: AST (finançament tributari) 
 
Valoració econòmica: 1.000.000 ptes/any (increment del 10% del cost actual del servei) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Millorar el control municipal de la gestió dels residus 
 
Núm.: 5.2.4. 
 
Objectiu:  
 

Vetllar per la gestió correcta dels residus municipals 
 
 
Descripció: 
 
Per tal d’assegurar que l’empresa concessionària compleix els requisits tècnics establerts i ofereix un bon 
servei als ciutadans és convenient que l’Ajuntament faci un control i un seguiment de la gestió dels residus 
municipals.  
 
Es proposa que un tècnic municipal sigui el responsable del seguiment de la gestió dels residus. La tasca 
que es proposa desenvolupar és la següent: 
 

 Sol·licitar informe mensual a l’empresa concessionària de la recollida selectiva (vidre, paper i 
envasos lleugers). L’informe ha de detallar els dies de recollida i la quantitat de residus recollits  
 Sol·licitar informe trimestral a l’empresa concessionària de la recollida d’andròmines. L’informe ha de 

detallar núm. de serveis realitzats i quantitats recollides. 
 Sol·licitar informe mensual dels residus municipals incinerats a la incineradora d’IRSUSA. 
 Informatitzar totes les dades anteriors i elaborar informe anual sobre la gestió de residus municipals 
 Realitzar reunions periòdiques (1 reunió trimestral) amb l’empresa concessionària per tal d’avaluar el 

funcionament del servei. 
 Recollir els problemes o incidències (queixes de ciutadans, crema de contenidors, etc.) del servei. 

 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, empresa concessionària 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Continuar realitzant la recollida selectiva dels residus verds de la jardineria 
municipal i ampliar-la als residus verds de particulars (residus verds d’horts 
i jardins) 
 
Núm.: 5.2.5. 
 
Objectiu:  
 
Augmentar els nivells de valorització de deixalles 
 
 
Descripció: 
 
Actualment l’Ajuntament de Sarrià fa la recollida selectiva dels residus verds de la jardineria municipal. Les 
restes d’esporga es trituren i es composten en un espai municipal proper a l’escola CEIP Montserrat, i 
posteriorment es tornen a reutilitzar com a adob en  parcs i zones verdes del poble. 
 
Aquesta actuació es considera molt encertada i es proposa que tingui continuïtat.  
 
Per altra banda seria interessant poder ampliar el compostatge amb la recollida dels residus verds de 
particulars. Per això existeixen diferents possibilitats que cal valorar: 1) Condicionar l’espai on actualment es 
composta les restes verdes de la jardineria municipal per a la recepció de residus verds de particulars 
(senyalització de l’espai, informació als ciutadans, etc.).En aquest cas la feina de fer el manteniment de lloc i 
el compostatge recau en la brigada municipal. 2) Fomentar l’autocompostatge dels residus verds en les llars 
amb jardí o hort. En aquest cas l’Ajuntament hauria de fer una promoció d’aquesta pràctica. 3) Recepció dels 
residus verds dels particulars (i també de la jardineria municipal) a la deixalleria comarcal. Una vegada entri 
en funcionament la deixalleria de Girona Nord (vegeu acció 5.2.7.) es proposa que aquesta instal·lació 
recepcioni tots els residus verds del municipi, tant els municipals com els de particulars.   
 
 
Terminis: < 1 any (i amb continuïtat) 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, particulars 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica:  Opció 1 – 150.000 ptes pel condicionament de l’espai 

Opció 2 – 50.000 ptes per la difusió 
Opció 3 – sense valoració econòmica 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Implantar la recollida selectiva dels residus orgànics 
 
Núm.: 5.2.6. 
 
Objectiu:  
 
Augmentar els nivells de valorització de les deixalles 
 
Descripció: 
 
El Pla comarcal de gestió de residus municipals del Gironès, que actualment es troba en fase d’aprovació 
definitiva, desenvolupa la gestió dels residus municipals de la comarca.  Aquest Pla, seguint les directrius 
que fixa la normativa vigent, només contempla la recollida selectiva dels residus orgànics en tots els 
municipis de més de cinc mil habitants.  Així, al municipi de Sarrià no es preveu implantar-hi la recollida 
selectiva dels residus orgànics.  
 
No obstant això, donades les expectatives de creixement de la Sarrià i la voluntat municipal de millorar la 
valorització dels residus municipals, es proposa implantar la recollida selectiva dels residus orgànics.  
 
En primer lloc l’Ajuntament hauria d’establir negociacions amb el Consell Comarcal i la Junta de Residus per 
tal de planificar la recollida selectiva de la fracció orgànica a Sarrià.  Aquesta implantació es podria realitzar 
com experiència pilot a dos barris del municipi, i posteriorment ampliar-se a tot el poble.  
 
Pel que fa a la gestió de la recollida selectiva dels residus orgànics, la contenidorització (contenidors 
específics de 240 litres de color marró) pot finançar-se a través del Departament de Medi Ambient (via 
Consell Comarcal del Gironès). Els contenidors de residus orgànics s’ubicaran en àrees de vorera al costat 
dels contenidors actuals de rebuig. Així el nombre de contenidors de residus orgànics necessaris és de 74. 
 
La recollida de residus orgànics es proposa fer-la amb una freqüència diària, i els residus recollits s’han de 
portar a la planta de compostatge comarcal. Com que la quantitat potencial de residus orgànics recollits a 
Sarrià serà baixa (0,5-1,5 tones/dia) s’aconsella l’adhesió al sistema de recollida comarcal per tal d’optimitzar 
els costos del transport (el camió que faci la recollida a Sarrià de Ter pot fer altres municipis). 
La separació en origen (a les llars) de la fracció orgànica és essencial per a l’èxit de la recollida selectiva. Per 
això cal fer una campanya d’informació i sensibilització ciutadana per tal de promocionar la selecció dels residus 
orgànics. Aquesta campanya pot estar finançada pel Departament de Medi Ambient. 
 
 
Terminis: 4 – 8 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, CCG 
 
Fonts de finançament:  JR, CCG, DMA 
 
Valoració econòmica: 74 contenidors de residus orgànics: 1.110.000 ptes (Finançats íntegrament pel 
Departament de Medi Ambient). Estimació del cost de recollida de residus orgànica:  4.000.000 ptes/any 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Implantar un servei de deixalleria municipal 
 
Núm.: 5.2.7. 
 
Objectiu:  Millorar la gestió dels residus municipals especials i voluminosos 

Incrementar els nivells de valorització de les deixalles 
 
Descripció: 
 
La deixalleria municipal és un centre de recepció i emmagatzematge selectiu dels residus municipals que no 
són objecte de recollida domiciliària. Així es tracta d’una instal·lació pensada per a la recepció de residus 
domèstics voluminosos en petites quantitats (runes, trastos vells, residus verds, etc.) i residus especials 
(fluorescents, pintures, pneumàtics, etc.). En aquestes instal·lacions també si poden portar la resta de 
residus municipals reciclables (paper-cartró, plàstics, llaunes, vidre, etc.). 
 
El programa de gestió dels residus municipals del Gironès preveu la construcció de 6 deixalleries municipals: 
Girona-sud, Girona-nord, Salt, Celrà, Llagostera i Cassà de la Selva. 
 
Si bé fora interessant que Sarrià disposés d’una deixalleria municipal, aquesta proposta és inviable 
econòmicament per a un municipi de les seves dimensions de Sarrià. No obstant això, és important que 
Sarrià tingui una deixalleria comarcal el màxim de pròxima i de fàcil accessibilitat per la població. 
 
Es proposa que l’Ajuntament de Sarrià negociï amb el Consell Comarcal del Gironès i la Junta de Residus la 
implantació d’una de les deixalleries comarcals previstes dins el municipi o el més a prop possible a aquest. 
Una possibilitat fora reubicar la deixalleria Girona-Nord o la deixalleria de Celrà per tal de millorar 
l’accessibilitat de la població de Sarrià de Ter.  
 
Donat que es tracta d’una deixalleria mancomunada on s’hi gestionaran residus de diferents municipis, és 
important establir un conveni que defineixi la participació econòmica de cadascun dels municipis servits.   
  
*El cost de construcció d’una deixalleria municipal pot oscil·lar entre 20-30 milions de ptes 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució:  CCG, JR, AST 
 
Fonts de finançament:  JR 
 
Valoració econòmica: Aproximadament 960.000 ptes/any pels costos de gestió (10.000 ptes/tona de 
residus entrats a la deixalleria).  
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Realitzar campanyes de sensibilització per a fomentar la reducció i el 
reciclatge dels residus municipals 
 
Núm.: 5.2.8. 
 
Objectiu:  
 
Fomentar la recollida selectiva i la minimització dels residus municipals 
 
 
Descripció: 
 
Per tal d’aconseguir minimitzar la producció de residus municipals i augmentar els nivells de recollida 
selectiva és necessari impulsar un programa de sensibilització ciutadana. La implicació ciutadana en la 
gestió dels residus municipals és un requisit fonamental per assolir els objectius esperats.  
 
És important que a mesura que s’implanti el nou model de gestió dels residus municipals a Sarrià (millora de 
la recollida selectiva de vidre, paper i envasos lleugers; implantació de la recollida selectiva dels residus 
orgànics, impuls d’una deixalleria comarcal; etc.) es facin campanyes informatives que fomentin la 
participació activa de tots els ciutadans.  
 
En primer lloc és important aprofitar i rendabilitzar les campanyes comarcals que, des del Consell Comarcal 
del Gironès, es vagin realitzant a mesura que s’implanti el nou model de gestió dels residus municipals.  
 
De manera complementària als recursos comarcals és important que l’Ajuntament realitzi campanyes locals 
que permetin reforçar aspectes o particularitzar la informació a nivell de Sarrià (per exemple fulletó que 
informi dels dies de recollida selectiva de trastos vells, ubicació dels contenidors de recollida selectiva, etc.). 
 
Per al finançament d’aquestes campanyes locals és important aprofitar els diners provinents de la concessió 
del servei de deixalles. El mateix contracte del servei de recollida de residus de Sarrià estableix que el 0,5% 
del pressupost anual es destinarà a campanyes d’informació i sensibilització. Això suposa que actualment 
anualment es disposa d’unes 40.000 ptes provinents de la concessió del servei de recollida de deixalles que 
es podrien utilitzar per a campanyes informatives.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, CCG 
 
Fonts de finançament: CCG, JR, empresa concessionària del servei municipal de deixalles 
 
Valoració econòmica: 150.000 ptes/any en concepte de campanyes específiques 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.3.: MILLORA DEL CONTROL I LA GESTIÓ DE LES RUNES 
 
 
Acció/projecte:  
 
Redactar i aprovar una ordenança municipal reguladora d’enderrocs i 
residus de la construcció 
 
Núm.: 5.3.1. 
 
Objectiu:  
 
Assegurar una gestió controlada de les runes  
 
 
Descripció: 
 
El Decret 201/1994 sobre runes i enderrocs a Catalunya regula els sistemes de gestió i control  de les runes. 
Per tal de desenvolupar aquest decret en l’àmbit local és necessari l’elaboració d’una ordenança municipal 
reguladora de les runes i altres residus de la construcció. 
 
El procediment municipal de control de les runes es base en que el sol·licitant d’una llicència d’obres ha de 
presentar una valoració de la producció previsible de runes i el dipòsit controlat de runes on es gestionarà 
(ha de ser una instal·lació autoritzada per la Junta de Residus), juntament amb una fiança (la quantia de la 
fiança queda fixada en el Decret 201/1994). Una vegada l’interessat presenti el certificat del gestor acreditant 
que totes les runes s’han gestionat correctament,  l’Ajuntament farà el retorn de la fiança.   
 
Es proposa que l’Ajuntament redacti i aprovi una ordenança municipal de gestió de runes i residus de la 
construcció.   
 
Per tal de tenir un model de referència per a la redacció d’aquesta ordenança vegeu l’ordenança de 
l’Ajuntament de Girona (BOP, núm. 32, 7 de març de 1998)o la de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (BOP, 1 
de gener de 1999) 
  
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució:  AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica:  Cost tècnic i organitzatiu (sense valoració econòmica) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.3.: MILLORA DEL CONTROL I LA GESTIÓ DE LES RUNES 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure la desconstrucció en els enderrocs 
 
Núm.: 5.3.2. 
 
Objectiu:  
 

Minimitzar la producció d’enderrocs 
Augmentar la valorització de les runes i materials de la construcció 

 
 
Descripció: 
 
Per a poder optimitzar la valorització (reciclatge) de les runes i els residus de la construcció és important 
realitzar un enderroc selectiu dels edificis*. 
 
La desconstrucció es base en fer un enderroc seguint un procés de desmuntatge gradual i selectiu de 
l’edifici, per tal d’aconseguir la màxima valorització dels materials que es pretenen enderrocar. Aquest 
sistema d’enderrocar edificis procedeix al desmantellament de l’edifici en sentit invers al de la seva 
construcció: desmuntatge dels equips de instal·lacions, materials de revestiment,  cubertes, parets interiors, 
façanes i elements de l’estructura.    
 
Tot i que la desconstrucció és una operació força novedosa,  a Catalunya ja hi ha algunes experiències en 
aquest sentit.  L’Institut Tècnic de la Construcció  (L’ITEC) de la Universitat Politècnica de Catalunya està 
realitzant la desconstrucció del quarter militar de Lepant a Barcelona. 
 
Es proposa que l’Ajuntament potenciï la minimització dels residus de la construcció per exemple fent la 
desconstrucció d’algun equipament municipal que s’hagi d’enderrocar. Bàsicament aquesta proposta s’ha 
d’entendre com una actuació exemplificadora per a promoure una construcció sostenible.     
 
* Per a més informació vegeu el Manual de desconstrucció editat per la Junta de Residus 
 
Terminis: 4 – 8  anys  
 
Prioritat: Mínima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.3.: MILLORA DEL CONTROL I LA GESTIÓ DE LES RUNES 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure l’ús de material reciclat a les obres públiques del municipi  
 
Núm.: 5.3.3. 
 
Objectiu:  
 
Utilitzar materials reciclats en obra pública 
 
 
Descripció: 
 
L’ús de materials reciclats per a certes obres públiques és una pràctica molt poc utilitzada. No obstant això, 
hi ha moltes actuacions d’obra pública (obertura de nous carrers, arranjament de camins, etc) que 
necessiten de materials de reompliment que poden ser reciclats.  
 
Es proposa que l’Ajuntament incorpori, sempre que sigui possible, l’ús de materials reciclats en les obres 
públiques de Sarrià.    
  
 
Terminis: 1 – 4 anys (amb  continuïtat) 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.4.: MILLORA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar un registre de les activitats industrials potencialment contaminants 
 
Núm.: 5.4.1. 
 
Objectiu:  
 

Millorar el control de les activitats industrials del municipi 
 
Descripció: 
 
És important que l’Ajuntament de Sarrià de Ter, a través de l’Àrea de Desenvolupament Local, elabori un 
registre de la incidència ambiental de totes les activitats econòmiques del municipi.  
Per a l’elaboració d’aquest registre ambiental de les activitats industrials pot ser d’ajuda les dades de base 
que facilita l’auditoria municipal. L’objectiu d’aquesta acció és recollir i integrar un conjunt de dades 
d’incidència ambiental que realitzen diferents organismes de l’administració, en funció del seu àmbit de 
gestió, i que pel fet de trobar-se disperses no poden ser utilitzades per a la gestió municipal. En concret es 
proposa demanar i monitoritzar en una base de dades les següent informació ambiental: 
 
 Llicència d’activitats. Dades de l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 Emissions a l’atmosfera. Dades anuals del Catàleg d’Activitats Potencialment contaminants de 

l’Atmosfera (CAPCA) provinents de la Direcció General de Qualitat Ambiental del DMA. 
 Gestió dels residus industrials. Dades de la declaració anual de residus industrials provinents de la Junta 

de Residus (disponibles des del web de la Junta de Residus) 
 Gestió dels olis minerals. Dades de les indústries i tallers que gestionen els olis minerals usats a través 

de la gestora CATOR. Les dades es poden obtenir a partir de la Junta de Residus. 
 Captacions pròpies d’aigua. Dades dels consums d’aigua de captacions pròpies provinents de l’Agència 

Catalana de l’Aigua (l’ACA) 
 Gestió de les aigües residuals. Dades de permís d’abocament provinents de DARGISA.      

 
A partir d’aquest registre ambiental de les indústries de Sarrià i de la seva actualització, l’Ajuntament podrà  
millorar el control ambiental i prioritzar les actuacions a les activitats amb una major incidència ambiental.       
 
Una vegada es disposi d’aquest registre ambiental l’Ajuntament podrà informar a cadascuna de les indústries 
amb incidència ambiental dels requeriments ambientals que té pendents. Una vegada finalitzada la fase 
d’informació l’Ajuntament podrà emprendre les accions sancionadores oportunes vers les indústries que 
incompleixin la normativa ambiental vigent.  
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica:  Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.4.: MILLORA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure la valorització dels residus industrials i incentivar la implantació de 
tecnologies netes 
 
Núm.: 5.4.2. 
 
Objectiu:  
 

Reduir la contaminació de les activitats industrials 
Valoritzar els residus industrials 

 
Descripció: 
 
Tot i que la gestió dels residus industrials és una responsabilitat dels propis productors, és important que des 
de l’Ajuntament és fomenti la minimització i la valorització dels residus industrials. 
 
L’ús de tecnologies netes als diferents sectors industrials ha de permetre una minimització dels residus 
generats i de la seva perillositat. Per altra banda cal potenciar la valorització de tots els residus que poden 
ser aprofitats. 
 
Per a fomentar aquestes millores ambientals a la indústria de Sarrià es proposa que l’Ajuntament, a través 
de l’Àrea de Desenvolupament Local, organitzi unes jornades formatives sobre la valorització dels residus 
industrials i l’ús de tecnologies netes. 
Per a organitzar aquesta jornada es pot comptar amb el suport i l’assessorament tècnic i formatiu de la Borsa 
de Subproductes de Catalunya* i el Centre d’Iniciatives de la Producció Neta**.      
 
*La Borsa de Subproductes de Catalunya és un organisme creat per les Cambres de Comerç i de la Junta de 
Residus, que ofereix jornades i xerrades tècniques. La seva principal funció és posar en contacte empreses que 
generen residus amb d’altres que poden utilitzar-los com a subproductes per al seu procés productiu. (web 
http://www.subproductes.com) 
 
**El Centre d’iniciatives de la producció Neta del Departament de Medi Ambient edita material informatiu sobre 
actuacions de minimització de la producció i ofereix assessorament tècnic i formatiu ( 
http://www.gencat.es/mediamb) 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
 
Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: DMA (en concepte d’assessorament tècnic i formatiu) 
 
Valoració econòmica: 50.000 ptes per l’organització de la jornada (noms pels aspectes organitzatius) 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.4.: MILLORA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001, 
EMAS) a les grans empreses del municipi  
 
Núm.: 5.4.3. 
 
Objectiu:  
 
Millorar la qualitat ambiental de les activitats industrials 
 
 
Descripció: 
 
En els darrers anys moltes empreses estant implantant sistemes de gestió ambiental (SGA) en les seves 
activitats. Es tracta de sistemes, semblants als sistemes de qualitat (ISO 9000) del procés productiu, que 
estableixen les normes de qualitat ambiental per tal de desenvolupar una activitat respectuosa amb el medi 
ambient. La implantació d’un SGA  permet minimitzar la contaminació, reduir l’impacte ambiental i assegurar 
el compliment de la legislació ambiental que afecta a la indústria. 
  
Tot i que actualment els SGA  a les indústries són voluntaris, és important que l’Ajuntament fomenti la 
implantació de sistemes de gestió ambiental a les principals empreses de Sarrià (especialment a 
Torraspapel). La implantació de SGA a la indústria paperera seria un nou pas positiu del gran canvi en 
matèria ambiental que ha sofert aquest sector en els darrers anys.   
 
Es proposa que l’Ajuntament, des de l’Àrea de Desenvolupament Local, inicia contactes amb les principals 
indústries de Sarrià per tal de fomentar la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental. En aquest sentit el 
Departament de Medi Ambient ofereix suport tècnic i ajut econòmic per a la implantació de SGA 
 
Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001, EMAS) a les grans empreses 
del municipi (especialment Torraspapel). 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: Empreses de Sarrià , DMA, Cambra de Comerç de Girona 
 
Fonts de finançament: DMA, Programa Atyca del MINER 
 
Valoració econòmica: Organitzatiu per l’Ajuntament (sense valoració econòmica) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.5.: IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Continuar millorant la qualitat de l’aigua d’abastament pública 
 
Núm.: 5.5.1. 
 
Objectiu: Millorar la qualitat de l’aigua de la xarxa d’abastament i decidir si és recomanable seguir mantenint la 
seva fluoració final 
 
 
Descripció: 
 
La qualitat de l’aigua d’abastament de Sarrià de Ter és bona segons totes les dades analítiques facilitades 
per AGSST i segons tots els controls periòdics del farmacèutic titular. Malgrat tot, es planteja una revisió de 
la necessitat de mantenir el tractament de fluoració alhora que es proposa continuar treballant per tal de 
millorar encara més la qualitat general de l’aigua potable. Per aquest motiu es proposa: 
 
 Mantenir contactes periòdics (trimestrals/semestrals) amb la companyia d’abastament d’aigua per 

conèixer l’avenç en la millora de qualitat de l’aigua prevista de completar amb un tractament de carbó 
actiu en un termini aproximat (actualment) d’un any i mig. 

 
 Contactar amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social (DSSS) per sol·licitar informació 

epidemiològica respecte els efectes que ha tingut la fluoració sobre la població de Girona, Salt i Sarrià 
de Ter, amb l’objectiu de disposar de criteris per prendre partit sobre la necessitat de defensar la 
continuïtat de la fluoració o bé de recomanar-ne el seu abandonament. 

 
 
Terminis: < 1 any la sol·licitud d’informació i presa de la decisió de mantenir o abandonar la fluoració; 1 – 4 anys 
la instauració del tractament amb carbó actiu. 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, AGSST, DSSS 
 
Fonts de finançament: AST, AGSST, DSSS 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i de gestió (de seguiment i sol·licitud d’informació) per AST. Les 
millores del tractament no s’han quantificat però repercutiran en el rebut de l’aigua. El cost de la fluoració, si es 
manté, seguirà com fins l’actualitat, si s’abandona pot repercutir en una disminució del preu de l’aigua del rebut 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.5.: IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Introduir millores en la xarxa de distribució d’aigua potable 
 
Núm.: 5.5.2. 
 
Objectiu: Reduir el volum d’aigua incontrolat del total que es posa a la xarxa de Sarrià de Ter-Sant Julià de 
Ramis 
 
 
Descripció: 
 
Del volum d’aigua que la companyia AGSST posa a la xarxa de Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis un 
percentatge destacat no s’acaba facturant (per pèrdues de xarxa i volum d’aigua no facturada) i passa a ser 
considerat com volum incontrolat. La importància d’aquests volums incontrolats ha anat descendint entre 
1995 –que representaven un 26,3%– i 1999 en què representen un 20,2% del total. 
 
El fet d’incloure tot el volum d’aigua no facturat dins la categoria d’incontrolats no permet conèixer amb 
exactitud quin és l’estat real de la xarxa de distribució i quines són les pèrdues d’aigua respecte altres 
conceptes. 
 
Per aquest motiu es planteja que l’Ajuntament demani a AGSST: 
 
 un millor control dels volums d’aigua incontrolats, a poder ser quantificats segons tipologies, i 

 
 un major esforç en millorar tant (1) les pèrdues reals com (2) els usos/consums no facturats, 

 
amb l’objectiu de disminuir els incontrolats i alhora disminuir els costos que aquests representen. 
 
 
 
Terminis:  1 – 8 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, AGSST 
 
Fonts de finançament: AST, AGSST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic per AST (Les despeses reals per obtenir millores repercutiran 
finalment en el rebut de l’aigua que satisfan els ciutadans) 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.5.: IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Conscienciar la població sobre la necessitat d’un ús i consum racional 
d’aigua 
 
Núm.: 5.5.3. 
 
Objectiu: Mantenir i posteriorment reduir l’actual consum unitari d’aigua potable 
 
 
Descripció: 
 
L’evolució de la nostra societat ha implicat de forma general fins l’actualitat un augment continuat del consum 
d’aigua de xarxa per càpita: 
 

 Any         Consum d’aigua estrictament domèstica (a Sarrià de Ter) 
1995 128,3 L/hab.dia 
1996 137,5 L/hab.dia 
1997 139.3 L/hab.dia 
1998 145,4 L/hab.dia 

 
El futur creixement urbanístic de Sarrià de Ter podrà significar un augment de les superfícies verdes 
particulars amb el conseqüent increment de consum unitari d’aigua potable provinent de la xarxa. Per aquest 
motiu es planteja que de forma coordinada amb la resta de campanyes de conscienciació ciutadana que 
projecti l’Ajuntament es dugui a terme una campanya de conscienciació a la població encarada a mantenir i/o 
disminuir el consum unitari d’aigua sense que aquest fet impliqui una menor qualitat de vida. 
 
Es proposa una campanya local que inclogui diferents elements informatius: 
 

 ràdio (falques de ràdio) 
 revista de Sarrià (articles) 
 xerrades 
 fulletons 

 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, AGSST 
 
Fonts de finançament: AST, Agència Catalana de l’Aigua, DdG 
 
Valoració econòmica: Sense valoració el cost en el cas de mitjans de comunicació locals (recursos propis). 
L’edició d’un fulletó pot suposar un cost de 100.000 ptes (2000 exemplars) 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.5.: IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Assolir la connexió complerta a la xarxa d’abastament pública 
 
Núm.: 5.5.4. 
 
Objectiu: Evitar riscos sanitaris per la població mitjançant el seu abastament exclusivament amb aigua de la 
xarxa pública 
 
 
Descripció: 
 
Actualment a Sarrià de Ter hi ha encara una part de la població –84 titulars, dels quals 76 són particulars o 
titulars d’activitats econòmiques menors, i 8 són titulars d’indústries – que s’abasta amb aigua procedent de 
fonts pròpies que no reuneix totes les garanties de qualitat. Tots els controls que al llarg del temps ha dut a 
terme el farmacèutic titular de Sarrià en aigua de pous particulars han indicat que es tracta d’aigua 
qualificada com a no potable segons l’actual normativa vigent. Per aquest motiu es planteja la següent 
actuació: 
 
Tramesa d’una carta a cada titular (84) informant, 
 
 que segons les dades municipals l’usuari no està connectat a la xarxa d’abastament, 
 del risc que aquest fet representa per la salut en base als controls farmacèutics de què es disposa, i 
 de la necessitat de sol·licitar a la companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter la connexió a la xarxa 

d’aigua potable. 
 
La carta ha de sol·licitar també que tant bon punt es trobin connectats a la xarxa pública d’abastament ho 
comuniquin a l’Ajuntament. 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, AGSST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (sense valoració econòmica) 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.5.: IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 
 
 
Acció/projecte: 
 
Promoure la regularització dels aprofitaments de fonts pròpies del municipi 
 
Núm.: 5.5.5. 
 
Objectiu: Que els veïns de Sarrià de Ter usuaris d’aigua de fonts pròpies gaudeixin de la corresponent protecció 
legal 
 
 
Descripció: 
 
Les dades d’inventari de pous i captacions de Sarrià de Ter facilitades per la Junta d’Aigües (actualment 
Agència Catalana de l’Aigua) indiquen que de l’elevat nombre d’aprofitaments existents únicament un petit 
percentatge es troba regularitzat segons estableix l’article 57 de la llei d’aigües (L. 29/1985). 
 
A més de l’obligatorietat legal que els aprofitaments es trobin regularitzats, el risc que un pou pugui resultat 
afectat (1) per contaminació procedent d’àrees properes o (2) per una nova captació propera, fan 
recomanable l’esmentada regularització. 
 
En aquesta situació, i malgrat que els aprofitaments d’aigua són competència de l’administració autonòmica i 
no pas municipal, es proposa una campanya d’informació per tal que els veïns de Sarrià de Ter regularitzin 
els seus aprofitaments davant l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta campanya hauria d’arribar a tots els 
veïns del municipi i hauria d’informar de 
 
 la obligatorietat legal que tots els aprofitaments es trobin degudament regularitzats, i 
 la necessitat d’aquesta regularització per tal de gaudir de la corresponent protecció legal. 

 
Amb un doble objectiu econòmic i d’optimització d’esforços, es proposa que aquesta acció s’inclogui com 
una part dins de la campanya genèrica de conscienciació de la població per tal que es mantingui i/o es 
redueixi el consum unitari d’aigua. 
 
 
Terminis:  1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ACA 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu (incloure aquesta informació específica en la campanya de 
conscienciació general de millora de l’ús i consum de l’aigua) 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.5.: IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Seguiment dels efectes de recuperació de fonts i pous amb motiu del reg del 
camp de golf de Girona amb aigües residuals depurades 
 
Núm.: 5.5.6. 
 
Objectiu: Determinar si el reg del camp del Club de Golf de Girona amb aigües residuals depurades implica una 
recuperació de pous i fonts afectats per les seves captacions 
 
 
Descripció: 
 
Segons informació municipal i un estudi tècnic encarregat pel mateix Ajuntament –l’any 1990– la perforació i 
aprofitament de pous profunds per al reg del camp de golf de Girona va significar un descens del nivell de 
l’aigua del pou de Can Tiranda, del cabal de la font de Can Nadal i de l’aigua superficial del torrent de Can 
Guilana. 
 
Actualment el Club de Golf de Girona es troba en tràmit per regar les seves instal·lacions amb aigües 
residuals depurades procedents de l’EDAR del sistema de sanejament de Girona. Per aquest motiu es 
proposa un control que permeti comprovar els efectes de recuperació que significarà l’abandó o minimització 
de l’explotació d’aigües subterrànies per part del golf. Per aquest motiu, es proposa: 
 
 un control mensual del cabal superficial de la riera de Can Guilana, del cabal de la font de Can Nadal i 

del nivell de l’aigua del pou de Can Tiranda fins que el projecte de reutilització sigui plenament funcional. 
 
Es recomana iniciar els controls de manera immediata i prolongar-los durant un any. 
 
Terminis:  < 1 any 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Tècnics municipals. Es pot plantejar delegar els controls mensuals proposats a la 
companyia distribuïdora d’aigües (Si el control es duu a terme amb tècnics municipals es preveu 30 hores de 
tècnic) 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.5.: IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Caracterització analítica de base de les 3 fonts municipals 
 
Núm.: 5.5.7. 
 
Objectiu: Assegurar la potabilitat de l’aigua de les fonts públiques del municipi 
 
 
Descripció: 
 
Els canvis introduïts pel Departament de Sanitat i Seguretat Social en el control de la potabilitat de les fonts 
públiques des de gener de 2000 implica que l’Ajuntament hagi d’assumir la responsabilitat de la qualitat de 
l’aigua de les fonts públiques i, per tant, que hagi de fer una caracterització prèvia de les seves aigües i uns 
controls periòdics posteriors. En aquest marc es recomana que l’Ajuntament delegui aquests controls a la 
companyia d’aigües i que el seu cost es repercuteixi en el rebut de l’aigua municipal. 
 
L’acció es concreta com segueix: 
 
 Acordar amb AGSST la presa d’una mostra d’aigua de cada font i la realització d’una prova analítica 

complerta de cada una d’elles. 
 En base als resultats analítics l’Ajuntament ha de terminar la continuïtat o clausura de cada una de les 

fonts. 
 Acordar amb AGSST la periodicitat del mostreig i de les proves analítiques bàsiques de potabilitat de 

l’aigua de les fonts que degut a la seva potabilitat es decideixin mantenir. 
 
 
 
Terminis: < 1 any (analítiques de caracterització, controls analítics de seguiment seran continuats i permanents) 
 
Prioritat: Elevada 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, AGSST 
 
Fonts de finançament: AST, AGSST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu d’establir l’acord amb AGSST i repercussió del cost de totes les proves 
analítiques de base i de control en el rebut de l’aigua 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.6.: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI AQUÀTIC 
 
 
Acció/projecte:  
 
Construcció d’una xarxa separativa d’aigües en totes les noves àrees 
d’urbanització 
 
Núm.: 5.6.1. 
 
Objectiu: Millorar el sistema de sanejament de Sarrià de Ter i de Girona 
 
 
Descripció: 
 
Fins l’actualitat i en moments de pluja, la xarxa de sanejament de la majoria de poblacions rep importants 
volums d’aigües pluvials que arriben a desbordar la capacitat de les estacions depuradores i que impliquen 
l’arribada al medi hidrològic/hidrogeològic de volums diversos d’aigües residuals no tractades. 
 
Sarrià de Ter, pel seu emplaçament prop del riu Ter i amb dos cursos d’aigua superficial que solquen el seu 
territori (rieres d’en Xuncla i Can Guilana) es troba en bones condicions per construir una xarxa separativa 
d’aigües pluvials que eviti la problemàtica descrita en totes les noves àrees d’urbanització. Per aquest motiu 
es proposa que l’Ajuntament de Sarrià de Ter prengui mesures per obligar i assegurar que totes les noves 
àrees d‘actuació urbanística es construeixi amb xarxa de clavegueram separativa. 
 
Terminis: < 1 any  
 
Prioritat: Elevada 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST/DARGISA 
 
Fonts de finançament: AST/DARGISA 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu. La construcció futura de les infrastructures adients repercutirà en la 
pròpia actuació urbanística 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.6.: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI AQUÀTIC 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure que les activitats econòmiques/industrials sol·licitin a 
l’Ajuntament l’autorització d’abocament a la xarxa de clavegueram 
 
Núm.: 5.6.2. 
 
Objectiu: Que les activitats econòmiques regularitzin la seva situació i per tant DARGISA tingui un millor 
coneixement dels abocaments que arriben a la depuradora municipal 
 
 
Descripció: 
 
Sarrià de Ter disposa d’una ordenança que obliga a tots els titulars d’activitats econòmiques del municipi a 
disposar de la corresponent autorització municipal per abocar les seves aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram. En aquests moments no hi ha cap activitat que disposi de l’autorització, i únicament una d’elles 
l’ha sol·licitat i es troba en tràmit. 
 
L’acció proposada es concreta en fer complir l’actual ordenança com segueix: 
 
 L’Ajuntament ha de definir el tècnic que haurà d’estudiar la documentació de sol·licitud. 
 L’Ajuntament es posarà en contacte amb DARGISA per elaborar una llista conjunta d’activitats que han 

de sol·licitar l’autorització. 
 L’Ajuntament trametrà una carta a tots els titulars d’activitats relacionats informant de la obligatorietat del 

tràmit i adreçant-los a DARGISA on els facilitaran la elaboració de la documentació tècnica. 
 Cada titular presentarà la sol·licitud a l’Ajuntament assessorada per DARGISA. 
 L’Ajuntament haurà de tramitar en un període raonable de temps les sol·licituds rebudes. 

 
Finalment l’Ajuntament podrà iniciar accions sancionadores a les activitats que no hagin actuat segons el pla 
previst. 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, DARGISA, sector econòmic – industrial  
 
Fonts de finançament: AST/DARGISA 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu d’un tècnic municipal, i cost d’assessorament per part de DARGISA 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.6.: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI AQUÀTIC 
 
 
Acció/projecte:  
 
Control del funcionament de la depuradora de Torraspapel 
 
Núm.: 5.6.3. 
 
Objectiu:  Reduir les molèsties que l’estació depuradora de Torraspapel genera a la població de Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 
 
Fins l’actualitat l’estació depuradora de Torraspapel ha significat algunes molèsties per al veïns de Sarrià de 
Ter i pels viatgers de pas per l’autovia. La guàrdia urbana ha anat duent controls no sistemàtics de les 
molèsties i s’arriba a la conclusió que la problemàtica –malgrat haver millorat– no està del tot resolta. Per 
aquest motiu es proposa: 
 
 Establir controls sistemàtics durant un període determinat, p.e. 3 mesos, a través de la policia municipal 
 Torraspapel ha de dur a terme les millores requerides per l’Ajuntament 
 L’Ajuntament ha d’establir uns controls sistemàtics mínims posteriors per assegurar que s’ha assolit la 

solució definitiva. 
 
 
Terminis:  < 1 any (els controls inicials); 1 – 2 anys (la solució definitiva) 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (Guàrdia Urbana), Torraspapel 
 
Fonts de finançament: AST, Torraspapel 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu a l’Ajuntament, (Guàrdia Urbana). Actuacions de millora a càrrec de 
Torraspapel 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.6.: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI AQUÀTIC 
 
 
Acció/projecte:  
 
Substitució del reg del verd urbà amb aigua de pous 
 
Núm.: 5.6.4. 
 
Objectiu:   Eliminar els regs de jardins municipals amb aigua potable (clorada i fluorada) 

Aprofitar els recursos d’aigua propis (aigua del subsòl) 
 
 
Descripció: 
 
Estudiar la possibilitat d’aprofitament de les aigües del subsòl de Sarrià per a fer els regs de les zones 
verdes i l’arbrat viari.  
 
Atenent que l’EDAR es troba en el marge dret del riu Ter i les dificultats de reutilitzar l’aigua residual 
depurada a Sarrià, es proposa la possibilitat d’utilitzar les aigües subterrànies, i dimensionant els 
mecanismes d’elevació per tal de fer el reg directa. 
 
En aquest cas es plantejaria la possibilitat de construir en l’àrea concreta de reg d’un (o més) pou de 
profunditat ≈ 10-15 m, equipat amb una bomba de capacitat suficient per captar l’aigua i alhora impulsar el 
sistema de reg. 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 1.200.000 ptes 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.7.: CONTINUAR MILLORANT LA QUALITAT DE L’AIRE: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I EL SOROLL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Continuar realitzant el control de les immissions de contaminants a 
l’atmosfera 
 
Núm.: 5.7.1. 
 
Objectiu:  Disposar d’un seguiment dels nivells de contaminants i mantenir la xarxa de control existent 
 
 
Descripció: 
 
Sarrià disposa d’una estació de control de l’aire que forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) ubicada al Carrer de les Llosses. És important assegurar 
la continuïtat d’aquesta estació atmosfèrica i vetllar perquè s’adeqüi als nous requeriments de control de les 
immissions que estableix la nova normativa comunitària (de propera aplicació a Catalunya).  
 
Alhora seria interessant que el DMA i l’Ajuntament apliquessin un sistema ràpid i àgil de seguiment de les 
dades obtingudes. Aquestes dades es podrien difondre de manera resumida anualment a la població des de 
diferents mitjans (ràdio, revista, pàgina web de l’ajuntament, etc.), alhora també s’hi podrien afegir diferents 
consells (als ciutadans en general i a grups específics, sobre les accions a prendre per minimitzar els riscos 
sobre la salut).  
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, DMA 
 
Fonts de finançament: DMA 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (sense valoració econòmica) 
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CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.7.: CONTINUAR MILLORANT LA QUALITAT DE L’AIRE: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I EL SOROLL  
 
 
Acció/projecte:  
 
Iniciar accions de control periòdic de fums i del nivell acústic dels tubs 
d’escapament dels vehicles 
 
Núm.: 5.7.2. 
 
Objectiu:  Regular el nivells de contaminació acústica i atmosfèrica de la població 
 
 
Descripció: 
 
Actualment l’Ajuntament de Sarrià de Ter no realitza controls dels nivells acústics ni de fums dels vehicles. 
No obstant això seria convenient que sistematitzi aquests control d’una manera periòdica.   
 
 Pel que fa al control del soroll del vehicles l’Ajuntament disposa d’un sonòmetre. Caldria en primer lloc 

redactar un protocol clar de mesura (distància, ubicació de l’aparell,...) seguint les indicacions de 
l’Ordenança Municipal de Soroll i Vibracions. Posteriorment cal definir una calendari de controls 
periòdics als vehicles (especialment a les motocicletes) fonamentalment en aquells vials de major 
trànsit intern. Aquest control del soroll es pot realitzar a través de la Policia municipal amb el suport i la 
coordinació d’altres tècnics municipals.  

 
 Pel que fa al control de fums dels vehicles cal sol·licitar a l’administració competent (DdG) que disposi 

dels equips i del servei tècnic per a fer aquest control.    
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: DdG 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (sense valoració econòmica) 
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CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.7.: CONTINUAR MILLORANT LA QUALITAT DE L’AIRE: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I EL SOROLL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar un mapa sònic del municipi 
 
Núm.: 5.7.3. 
 
Objectiu:  Regular els nivells de contaminació acústica del municipi 
 
 
Descripció: 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter disposa d’una ordenança municipal reguladora del soroll. Per comprovar el 
compliment d’aquesta ordenança és necessari disposar d’un cadastre sònic del municipi. Per aquest motiu 
es proposa elaborar un mapa sònic del municipi i actualitzar-lo cada quatre anys. 
 
Les actuacions concretes que es proposen són: 

 
 Revisar l’ordenança municipal pel que fa al mapa de sensibilitat acústica vigent al municipi. Cal realitzar 

canvis quan apareguin nous espais (per exemple la construcció d’un nou barri,...), existeixi un canvi 
d’usos d’un espai (canvi de sòl urbà a industrial), noves infrastructures (construcció d’un hospital o 
col·legi). 

 Mesurar i avaluar el soroll ambiental a diferents punts del municipi. 
 Comparar els nivell acústic (diürn i nocturn) amb el que fixa l’ordenança municipal 
 Impulsar mesures preventives (controls, ...), correctores (reubicació d’activitats, reducció de la velocitat, 

paviments porosos, nous materials constructius,...) i pal·liatives (reducció dels trànsit, pantalles 
acústiques,...) en els punts on el valor mesurat supera el que fixa l’ordenança. 

 
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Mínima  

Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST, DdG 
 
Valoració econòmica:  400.000 ptes./ cada 4 anys 
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Programa 5.7.: CONTINUAR MILLORANT LA QUALITAT DE L’AIRE: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I EL SOROLL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Avaluar la incidència del TAV sobre els habitatges situats a Sarrià de Dalt i el 
Pla de l’Horta. 
 
Núm.: 5.7.4. 
 
Objectiu:  Avaluar la possible incidència ambiental d’aquesta infrastructura 
 
 
Descripció: 
 
El pas del Tren d’Alta Velocitat (TAV) per Sarrià de Ter, pot ocasionar un impacte acústic sobre alguns punts 
del municipi.  Tot i que es tracta d’una infrastructura general on l’Ajuntament té poc poder decisiu, cal 
continuar fent gestions per donar a conèixer el gran impacte ambiental que aquesta obra pot causar al 
conjunt del municipi i en particular als nuclis urbans més pròxims (Can Marieta, Can Camós, Can Talleda, 
Habitatges de Sarrià de Dalt i del Pi de la Bateria). 
 
En cas de que s’aprovi definitivament el projecte de traçat del TAV , és necessari que l’Ajuntament faci uns 
revisió detallada del projecte i exigeixi totes les mesures correctores per tal de reduir el màxim el soroll i el 
risc ambiental. 
 
 
Terminis: Fase de revisió i exposició pública del projecte (4 – 8 anys) 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, MF 
 
Fonts de finançament: MF  
 
Valoració econòmica: sense valoració econòmica (més enllà de les gestions polítiques) 
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Línia estratègica IV:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.7.: CONTINUAR MILLORANT LA QUALITAT DE L’AIRE: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I EL SOROLL  
 
 
Acció/projecte:  
 
Aplicar paviments porosos o drenants en les noves vies  
 
Núm.: 5.7.5. 
 
Objectiu:  Reduir el soroll derivat de la mobilitat en diversos punts del municipi 
 
 
Descripció: 
 
Per tal de reduir el soroll ambiental dels carrers més transitats de Sarrià, es proposa utilitzar ferms drenants 
per al recobriment de manteniment dels paviments. 
 
Aquesta mesura tant sols es pot aplicar en els vials amb una circulació força fluïda, amb presència poc 
important de pesants i en zones on no existeixi la possibilitat d’aportació de partícules que puguin colmatar 
els porus del paviment. 
 
L’aplicació d’aquesta acció es durà a terme mitjançant un recobriment amb capes drenats sobre el ferm 
preexistent en el moment en què calgui la realització d’obres de manteniment en cadascun dels vials. 
 
 
Terminis: 1 – 8 anys 
 
Prioritat: Baixa 
  
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica (no es valora l’increment que pot significar aquest tipus de 
pavimentació respecta a la tradicional) 
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CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.8.: PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Control de la xarxa d’hidrants municipals 
 
Núm.: 5.8.1. 
 
Objectiu: Assegurar que en cas d’incendi els hidrants funcionaran de forma adequada 
 
 
Descripció: 
 
La seguretat que en cas d’incendi dins el municipi els hidrants es trobaran en perfecte estat de funcionament 
per facilitar-ne l’extinció és una necessitat per l’ajuntament de Sarrià de Ter. Per tal que en moments 
d’emergència es tingui aquesta certesa es recomana clarificar la responsabilitat del control de la xarxa 
d’hidrants. Es proposa: 
 
 Contactar amb la Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona, i definir clarament la 

responsabilitat dels controls periòdics dels hidrants. 
 Elaborar un protocol de revisió de la xarxa d’hidrants 
 Vetllar que els controls periòdics es duguin a terme. 

 
Es pot definir una responsabilitat compartida entre les tres entitats relacionades amb la gestió de l’aigua i 
l’extinció d’incendis: Ajuntament, Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona i la companyia Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona, 
AGSST 
 
Fonts de finançament: AST, Brigada d’Extinció d’Incendis i Salvaments de Girona, AGSST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i de gestió a càrrec de l’AST. El cost de les revisions caldrà clarificar-lo 
i dependrà de la seva periodicitat. 
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Programa 5.8.: PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Control del transport de mercaderies perilloses dins del municipi 
 
Núm.: 5.8.2. 
 
Objectiu: Evitar el trànsit de camions de pas transportant mercaderies perilloses pel municipi 
 
 
Descripció: 
 
Malgrat estimacions inicials d’un baix risc associat al transport de mercaderies perilloses de pas dins el 
municipi de Sarrià de Ter (atenent a la obligatorietat que el transport de mercaderies perilloses de pas sigui 
per l’autopista A-7), les dades de IMD de camions (Direcció General de Carreteres, 1997) indiquen l’elevat 
nombre de camions que transporten mercaderies perilloses (IMD=127 a la N-II) dins de Sarrià de Ter. 
Aquesta situació fa necessari un control per assegurar la veracitat de les mateixes i, per tant, el risc associat. 
 
Es proposa: 
 
 Planificar un control de la Guàrdia Urbana de camions de pas de transport de mercaderies perilloses 
 Informar/sancionar els conductors infractors 
 Elaborar la informació obtinguda 
 Finalitzar els controls o planificar-ne de més espaiats en el temps segons els resultats obtinguts amb 

l’objectiu que únicament hi hagi trànsit de camions de càrrega – descàrrega.  
 
 
Terminis:  1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (Guàrdia Urbana) 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu, depèn de la planificació 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.8.: PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Minimització del risc sobre la població per causa d’accident a l’autopista A-7 
 
Núm.: 5.8.3. 
 
Objectiu: Reduir/evitar el risc que representa per la població de Sarrià de Ter un accident a l’autopista A-7. 
 
 
Descripció: 
 
El pas elevat de l’autopista prop d’habitatges de Sarrià implica el risc que un vehicle accidentat dins la 
infrastructura viària pugui arribar a topar fora de la mateixa (existeix el precedent d’un camió que va sortir de 
l’autopista arribant a caure prop de cases habitades). Aquest risc afecta també a l’àrea de lleure de la font de 
Can Nadal. 
 
Davant la possible futura ampliació del tram d’autopista A-7 de Girona a 3 carrils, l’ajuntament de Sarrià de 
Ter ha sol·licitar que el projecte incorpori mesures addicionals de seguretat per evitar aquest risc. 
 
Es recomana que se sol·liciti la construcció d’un terraplè elevat que eviti aquest risc alhora que podria actuar 
de corrector acústic, o bé la instal·lació de tanques més resistents. 
 
 
 
Terminis:  1 – 4 anys, subjecte a la possible ampliació del tram de l’autopista 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ACESA 
 
Fonts de finançament: ACESA 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu (de gestió de la sol·licitud de les mesures). El cost de les mesures no 
s’ha quantificat i correrà a càrrec d’ACESA 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.8.: PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Comprovació de les mesures de seguretat en edificis d’assistència pública 
de titularitat i/o gestió municipal 
 
Núm.: 5.8.4. 
 
Objectiu: Detectar possibles mancances de seguretat i actuar construint/instal·lant la totalitat de mesures de 
seguretat que puguin mancar 
 
 
Descripció: 
 
La responsabilitat municipal relativa a la seguretat en edificis de concurrència pública de titularitat i/o gestió 
municipal fa recomanable la comprovació de les mesures de què aquests disposen, la detecció de possibles 
mancances i l’actuació immediata de correcció. 
 
Per aquest motiu es proposa, 
 
 Decidir amb la major celeritat quin/s tècnic/s hauran de participar en aquesta acció 
 Fer una relació d’edificis a estudiar 
 Comprovar les mesures de què disposa cada edifici 
 Detectar les mancances de seguretat 
 Determinar les actuacions de correcció o clausura a dur a terme 
 Prendre les mesures correctores immediatament 

 
Aquesta acció es pot incloure dins el Pla Municipal d’equipaments i serveis municipals. 
 
Terminis: Immediat (< 1 any) 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost de la revisió imputable a organització/tècnics municipals. Les actuacions de 
correcció no són quantificables en aquesta fase de treball 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.8.: PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Instar als propietaris particulars a comprovar les mesures de seguretat en 
edificis d’assistència pública de la seva titularitat 
 
Núm.: 5.8.5. 
 
Objectiu: Detectar possibles mancances de seguretat i actuar construint/instal·lant la totalitat de mesures de 
seguretat 
 
 
Descripció: 
 
La responsabilitat relativa a la seguretat en edificis de concurrència pública de titularitat i gestió privada fa 
recomanable que els titulars comprovin les mesures de què aquests disposen, detectin possibles mancances 
i emprenguin actuacions immediates de correcció. 
 
Per aquest motiu es proposa, 
 
 Fer una relació d’edificis d’assistència pública de titularitat privada a estudiar 
 Sol·licitar als propietaris una comprovació de les mesures de què disposa cada edifici, la detecció de 

mancances de seguretat, i la determinació de les actuacions de correcció a dur a terme immediatament 
 
 
 
Terminis: Immediat (< 1 any) 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, propietaris particulars 
 
Fonts de finançament: Propietaris particulars 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic. Les actuacions de correcció no són quantificables en aquest 
punt i seran a càrrec dels propietaris 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.8.: PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
 
Acció/projecte: 
 
Estudiar la situació dels possibles fangs industrials abocats a la zona 
d’influència fluvial (zona posterior a Mobles Balti) 
 
Núm.: 5.8.6. 
 
Objectiu: Determinar si hi ha risc pel medi hidrològic – hidrogeològic i eliminar-lo 
 
 
Descripció: 
 
La possibilitat que en el passat la indústria Torraspapel hagués abocat incontroladament fangs de depuració 
a l’àrea planera de darrera de mobles Balti, implica la possible existència d’un focus de risc de contaminació. 
Per aquest motiu es planteja la següent acció: 
 
 Contactar amb l’empresa per aclarir què s’hi va abocar (volum i tipus de fangs) 
 Instar a l’empresa  a elaborar una avaluació simplificada de risc segons els criteris interns de la Junta de 

Residus de Catalunya 
 Segons el resultat instar a l’empresa a fer una caracterització més acurada en base a cales i/o sondeigs i 

proves analítiques 
 Segons el risc real determinat en l’estudi de detall, instar a la recuperació de l’espai afectat, o no. 

 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana – baixa  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Torraspapel 
 
Fonts de finançament: AST, Torraspapel 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització municipal, i d’estudi i actuació a càrrec de Torraspapel 
 

 
  
 

 120 



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

7. Línia estratègica VI. La qualitat en la 
gestió i els serveis municipals 
 
 
L’administració local juga un paper clau en el procés que ha de portar el municipi cap a la 
sostenibilitat. Per aquest motiu, i pel seu status com a element exemplificador pel ciutadà, 
cal invertir molts esforços en la millora tècnica del propi ajuntament, en la formació de les 
persones que el conformen i en presentar una estructura encaminada a aconseguir la 
màxima eficiència i el millor servei als ciutadans.  
 
L’objectiu d’aquesta línia estratègica és:  
 
 Millorar els equips i programes informàtics de l’Ajuntament i continuar amb la formació 

dels tècnics municipals 
 Millorar l’organització municipal i la coordinació entre els diferents tècnics municipals 
 Millorar la gestió i l’ús dels equipaments municipals 
 Millorar la qualitat dels serveis municipals i incrementar la seva difusió a la població 
 Implantar un sistema de qualitat als serveis municipals 

 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes i 11 accions. 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.1.:  MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Acció/projecte:  
 
Millora dels equips informàtics de l’ajuntament i connexió en xarxa 
 
Núm.: 6.1.1. 
 
Objectiu:   
 

Millorar la informatització dels serveis municipals 
Optimitzar la gestió tècnica de l’Ajuntament  
Facilitar la consulta i versatilitat de les dades municipals 

 
 
Descripció: 
 
Per tal de millorar la informatització de l’Ajuntament es planteja la connexió en xarxa dels diferents equips 
informàtics. Aquesta millora permetrà optimitzar moltes de les feines dels tècnics municipals.  
 
L’ús del correu electrònic en la xarxa informàtica interna de l’Ajuntament pot significar un estalvi de temps i 
diners (reduir l’ús de paper, fotocòpies, tónners d’impressió, etc.), així com unes millors pràctiques 
ambientals (estalvi de recursos i menor producció de paper per llençar).  
 
Aquesta millora en la gestió interna de l’ajuntament pot anar acompanyada de l’adquisició progressiva de 
nou material informàtic per tal de millorar els recursos de l’ajuntament i facilitar la gestió tècnica. Alhora de 
comprar nou material informàtic es proposa tenir en compte criteris ambientals (impressores que permeten 
imprimir a cara i cara o bé més d’una pàgina per full). 
 
De manera complementària a aquesta millora en la xarxa telemàtica de l’ajuntament, es proposa a través de 
cursos continuar millorant la formació i els coneixements informàtics dels tècnics municipals. 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: instal·lació 3 M ptes (molt orientatiu1). A més cal sumar-hi l’adquisició de nous equips 
informàtics 
 
1Depèn del cost dels materials informàtics i dels tècnics (servidor, cablejar les instal·lacions, switch, caixes – estació, targes de xarxa,...)    
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.1.:  MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Acció/projecte:  
 
Implantar un sistema d’informació geogràfica (SIG) en la gestió municipal 
 
Núm.: 6.1.2. 
 
Objectiu:   
 

Implantar eines per a millorar la planificació, el coneixement del municipi 
Millorar la gestió municipal 

 
 
Descripció: 
 
Actualment l’Ajuntament de Sarrià de Ter disposa de diferents programes informàtics de consulta de 
diferents dades del municipi (p.e. padró municipal). Sovint aquests programes són antiquats i la seva 
consulta sol ser lenta i limitada.  
 
Es important que l’Ajuntament de Sarrià treballi en la línia de posicionar-se a favor de les tecnologies de la 
informació. En aquest sentit es proposa la implantació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). Un SIG 
permet treballar amb una base cartogràfica interactiva (mapes intel·ligents), que integren diferents bases 
cartogràfiques (mapes, fotografies aèries, etc.) amb dades alfanumèriques (Taules de bases de dades 
Access, fulls de càlcul Excel, textos, etc.). Així, el SIG s’ha d’entendre com una eina amb un gran potencial 
per a la gestió i la planificació municipal, donat que permet superposar i relacionar diferent informació que 
sense un SIG difícilment podria treballar-se (per exemple la base cartogràfica, el cadastre, les dades de l’IAE 
i de l’IBI, dades de població, tipologia i usos del sòl, relació d’espais naturals d’interès, xarxa d’infrastructures 
bàsiques, dades de mobilitat, dades de la realitat social, i moltes més informacions del municipi).   
 
Una vegada instal·lat el SIG, és necessari la seva actualització continua per part dels serveis tècnics 
municipals. Així, l’existència d’un SIG amb dades actualitzades facilitarà el creuament d’informació i permetrà 
la consulta ràpida i fàcil de moltes dades del municipi.  
 
 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 3,5 M ptes (dels quals 0,5 M corresponen a l’adquisició del programa i a la formació d’un 
tècnic) 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.1.:  MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Acció/projecte:  
 
Creació de comissions tècniques en la gestió municipal 
 
Núm.: 6.1.3. 
 
Objectiu:   Millorar l’organització municipal  

Millorar la qualitat de la gestió municipal 
Millorar la coordinació entre tècnics municipals 

 
 
Descripció: 
 
Seguint els principis del desenvolupament sostenible és necessari integrar les polítiques socials, ambientals i 
econòmiques. En l’àmbit de la gestió municipal el seguiment d’aquest model integral també implica un esforç 
en la millora de la transversalitat de la pròpia gestió municipal.  
 
Es proposa revisar l’organigrama tècnic de l’Ajuntament i implantar diferents comissions tècniques per al 
treball de les diferents àrees de gestió. Així es proposa: 
 
 Reorganitzar i redefinir les competències i les tasques dels diferents tècnics municipals. Intentar que 

totes les tasques de gestió i control municipal estiguin definides en tot el procés (des de que arriba la 
informació fins que s’arxiva o es tramita). 
 
 Millorar la coordinació entre els diferents tècnics municipals. Es proposa crear diferents comissions de 

treball, fomentant equips tècnics pluridisciplinars que fomentin una transversalitat en la gestió municipal. 
Aquestes comissions tindrien la funció de revisar els diferents projectes, per tal d’assegurar que es tenen en 
compte els millors criteris tècnics i ambientals. Això significa que si bé el treball el realitzarà el tècnic 
responsable de cada àrea, abans de donar-lo per acabat s’informarà i es revisarà en comissió de treball. 
Així, les comissions de treball que es proposen constituir són: 

 
- Comissió de treball de medi ambient i sostenibilitat. Aquesta comissió hauria de fer el seguiment del 
PALS.  

 
- Comissió d’Activitats Classificades. L’objectiu d’aquesta comissió es fer un seguiment i control de les 
activitats classificades del municipi. La comissió podria estar formada per l’enginyer municipal, 
l’arquitecte tècnic, i la tècnica de l’ADL. 

 
- Comissió per a la revisió de projectes urbanístics. És interessant que en la fase de revisió dels 
diferents projectes urbanístics hi intervinguin els següents tècnics municipals: l’arquitecte tècnic, 
l’enginyer municipal,  el tècnic de l’ADL i, si s’escau, el tècnic de jardineria. 

 
- Comissió per a revisar les ordenances i documents normatius locals. Seria interessant crear aquesta 
comissió per tal de fer una revisió amb criteris ambientals i de sostenibilitat de la diferents normatives 
locals (ordenances, plecs de concessions de serveis municipals, etc.). En aquesta comissió hi podrien 
intervenir: el secretari municipal, l’arquitecte tècnic, l’enginyer municipal i el tècnic de l’ADL. 
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Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic  
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.1.:  MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Acció/projecte:  
 
Implantació d’unes bones pràctiques ambientals a les dependències 
municipals 
 
Núm.: 6.1.4. 
 
Objectiu:  Implantar unes bones pràctiques ambiental a les dependències municipals 

 Esdevenir un model de gestió exemplificador per als ciutadans 
 
Descripció: 
 
L’aposta municipal per a tirar endavant el Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), implica a nivell 
intern que l’ajuntament doni exemple a la ciutadania d’unes bones pràctiques ambiental en la gestió 
municipal.  
 
Es proposa establir criteris ambientals en l’activitat diària dels serveis municipals, per tal millorar, en termes 
de sostenibilitat, la gestió municipal. Algunes de les pràctiques que es proposa implantar a les dependències 
municipals: 
 

 Fer un ús racional del paper (ús de paper a doble cara, optimitzar el nombre de fotocòpies, 
informació a través de correu electrònic, etc.) 
 Implantar mesures d’estalvi energètic (aprofitar la llum natural, tancar llums quan no s’utilitzin les 

sales, tancar ordinadors quan no si treballi, etc.)   
 Impulsar mesures per a estalviar aigua  
 Reduir la producció de deixalles (evitar els vasos d’un sòl ús, etc.)  
 Implantar la recollida selectiva (paper, vidre, envasos lleugers, piles, tónners, etc.). 

   
Per tal d’anar introduint aquestes bones pràctiques ambientals es proposa elaborar i difondre un petit 
manual* a tots els treballadors de l’Ajuntament, que estableixi les recomanacions i instruccions que poden 
portar a terme per a millorar la gestió ambiental de l’Ajuntament. 
 
Una vegada elaborat aquest manual de bones pràctiques ambientals es proposa que l’Ajuntament a través 
de reunions internes el difongui a tots els treballadors mitjançant un pla de formació. Per tal de sensibilitzar al 
personal, es pot aprofitar aquesta presentació per a regalar una tassa a cada treballador (per evitar l’ús 
continuat de vasos de plàstic) i col·locar contenidors de paper a tots els despatxos i sales de l’Ajuntament.   
 
* El Departament de Medi Ambient ha elaborat un manual de bones pràctiques en l’ús del paper a les dependències municipals, així 
com d’altres fulletons per al foment de l’estalvi energètic a les llars que poden servir de pauta per a redactar el manual de bones 
pràctiques de l’Ajuntament. 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, treballadors de l’Ajuntament 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Fonamentalment cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.1.:  MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar i aprovar una ordenança municipal relativa al desenvolupament de 
la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental  
 
Núm.: 6.1.5. 
 
Objectiu:  Ordenar i regular les activitats industrials del municipi 
 
 
Descripció: 
 
La Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental, vigent des del juny de 1999, deroga 
l’antic reglament d’activitats classificades, i per tant regula i classifica totes les activitats industrials.  
 
Aquesta Llei classifica la regulació de les activitats en funció del seu impacte ambiental, establint 3 règims: 
autorització ambiental, de llicència ambiental i de comunicació ambiental.  
 
L’Ajuntament, mitjançant un Reglament, ha d’establir un sistema propi de control ambiental de les activitats 
en règim de llicència ambiental (annex II.2 de la llei) i en règim de comunicació ambient (annex III). Les 
activitats incloses en l’annex II.2, entre d’altres, són: Indústries i tallers mecànics, indústria tèxtil, gestors de 
residus inerts, emmagatzematge de productes perillosos, etc. Les activitats incloses en l’annex III (règim de 
comunicació ambiental), entre d’altres, són: petits tallers (mecànics, fusteries, ebenisteries), tallers de 
reparació de vehicles, hostaleria, clíniques veterinàries, etc. 
 
Davant d’aquest marc legal cal que l’Ajuntament elabori i aprovi una ordenança municipal per tal de regular i 
controlar totes les activitats industrials i serveis sotmeses al règim de llicència ambiental i de comunicació 
ambiental *.  
 
  * L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha elaborat una ordenança municipal tipus que pot ser d’utilitat (copiada o 
adaptada) per a l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
Terminis:  < 1 any 
 
Prioritat:  Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica:  Cost organitzatiu i tècnic  
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.2.:  MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaborar un Pla municipal d’infrastructures i equipaments 
 
Núm.: 6.2.1. 
 
Objectiu:   Millorar la utilització actual i futura dels equipaments municipals 

Optimitzar els equipaments municipals 
 
Descripció: 
 
Actualment l’Ajuntament de Sarrià de Ter gestiona diversos equipaments municipals, tant culturals com 
socials o esportius. Actualment hi ha uns 11 locals o equipaments culturals i socials que són de propietat 
municipal o estan gestionats directament per l’Ajuntament. A més d’aquests equipaments també s’ha de 
contemplar diferents equipaments esportius, així com nous locals que en un futur es poden incorporar en la 
dotació municipal (per exemple el Coro, futur pavelló municipal, etc.).  
 
En conjunt, la dotació d’equipaments municipals de Sarrià és molt elevada i dispersa, fet que pot ser un 
indicador del dinamisme associatiu, però per altra banda comporta una important despesa pel què fa al 
manteniment i la gestió d’aquests locals. S’observa que molts d’aquests locals es troben poc utilitzats – i 
d’altres com la biblioteca s’han fet petits -, i que alguns locals no reuneixen les condicions adients per a les 
activitats que si realitzen ni les mínimes condicions d’accessibilitat. 
 
Davant d’aquesta situació es considera prioritari elaborar un pla municipal d’infrastructures i equipaments 
que contempli de manera específica:   
 

 Inventari detallat dels equipaments i serveis (el treball realitzat a l’auditoria municipal –document 1- 
pot servir de base):  nom de l’equipament; dades administratives; entitat – empresa propietària; telèfon, 
fax, e-mail,...; característiques de la instal·lació (nº aules, superfície, capacitat,...); estat de conservació,... 
 Avaluar les principals mancances tècniques i infrastructurals dels diferents equipaments  
 Avaluar el grau d’utilització actual (horaris, entitats, usos, etc.) i l’idoneitat de cadascun dels 

equipaments.  
 
A partir d’aquest estudi inicial s’ha de redactar un Pla d’infrastructures i equipaments amb l’objectiu de:  
 

 Ordenar i optimitzar l’ús dels diferents locals existents 
 Avaluar la necessitat de prescindir d’alguns locals en règim de lloguer que es trobin infrautilitzats o 

que no reuneixin les condicions adequades per a realitzar l’activitat. 
 Avaluar la reubicació d’alguns equipaments (biblioteca municipal, ràdio, etc.) 
 Prioritzar nous equipaments en funció de les mancances i necessitats actuals (llar d’infants, 

ludoteca, casal de joves, etc.)  
 

Es proposa que la redacció del Pla municipal d’infrastructures i equipaments sigui una de les tasques 
prioritàries assignades al nou gestor cultural que es proposa incorporar als serveis tècnics municipals (vegeu 
l’acció 8.1.2.). 
 
No obstant això, es proposa que la definició i usos del pla d’equipaments es faci de manera consensuada 
amb les diferents entitats i associacions (per exemple a través del Consell d’entitats que es proposa 
impulsar). 
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Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Consell Municipal d’Entitats  
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica (inclòs en la tasca del gestor cultural)  
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.2.:  MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Reubicar la biblioteca municipal 
 
Núm.: 6.2.2. 
 
Objectiu:  Millorar el servei de biblioteca municipal 
 
 
Descripció: 
 
L’actual biblioteca municipal presenta unes dimensions molt reduïdes pel seu ús. Tot i que actualment s’ha 
ampliat la biblioteca a la sala del patronat (sala annexa a la biblioteca), es planteja la necessitat de trobar un 
espai més adequat.  Tot i que l’estudi, tant tècnic com econòmic, ha de ser una dels aspectes a contemplar 
en el Pla municipal d’infrastructures i equipaments, es proposa com a possibilitat a tenir en compte la seva 
reubicació al costat de la futura ludoteca. La proximitat d’aquests dos equipaments –biblioteca i ludoteca-, 
que es concebeixen com a complementaris, poden atraure un major nombre d’usuaris. Tot i que el futur 
emplaçament d’aquests equipaments no està definit, es proposa que se situïn al Pla de l’Horta, doncs és el 
barri on hi ha més població infantil i juvenil i es troba ben situat per tal de ser accessible a un major nombre 
de població. 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST, DdG 
 
Valoració econòmica: Sense valoració 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.2.:  MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Disposar d’un arxiu municipal de bens artístics i culturals i d’un arxiu 
administratiu  
 
Núm.: 6.2.3. 
 
Objectiu:   
 
Classificar i catalogar el fons artístic i cultural de Sarrià 
Ordenar i arxivar el fons administratiu 
    
 
Descripció: 
 
L’Ajuntament disposa d’un fons històric i cultural amb un total de 68 obres (pintures, escultures, fotografies, 
etc.). Tot i que actualment aquestes obres estan inventariades, es proposa fer-ne un registre informatitzat 
(base de dades), establint la codificació i indexació per tal de classificar totes les obres. Una vegada 
realitzada aquesta classificació cal buscar un local municipal per tal de poder arxivar i posar a disposició del 
públic (estudiosos, ciutadans) aquest arxiu. 
 
El mateix es proposa fer amb l’arxiu administratiu, que en aquests moment es guarda sense gaire ordre a les 
mateixes dependències de l’Ajuntament. En aquest sentit es proposa fer-ne també l’arxiu i el seu 
manteniment. L’arxiu administratiu hauria de contemplar també l’arxiu informàtic (catalogació de tots els 
documents informàtics). És important que per l’arxiu administratiu es condicioni una sala del propi 
Ajuntament (per tal que sigui pròxim als serveis tècnics).   
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Sense valoració 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.2.:  MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoció i potenciació dels diferents serveis actuals del municipi 
 
Núm.: 6.2.4. 
 
Objectiu:   
 

Promoure l’oferta cultural i lúdica de Sarrià 
Difondre els diferents serveis municipals a tota la ciutadania 

 
 
Descripció: 

 
És important difondre a la ciutadania i potenciar l’ús de molts dels serveis i equipaments municipals (casal 
d’avis, casals culturals, casal d’estiu, llar d’infants, servei d’atenció a domicili, biblioteca, borses de treball, 
activitats esportives, etc.). Alhora l’Ajuntament pot fer una major difusió de les activitats culturals i lúdiques 
que fan les diferents entitats.  
 
Per tal de promoure la participació de la gent en les diferents activitats que es fan, i potenciar els serveis que 
l’Ajuntament ofereix als ciutadans, es proposa realitzar diferents estratègies de comunicació: 
 

 Difondre l’oferta cultural i les diferents activitats a les entitats i associacions de Sarrià (a través d’un 
plafó d’anuncis a cada local, cartells, etc.) 
 Col·locar un plafó d’anuncis als diferents centres municipals (biblioteca, llar de jubilats, etc.) 
 Aprofitar més els mitjans de comunicació locals (ràdio, “Parlem de Sarrià”, etc.) per a difondre els 

diferents actes i serveis culturals i lúdics de Sarrià. 
 

Totes aquests tasques de promoció i difusió haurien d’estar coordinades i impulsades pel tècnic cultural 
vegeu acció 8.1.2.)  
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Mitjana  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.2.:  MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Elaboració i aprovació del reglament d’usos dels diferents equipaments públics 
  
Núm.: 6.2.5. 
 
Objectiu:  Regular el funcionament dels equipaments públics 
 
 
Descripció: 
 
És necessari revisar els diferents reglaments d’usos dels equipaments públics, especialment el reglament 
d’ús del centre cívic “La Cooperativa”.  
  
Pel que fa a les diferents instal·lacions esportives, també pot ser interessant de reglamentar-ne els usos. En 
aquest cas, es proposa que l’Ajuntament, conjuntament amb els representants dels diversos clubs i 
institucions esportives de Sarrià, elaborin un reglament sobre l’ús (amb drets i deures) de les diferents 
instal·lacions esportives de Sarrià. Quan es disposi del nou pavelló municipal també és necessari aprovar un 
reglament per tal de fer un repartiment just i equitatiu dels locals a les diferents entitats esportives del 
municipi. 
  
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, entitats i concessions del servei (p.e. a La Cooperativa) 
 
Fonts de finançament:  
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
Programa 6.2.:  MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Implantar un sistema de qualitat als serveis municipals 
  
Núm.: 6.2.6. 
 
Objectiu: Disposar de la certificació d’un sistema de qualitat ambiental als serveis municipals 
 
 
Descripció: 
 
La implantació de millores en la gestió ambiental del propi Ajuntament (protocol ambiental de compres i 
contractes, reduir les emissions a l’atmosfera dels vehicles municipals, implantar l’eficiència energètica, etc.), 
es poden concretar amb la implantació d’un sistema de gestió ambiental (SGA). 
 
L’actual sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (Reglament 1836/93 del consell, de 29 de 
juny), s’adreça només a centre d’empreses amb activitats industrials. Malgrat tot, el Reglament preveu 
l’aplicació experimental en d’altres sectors, entre els quals s’hi troba l’administració pública. 
 
Es proposa que l’Ajuntament implanti un sistema de Gestió Ambiental (SGA) a les seves dependències i 
es certifiqui d’acord amb la norma ISO 14001 o el sistema EMAS. 
  
Terminis: 4 – 8 anys  
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, DdG 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 2 – 3 M ptes  
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8. Línia estratègica VII. Promoció d’un 
teixit  econòmic i sostenible 
 
 
En l’actual marc de desenvolupament econòmic basat en una economia de mercat 
l’Ajuntament no sempre té capacitat d’intervenció en les decisions de caràcter particular però 
sí a nivell de facilitar o propiciar unes certes tendències respecte d’altres. En aquest marc, 
l’Ajuntament hauria de propiciar que les noves activitats que s’instal·lin en el municipi siguin 
variades i de dimensions mitjanes com una mesura que propiciï una menor dependència de 
poques activitats de grans dimensions que per una banda poden ser el principal motor 
econòmic de la població però que quan es troben en dificultats poden afectar a un 
percentatge molt important d’economies domèstiques. 
 
En aquest sentit, cal que es defineixi un marc econòmic general i que es prenguin mesures 
per potenciar els punts forts municipals i alhora per enfocar el futur creixement a una 
economia més diversificada i menys dependent d’un únic sector productiu/econòmic. 
 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 4 programa i 16 accions. 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.1.: DEFINIR ELS PRINCIPALS PARÀMETRES DEL MARC DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 
 
Acció/projecte:  
 
Potenciar i afavorir la indústria del paper: manteniment i consolidació de les 
jornades del paper 
 
Núm.: 7.1.1. 
 
Objectiu: Consolidar la imatge de qualitat que actualment s’està associant a la indústria del paper 
 
Descripció: 
 
La indústria del paper ha anat perdent progressivament la mala imatge (generalment relacionada amb males 
olors i fums) que l’ha caracteritzat. Per consolidar aquesta nova visió i, de passada, afavorir una indústria 
bàsica en el municipi –la indústria paperera– pel nombre de llocs de treball que ocupa, l’Ajuntament va 
organitzar l’any 1999 les primeres jornades del paper amb dues vessants que s’han demostrat clarament 
compatibles: una més tècnica i l’altra més lúdica. Les jornades d’enguany (2000) ja s’estan organitzant i 
faran referència a patrimoni industrial, i les properes (2001) giraran a l’entorn de l’arxivística. 
 
Atenent a què es considera que les jornades del paper són positives per la indústria paperera i també pel 
municipi de Sarrià de Ter, s’inclou la present acció encarada a la seva consolidació. Es destaca que cal 
seguir amb el model d’organització seguit fins l’actualitat, potenciant especialment: 
 
 la recerca de noves temàtiques per les jornades tècniques 
 el manteniment de la periodicitat anual de la convocatòria 
 el manteniment d’unes jornades pròpies (de Sarrià) sense descartar col·laborar amb jornades 

organitzades en altres municipis paperers, amb l’objectiu que els visitants/participants interns no s’hagin 
de desplaçar 

 la difusió/promoció tant interna (municipal) com externa (estatal i europea) de les jornades per tal 
d’assegurar participació des de tots els àmbits interessats 

 la recerca de recursos econòmics que permetin una tendència a cost zero per part de l’Ajuntament 
 
 
Terminis: Acció periòdica i continuada (jornades anuals) 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Cambra de Comerç, empreses del paper, UdG, DdG 
 
Fonts de finançament: AST, Cambra de Comerç, empreses del paper, DdG, UdG 

Valoració econòmica: El cost total de les jornades de l’any 1999 va superar els 6 M ptes, mentre que el cost 
per l’AST va ser d’uns 3 M ptes. Per enguany es preveu un cost similar. 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.1.: DEFINIR ELS PRINCIPALS PARÀMETRES DEL MARC DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 
 
Acció/projecte:  
 
Assegurar la creació de la xarxa de municipis paperers 
 
Núm.: 7.1.2. 
 
Objectiu: Potenciar la indústria del paper i la imatge exterior de Sarrià de Ter aprofitant les experiències d’altres 
municipis paperers 
 
Descripció: 
 
Sarrià de Ter ha iniciat una acció a nivell europeu per tal de constituir una xarxa de municipis paperers que 
inclogui municipis de característiques similars ubicats a Espanya, Portugal, França i nord d’Itàlia. El mes de 
juny d’enguany (2000) hi ha convocada a Barcelona la primera reunió entre els diversos municipis que s’han 
mostrat interessats en aquesta iniciativa. 
 
La transcendència d’aquesta acció implica que Sarrià de Ter hagi de treballar fort amb l’idea que algunes de 
les directrius bàsiques plantejades a l’hora de promoure aquesta xarxa es mantinguin: 
 
 constituir una xarxa, a poder ser, amb entitat jurídica 
 arribar a agrupar municipis de com a mínim de 3 països diferents amb la idea d’obtenir fons de la unió 

europea 
 mantenir Sarrià de Ter com a nucli que lideri, com a mínim, la constitució de la xarxa 
 treballar en la definició d’iniciatives comunes que permetin avançar en bé de tots els municipis associats 

(entre els quals Sarrià de Ter) 
 
Els punts bàsics anteriors han de permetre que en la primera reunió Sarrià lideri la trobada proposant, 
 
 un model previ d’organització 
 possibles fórmules de  participació dels municipis associats 
 proposta genèrica prèvia de possibles projectes en comú per començar a involucrar als interessats en el 

projecte 
 definir un primer calendari de noves reunions i noves activitats fins la constitució de la xarxa 

 
 
Terminis: 1 – 4 anys per constituir la xarxa; llarg termini (continuat) els seus treballs i funcionament 
 
Prioritat: Mitjana – Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, DdG, UdG, empreses papereres, municipis participants 
 
Fonts de finançament: AST, DdG, Unió Europea 
 
Valoració econòmica: Inicialment cost d’organització (possibilitat de destinar 250.000 ptes corresponents al 
pressupost de 2000 per accions d’agermanament amb el municipi paperer de Capellades) 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.1.: DEFINIR ELS PRINCIPALS PARÀMETRES DEL MARC DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 
 
Acció/projecte: 
 
Afavorir la diversitat d’activitats a les noves àrees industrials 
 
Núm.: 7.1.3. 
 
Objectiu: Diversificar l’activitat econòmica de Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 
 
L’evolució de l’activitat econòmica tendeix a fer perdre pes al sector secundari i a guanyar-ne el sector 
terciari o de comerç i serveis. Atenent a aquesta evolució general es considera coherent que l’Ajuntament es 
preocupi per la tipologia d’activitats que s’acabaran instal·lant a les zones industrials que encara queden 
lliures a Sarrià. En aquest sentit, es considera bàsica la diversitat d’activitats i a més que aquestes siguin (si 
és possible) diferents a les que es desenvolupen actualment al municipi. 
 
No obstant això, la voluntat municipal no és suficient per atraure unes activitats concretes al municipi, per 
aquest motiu es proposa: 
 
 crear una comissió municipal que valori la possibilitat d’instal·lació d’activitats recreatives al polígon de 

Mas Boscosa, (en un sòl que permet aquesta tipologia d’usos: p.e. gimnàs, restaurant especialitzat, 
multicines, patinatge sobre gel, bolera, discoteca, …) o bé de tipus serveis en el sentit més ampli. 

 que l’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament destini esforços a contactar amb 
promotors/activitats de la/es tipologia/es escollida/es per tractar d’atraure-les al municipi. 

 
 
 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització de l’Àrea de Desenvolupament Local 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.1.: DEFINIR ELS PRINCIPALS PARÀMETRES DEL MARC DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 
 
Acció/projecte:  
 
Consolidar el caràcter comercial del carrer Major  
 
Núm.: 7.1.4. 
 
Objectiu: Millorar la qualitat i quantitat del comerç i serveis del carrer Major 
 
 
Descripció: 
 
Els canvis previstos a l’autovia al seu pas pel Sarrià poden implicar un atractiu per noves activitats i, potser  
una major atracció d’aquest espai. Aquesta situació pot significar la instal·lació de nous establiments 
comercials – de serveis al llarg del seu traçat per captar, a més de la població de pas, els veïns d’altres 
barris del municipi. 
 
D’altra banda, el carrer Major és un dels punts del municipi que presenta un nombre major de comerços. Per 
continuar consolidant el caràcter comercial del carrer Major, es preveu que l’Ajuntament decideixi les 
actuacions concretes destinades a pacificar el trànsit i a fer-lo més atractiu. Per aquest motiu es proposa 
realitzar un estudi de mobilitat (vegeu l’acció 4.1.1.), i introduir millores estètiques relacionades amb millores 
en voreres, en façanes, en la circulació – aparcament, etc.  
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització. Les millores del carrer s’hauran d’incloure en el projecte general de 
reordenació de la circulació al municipi 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.1.: DEFINIR ELS PRINCIPALS PARÀMETRES DEL MARC DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 
 
Acció/projecte: 
 
Revisar el cens de l’IAE 
 
Núm.: 7.1.5. 
 
Objectiu: Millorar i  mantenir actualitzat el cens de l’IAE 
 
Descripció: 
 
La caracterització de les activitats dels sectors secundari i terciari al llarg dels treballs d’elaboració del PALS 
ha implicat l’estudi del cens de l’IAE municipal. Aquest estudi ha posat de manifest algunes problemàtiques 
comunes, com ara: 
 
 Les dades de l’IAE de 1999 no reflecteixen l’estat real del cens a finals de l’any. 
 La gran variabilitat d’epígrafs presents significa que activitats idèntiques estiguin donades d’alta amb 

epígrafs diferents (i també a la inversa). 
 Hi ha comerços que realitzen diferents activitats i no sempre estan totes elles 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 (1) com a comerç majorista de begudes i tabac 

i (2) com a ferreteria (1999). 
 
Amb motiu d’aquesta constatació, es planteja: 
 
 Revisar cada una de les activitats censades 
 Requerir als titulars la informació que manqui abans de l’inici del nou exercici per poder actualitzar la 

informació 
 Programar la periodicitat de la revisió del cens de l’IAE 

 
Amb l’objectiu que el cens s’ajusti a la realitat, i que les ingressos municipals per aquest concepte siguin els que 
realment corresponen a les activitats que es desenvolupen al municipi. 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.1.: DEFINIR ELS PRINCIPALS PARÀMETRES DEL MARC DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 
 
Acció/projecte: 
 
Afavorir la instal·lació d’equipaments d’àmbit supramunicipal 
 
Núm.: 7.1.6. 
 
Objectiu: Promoure la instal·lació dins del municipi, la instal·lació d’equipament d’àmbit supramunicipal 
 
Descripció: 
 
Sarrià de Ter presenta una ubicació  geogràfica privilegiada en diferents aspectes: proximitat a Girona, bones 
comunicacions, etc. Aquesta situació fa que el municipi sigui idoni per a la ubicació d’equipaments d’àmbit 
supramunicipal o comarcal (com per exemple el conservatori de música, equipaments esportius com velòdroms, 
etc.).  
 
Per aconseguir-ho, es proposa que l’Ajuntament de Sarrià de Ter estableixi els contactes i les negociacions 
polítiques necessàries, i alhora cedeixi una part del sòl de titularitat pública (fonamentalment localitzat al barri del 
Pla de l’Horta) per a la ubicació dels equipaments que consideri més adequats. 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.2.: MILLORAR EL MERCAT DE TREBALL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure la formació ocupacional específica 
 
Núm.: 7.2.1. 
 
Objectiu: Facilitar l’accés al treball als grups de població més afectats pel problema de l’atur 
 
 
Descripció: 
 
La capacitat limitada de l’Ajuntament de Sarrià de Ter impedeix que pugui programar i promoure cursos de 
formació ocupacional en el municipi. Malgrat tot, Girona és propera i actua de centre on s’imparteixen la 
pràctica totalitat de cursos de formació de la demarcació (exceptuant algunes capitals comarcals). Es tracta 
de cursos de durada diversa, i generalment enfocats als col·lectius més afectats per l’atur. Per aquest motiu, 
es recomana que l’Ajuntament emprengui accions per tal que la informació relativa als cursos de la important 
oferta de formació de Girona arribi als aturats de Sarrià. 
 
Aquesta acció es concretaria en: 
 
 recopilació d’informació sobre al oferta de cursos de formació ocupacional 
 una major difusió de la borsa de treball a la població 
 facilitar la presència d’informació dels cursos en llocs estratègics del municipi 
 fer arribar informació personalitzada en cas d’aturats amb especials dificultats de treball 

 
Com a darrera part de la proposta d’acció, i subjecte a la consideració de l’Ajuntament, es pot preveure 
ajudar als aturats amb especials dificultats per afavorir la seva assistència als cursos de formació 
ocupacional més adients. 
 
 
 
Terminis: < 1 any inici de l’acció, i continuada un cop posada en funcionament 
 
Prioritat: Mitjana – Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització relacionat amb la borsa de treball municipal 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.2.: MILLORAR EL MERCAT DE TREBALL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Potenciar la formació continuada dins del municipi 
 
Núm.: 7.2.2. 
 
Objectiu: Facilitar la formació continuada als treballadors del municipi 
 
Descripció: 
 
Les necessitats empresarials que els treballadors rebin formació continuada van essent cada cop més 
elevades. L’especificitat d’aquesta formació a nivell d’una empresa o d’un sector determinat fa que 
generalment es tracti de cursos amb un nombre reduït d’assistents i de professorat i que sigui factible la 
descentralització dels cursos de Girona podent-se arribar a impartir en el propi municipi, com ha passat ja 
amb acords amb el Centre Tecnològic de les Comarques Gironines. 
 
Es planteja: 
 
 establir un conveni de col·laboració amb el Centre Tecnològic de les Comarques de Girona per acostar 

cursos de formació a Sarrià 
 continuar oferint els espais de la Cooperativa al sector empresarial per dur a terme cursos de formació 
 aconseguir la millora dels recursos i materials per a fer la formació (pissarres, pantalles, cortines, …). 

 
per consolidar l’espai de la Cooperativa com a centre on s’imparteix formació continuada a Sarrià, i per 
aconseguir en un futur breu rebre una compensació com a lloguer dels espais amb l’objectiu de mantenir-los 
i seguir-los millorant-dotant dels serveis necessaris. 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys (consolidació de l’espai) 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització relacionat, en part, amb la borsa de treball municipal. La millora dels 
equipaments actualment es duu a terme a càrrec de les empreses usuàries que no paguen cap lloguer però 
proporcionen material 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 
 

 
 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.2.: MILLORAR EL MERCAT DE TREBALL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Potenciar la borsa de treball municipal 
 
Núm.: 7.2.3. 
 
Objectiu: Optimitzar el funcionament i els resultats de la borsa de treball municipal 
 
 
Descripció: 
 
Des de mitjans de 1999 funciona la borsa de treball municipal de Sarrià de Ter amb més de 70 inscrits, 
majoritàriament dones. La borsa ha rebut diverses demandes de treballadors però en la majoria de casos de 
perfils molt específics i de formació molt concreta que no han fet possible l’obtenció del treball. 
 
Les dificultats detectades a l’hora d’aconseguir que, davant una oferta de treball d’alguna de les empreses, hi 
hagi inscrits amb perfils adequats a la demanda són indicatives que cal un replanteig del funcionament de la 
borsa. En aquest sentit es proposa: 
 
 Fer una valoració de totes les ofertes de treball rebudes de part de les empreses i del motiu pel qual no 

han fructificat. Alhora, cal potenciar la recerca d’ofertes de treball pels sectors amb major nombre 
d’aturats (fonamentalment el sector femení). 

 Estudiar la possibilitat d’oferir la borsa de treball (els treballadors inscrits a la borsa) a empreses de fora 
del municipi: p.e. de Girona, Salt i Celrà. 

 Actuar segons les conclusions obtingudes en els dos apartats previs, i aportant informació sobre cursos 
de formació ocupacional als inscrits a la borsa amb l’objectiu de millorar-ne el perfil 

 
 
Terminis: Curt (< 1 any) per fer les valoracions, curt (1 – 4 anys) per anar consolidant el funcionament més 
adequat 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 

 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.3.: EL SECTOR PRODUCTIU 
 
 
Acció/projecte:  
 
Potenciar i mantenir l’acostament municipal al sector empresarial de Sarrià 
de Ter 
 
Núm.: 7.3.1. 
 
Objectiu: Aconseguir unes relacions fluïdes amb el sector empresarial 
 
 
Descripció: 
 
El present any 2000 l’Àrea de Desenvolupament Local de Sarrià està duent a terme una tasca de visita i 
acostament a totes les indústries/empreses de tamany gran i mitjà del municipi. D’un total de 22 empreses 
(els treballadors ocupats en les quals representen més del 50% dels ocupats a Sarrià), s’han visitat la 
pràctica totalitat, i aquestes han valorat molt positivament l’acostament municipal. 
 
Atenent a què unes relacions adequades i la col·laboració entre entitats són importants de cara a la bona 
evolució econòmica del municipi, es proposa seguir apostant en aquesta línia fent: 
 
 una valoració dels resultats del conjunt de les entrevistes 

 
per replantejar l’aproximació iniciada i seguir oferint –com a mínim– al sector empresarial: 
 
 la borsa de treball municipal 
 la possibilitat de figurar a la futura web  municipal 
 l’espai de la Cooperativa per dur a terme formació continuada 
 la col·laboració municipal en aportar a les empreses informació de tipologia diversa 
 noves iniciatives 

 
 
Terminis: Acció continuada 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 
 

 
 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.3.: EL SECTOR PRODUCTIU 
 
 
Acció/projecte: 
 
Propiciar l’agrupació del sector empresarial 
 
Núm.: 7.3.2. 
 
Objectiu: Que el sector empresarial treballi de forma conjunta per cercar millores per Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 
 
Qualsevol activitat econòmica sol tenir tendència a treballar de forma individual centrant-se en els seus 
objectius empresarials. Actuacions municipals d’entitat –com ara la remodelació de l’autovia, la urbanització 
d’una nova àrea industrial, …– poden afectar al conjunt del teixit empresarial, de forma que sigui necessària 
la seva col·laboració per tal que aquestes s’ajustin al màxim a les necessitats individuals i col·lectives del 
municipi. En aquest marc l’activitat associativa a Catalunya s’ha demostrat útil donat que en aquest cas 
primen els interessos de tot el col·lectiu front als individuals i alhora les administracions (en aquest cas 
municipal) tenen un únic interlocutor representatiu del conjunt d’un sector, en aquest cas l’empresarial. 
 
En aquest sentit es proposa una acció municipal per promoure aquesta possible associació: 
 
 convocant als representants de les diverses empreses del municipi 
 informant-los de la constitució de l’associació de comerciants de Sarrià de Ter amb l’objectiu de sumar 

esforços i millorar el conjunt del comerç i dels serveis que s’ofereixen a Sarrià de Ter 
 proposant la possibilitat que de forma similar es constitueixi una agrupació empresarial que pugui 

esdevenir un interlocutor vàlid amb l’Ajuntament a l’hora de promoure i/o planejar millores i actuacions 
beneficioses per l’activitat econòmica del municipi 

 
 
 
Terminis: 1 – 4  anys 
 
Prioritat: Mitjana  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, sector empresarial 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització i de gestió 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.3.: EL SECTOR PRODUCTIU 
 
 
Acció/projecte:  
 
Propiciar l’agrupació d’empresaris i comerciants en un ens de representació 
única 
 
Núm.: 7.3.3. 
 
Objectiu: Que tots els sectors econòmics de Sarrià col·laborin i treballin de forma conjunta pel municipi 
 
 
Descripció: 
 
El darrer estadi de l’activitat associativa de Sarrià de Ter (1) iniciada amb la constitució de l’Associació de 
Comerciants de Sarrià de Ter i (2) proposta de constitució d’una associació empresarial, seria la: 
 
 constitució d’un ens de caràcter superior que aglutinés tots els sectors econòmics del municipi. 

 
Aquest estadi o horitzó dependrà totalment de l’evolució de les dues associacions prèvies i per tant, ha de 
ser un objectiu municipal a més llarg termini, que ha ser present en totes les accions destinades a recolzar 
els comerciants i els empresaris. 
 
 
 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Mínima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Associació de Comerciants de Sarrià de Ter, agrupació del 
sector empresarial 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 
 

 
 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.3.: EL SECTOR PRODUCTIU 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoure l’ocupació progressiva del sòl industrial lliure existent 
 
Núm.: 7.3.4. 
 
Objectiu: Ocupar esglaonadament la superfície industrial lliure de què disposa Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 
 
Sarrià de Ter disposa de sòl industrial en diversos punts, però majoritàriament al Pla d’en Xuncla i a Mas 
Boscosa. 
 
Al Pla d’en Xuncla cal que l’Ajuntament dugui a terme millores urbanístiques, per a consolidar en la zona: 
 

 l’enllumenat 
 la pavimentació 
 la senyalització 

 
La previsió municipal és dur-les a terme aproximadament d’aquí a 2 anys un cop soterrada la línia d’alta 
tensió que hi discorre. 
 
El polígon de Mas Boscosa no ha avançat per culpa d’uns preus elevats que denotarien manca de voluntat 
de la propietat. Per aquest motiu apuntem la possibilitat que l’Ajuntament procedeixi a la urbanització de 
l’àrea repercutint el cost als propietaris en forma de contribucions especials. En aquest cas cal que 
l’Ajuntament assumeixi la urbanització complerta, i molt probablement contribuirà a l’ocupació d’aquest espai 
industrial. 
 
 
Terminis:  1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana – elevada  

Sectors involucrats en la seva execució: AST, propietaris de Mas Boscosa 
 
Fonts de finançament: AST, propietaris de Mas Boscosa 
 
Valoració econòmica: Millores Pla d’en Xuncla (20-30 M pta); Urbanització Mas Boscosa (≈350 M pta) que es 
repercutirien a la propietat 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.4.: EL COMERÇ I ELS SERVEIS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Participar activament en la consolidació de la nova Associació de 
Comerciants de Sarrià de Ter (ACST) 
 
Núm.: 7.4.1. 
 
Objectiu: Millorar el conjunt del comerç de Sarrià de Ter 
 
Descripció: 
 
El present any 2000 s’ha dissolt l’antiga Associació de veïns i comerciants del carrer Major de Sarrià i s’ha 
constituït la nova Associació de Comerciants de Sarrià de Ter. Les primeres etapes del funcionament d’una 
nova entitat són les més complexes, i si les activitats de la nova associació no són visibles en un període de 
temps relativament curt existeix el risc de divisió i entre els associats. 
 
Per aquest motiu es planteja que durant un temps l’Ajuntament actuï d’aglutinador ajudant a la nova 
associació: 
 
 seguint molt de prop el funcionament de l’associació i propiciant, si cal, noves reunions de treball 
 proposant iniciatives noves. Es proposa com a primera iniciativa dur a terme una caracterització de 

l’oferta comercial municipal (incloent treball de camp a fer pels propis associats) que permetria un 
coneixement acurat de tipologia de comerços, estat dels establiments, varietat de l’oferta, horaris, …, 
bàsic a l’hora de emprendre accions de millora del comerç 

 ajudant en les convocatòries (suport informàtic, de trameses de convocatòries, …) 
 
 
 
Terminis:  <1 any (amb continuïtat) 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ACST, Cambra de Comerç, DICT 
 
Fonts de finançament: AST, DICT, ACST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització per l’AST, les despeses de manteniment de l’associació a càrrec de 
ACST 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 
 

 
 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.4.: EL COMERÇ I ELS SERVEIS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Assegurar el recolzament de la Cambra de Comerç a l’Associació de 
comerciants de Sarrià de Ter (ACST) 
 
Núm.: 7.4.2. 
 
Objectiu: Que l’associació de comerciants disposi de tots els medis de recolzament que li permetin un correcte 
funcionament 
 
 
Descripció: 
 
El recolzament d’un tècnic especialista en dinamització comercial pot ser la forma més segura i efectiva per 
tal que l’associació de comerciants funcioni correctament i assoleixi els diferents objectius que es vagi 
marcant. 
 
El cost de contractació d’un tècnic no és assumible inicialment per l’associació, però pot ser-ho en un termini 
relativament breu de temps (2-3 anys). Per aquest motiu es proposa: 
 
 sol·licitar a la Cambra de Comerç la participació conjunta (amb l’Ajuntament) de les despeses de 

contractació d’un dinamitzador comercial per part de l’associació a partir de 2001 
 establir el calendari per anar reduint progressivament la participació econòmica de la Cambra i de 

l’Ajuntament a mesura que es vagi incrementant l’aportació de l’associació fins el moment que aquesta 
pugui assumir el cost 

 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Cambra de Comerç, ACST 
 
Fonts de finançament: Cambra de Comerç, ACST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització. El cost de contractació d’un tècnic dependrà de la formula de 
cooperació que es pugui establir amb la Cambra de Comerç 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.4.: EL COMERÇ I ELS SERVEIS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Estudiar fórmules per complementar l’oferta turística i de serveis de Girona 
 
Núm.: 7.4.3. 
 
Objectiu: Aprofitar el pol d’atracció turístic i d’activitat de la ciutat de Girona 
 
 
Descripció: 
 
Girona és cada vegada més un important focus d’atracció turística i d’activitat comercial. La constatació que 
Girona no és únicament la ciutat administrativa si no un ens més ampli que inclou també Sarrià de Ter i Salt 
determina la necessitat d’aprofitar el potencial de la capital veïna. Per aquest motiu es proposa: 
 
 crear una comissió municipal d’estudi de les possibilitats de complementar serveis bàsics que ofereix 

Girona: serveis hotelers, de lleure, … 
 valorar la possibilitat de contactar amb l’Ajuntament de Girona per detectar problemàtiques relatives a 

serveis que siguin més factibles de resoldre des de l’exterior (Sarrià de Ter) 
 cercar les fórmules per tal d’atraure a Sarrià les activitats o serveis que s’hagi considerat que es poden 

resoldre des de Sarrià 
 
En aquestes actuacions l’Àrea de Desenvolupament Local hi haurà de tenir un paper determinant com a 
mínim de coordinació i promoció. 
 
 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Baixa 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost d’organització 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

9. Línia estratègica VIII. Impulsar la 
participació pública i potenciar la vida 
associativa i cultural 
 
Sarrià de Ter presenta un teixit associatiu ric i divers. Les entitats i associacions poden 
esdevenir d’una banda generadores d’una part important de l’activitat cultural del municipi, i 
de l’altra un motor de participació ciutadana i integració, tant pels habitants actuals com pels 
que en un futur s’instal·lin al municipi.  
 
Aquesta línia inclou les diferents accions encaminades a potenciar la participació ciutadana, 
així com el món associatiu i cultural, fonamentalment en la seva relació amb l’administració 
local. Els principals objectius són:  
 
 Dotar de més recursos el teixit cultural i associatiu del municipi 
 Millorar la coordinació entre les diferents entitats, i entre aquestes i l’Ajuntament. 
 Fomentar el voluntariat i la participació ciutadana 

 
Aquesta línia estratègica consta d’un sol programa i 5 accions.  
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica VIII: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 
 
 
Programa 8.1.: DINAMITZAR I PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ACTIVITAT 
ASSOCIATIVA I CULTURAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Fomentar el Consell d’Entitats 
 
Núm.: 8.1.1. 
 
Objectiu:  Millorar la coordinació de les diferents associacions de Sarrià i incrementar la participació ciutadana 
 
 
Descripció: 

 
El Consell d’Entitats és un organisme que actualment ja funciona a Sarrià de Ter, no obstant això la seva   
funcionalitat actual no és del tot satisfactòria. Tot i que és convenient que l’Ajuntament sigui l’impulsor del 
Consell i que incorpori representants tècnics i polítics, cal que el Consell d’Entitats adquireixi  una autonomia 
pròpia. Per aquest motiu cal reorientar les seves funcions fonamentalment a: 
 
 Capitalitzar un major protagonisme en l’organització de festes i fires del municipi 
 Canalitzar i coordinar les accions reivindicatives de la ciutadania 
 Engegar accions d’intergeneracionalitat on es fomenti la participació de joves i grans en les diferents 

activitats del municipi (festes populars, festa major, etc.) 
 Esdevenir un fòrum de debat sobre les principals mancances / problemes de les entitats i per tant de la 

ciutadania en general 
 Abans de programar els actes de l’any següent cal realitzar un balanç anual de les diferents activitats 

realitzades, i valorar les que no s’han pogut realitzar així com les causes (econòmiques, d’infrastructures, 
d’organització,...). 
 
 
Terminis: < 1 any (amb continuïtat) 
 
Urgència i prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (regidories de Cultura, promoció i dinamització, Festes i 
Ensenyament i Esports) i fonamentalment les entitats del poble 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (les tasques tècniques incloses dins les funcions del gestor 
cultural) 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica VIII: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 
 
 
Programa 8.1.: DINAMITZAR I PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ACTIVITAT 
ASSOCIATIVA I CULTURAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Contractar un gestor cultural 
 
Núm.: 8.1.2. 
 
Objectiu:   Assessorar i dinamitzar les diferents associacions del municipi. Millorar l’oferta cultural del municipi 
 
 
Descripció: 

 
L’important teixit associatiu de Sarrià de Ter és un dels punts forts del municipi. En un futur cal que 
l’Ajuntament de Sarrià incorpori un tècnic / gestor cultural, que dinamitzi la xarxa associativa de Sarrià. Les 
principals funcions que ha de desenvolupar aquest tècnic municipal són:  
 
 Establir contactes periòdics amb entitats i associacions, altres organismes culturals (p.e. la revista i la 

ràdio) així com els Serveis Socials d’Atenció Primària de Sarrià de Ter, el CEIP Montserrat i l’Ateneu. 
 Realitzar i coordinar una activitat formativa als representants de les associacions en diferents àmbits 

(organitzatiu, tresoreria, compres, tràmits legals, contactes amb d’altres entitats o organismes, etc.). 
 Coordinar les activitats associatives, suggerir accions per millorar-les, i buscar fonts de finançament 

externes a l’Ajuntament. 
 Establir contactes amb d’altres Ajuntaments, organitzacions i entitats per tal de portar al municipi 

diferents activitats culturals (exposicions, concerts, etc.). En aquest sentit, cal aprofitar la proximitat a un 
focus cultural com és Girona, per tal de portar al municipi actes, concerts, exposicions, etc., a un preu més 
ajustat. 
 Elaborar, amb la col·laboració i consens de les entitats i Ajuntament, un programa cultural del municipi. 
 Elaborar, amb la col·laboració i consens de les entitats, sector educatiu i Ajuntament, un programa de 

joventut del municipi. 
 Elaborar un pla de gestió dels equipaments municipals, per tal d’optimitzar els recursos econòmics. En 

aquesta tasca el gestor cultural cal prioritzar la ubicació òptima de l’equipament segons el seu ús, la màxima 
utilització de l’equipament, mesures que cal prendre per millorar-ne el seu ús, etc. Una vegada estigui 
realitzat l’informe sobre l’equipament, cal consensuar-lo amb l’Ajuntament i les entitats (Consell d’Entitats), i 
elaborar-ne el seu reglament d’ús.  
 
 
Terminis:  1 – 4 anys 
 
Urgència i prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (diferents regidories), entitats i associacions  
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 3.500.000 ptes/any 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

 
 
Línia estratègica VIII: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 
 
 
Programa 8.1.: DINAMITZAR I PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ACTIVITAT 
ASSOCIATIVA I CULTURAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Fomentar i articular la participació del voluntariat 
 
Núm.: 8.1.3. 
 
Objectiu:  Impulsar, coordinar i ampliar el voluntariat de Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 

 
L’important teixit associatiu de Sarrià de Ter contrasta amb un voluntariat pràcticament nul. És important 
promoure i dinamitzar el voluntariat, principalment en els àmbits social, cultural i ambiental1. Per complir-ho 
cal un treball coordinat entre els Serveis Socials d’Atenció Primària de Sarrià de Ter (SSAP), el gestor 
cultural i les entitats i associacions del poble. Els principals punts que cal incidir per articular la participació 
del voluntariat són:  
 
 Dotar de formació i recursos a les diferents associacions de voluntariat.  
 Centralitzar i difondre totes les activitats de voluntariat que succeeixen dins del municipi per captar nous 

socis 
 Facilitar la inscripció de les persones interessades per accions de voluntariat (p.e. que es puguin 

inscriure des de la Web de l’Ajuntament, revista, etc.)  
 Coordinar les funcions voluntariat – associacions o bé voluntariat – organisme (p.e. en l’àmbit dels 

serveis socials, neteja de camins i boscos, etc.) 
 
Pel que fa al voluntariat amb tasques socials seria interessant que des de l’Ajuntament – Serveis Socials 
(parlant amb les associacions, Càrites, etc.) s’intentés ajudar i coordinar aquest voluntariat, per tal de 
disposar d’un grup persones disposades a realitzar tasques d’ajut social, conèixer la seva disponibilitat de 
temps, quines tasques estarien disposades a realitzar, etc. 
 
1 El Consorci Alba – Ter està promovent el “Projecte Rius”, en el qual a Sarrià ja hi ha tres entitats interessades a participar-hi (vegeu l’acció 
.2.2.8.).  
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Urgència i prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (gestor cultural), SSAP, Entitats,... 
 
Fonts de finançament: AST, SSAP 
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica (inclòs dins les tasques del gestor cultural i de SSAP) 
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Línia estratègica VIII: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 
 
 
Programa 8.1.: DINAMITZAR I PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ACTIVITAT 
ASSOCIATIVA I CULTURAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Reglamentar les subvencions a les entitats 
 
Núm.: 8.1.4. 
 
Objectiu: Establir un criteri just en la distribució de les subvencions municipals a les entitats 
 
 
Descripció: 

 
Per tal d’establir un repartiment just de la subvenció municipal a les diferents associacions de Sarrià es 
proposa que:  
 
 A finals d’any les associacions elaborin una petita memòria anual, que inclogui els actes realitzats, 

l’assistència, una valoració, l’estat dels comptes, etc.  
 
 Durant les mateixes dates, l’Ajuntament ha de distribuir a totes les associacions un full patró en el qual 

s’indiquin quin és el pressupost anual de l’entitat, quines activitats pensa realitzar i quina part ha de 
subvencionar l’Ajuntament. Aquest full ha de retornar a l’Ajuntament després de 2 o 3 setmanes, per tal de 
conèixer quines són les necessitats econòmiques abans d’elaborar els pressupostos municipals de l’any 
següent. 
 
 Posteriorment, el gestor cultural ha de realitzar el buidat d’aquesta informació, realitzar-ne una valoració, 

i conjuntament amb la regidoria corresponent (bàsicament la de cultura) han de distribuir la partida 
pressupostària disponible entre les diferents associacions que han realitzat la sol·licitud. Aquesta assignació 
econòmica s’ha d’efectuar segons diferents criteris, com són: funcionament de l’entitat, la quantitat i qualitat 
de les activitats que volen realitzar, complementarietat amb el programa de cultural i de joventut del municipi, 
etc.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Urgència i prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (gestor cultural), associacions i entitats 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Sense cap cost afegit 
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Línia estratègica VIII: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POTENCIAR LA VIDA ASSOCIATIVA I 
CULTURAL 
 
 
Programa 8.1.: DINAMITZAR I PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ACTIVITAT 
ASSOCIATIVA I CULTURAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Impulsar un Consell Municipal d’Esports 
 
Núm.: 8.1.5. 
 
Objectiu: Agilitar la coordinació i funcionament dels diferents clubs esportius. Establir una oferta d’educació no 
formal 
 
 
Descripció: 

 
Atenent a la importància de l’esport a Sarrià de Ter, seria molt important crear un Consell Municipal d’Esports 
format per clubs i entitats esportives, AMPA, CEIP Montserrat, representants polítics, etc. Aquest organisme 
hauria d’esdevenir el principal eix de l’esport local i les seves funcions haurien de ser: 
  
 Gestió dels equipaments esportius. Determinar la dotació econòmica anual per al manteniment de les 

instal·lacions esportives, quines inversions futures caldria, etc. 
 Reglamentar l’ús dels diferents equipaments esportius, per tal de determinar les competències i 

responsabilitats de cada entitat esportiva. 
 Participar en l’organització de la Jornada de l’Esport. 
 Determinar el contingut de la Jornada de l’esport (tipus de seminaris, conferències, ) 
 Potenciar la relació entre els escolars i els clubs. Seria interessant que es pogués oferir una oferta de lleure 

prou atractiva per els nens que surten de l’escola.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Urgència i prioritat: Mitjana  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, entitats esportives, AMPA. CEIP Montserrat  
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (sense valoració econòmica)  
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10. Línia estratègica IX. Promoure un 
projecte educatiu global, integrador i 
obert al medi 
 
 
L’educació és un dels pilars bàsics per a promoure un canvi d’aptituds i valors de la societat 
actual i futura. Per això és imprescindible fixar un projecte educatiu global, obert i 
participatiu, que estigui impulsat pels diferents agents implicats (professors, pares i mares, 
ajuntament, entitats i associacions). Un projecte obert i implicat amb el medi físic i humà més 
proper.  
  
Els principals objectius que incideix aquesta línia estratègica són:  
 
 Millorar l’oferta educativa actual 
 Reforçant la coordinació  dels diferents agents implicats en l’educació (CEIP Montserrat, 

AMPA, Ajuntament, associacions etc.) 
 Promoure un projecte educatiu global, tant en l’àmbit de l’educació formal com en la no 

formal 
 
La línia estratègica IX. es concreta en dos programes i 10 accions.  
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.1.:  MILLORAR L’OFERTA EDUCATIVA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Estudi per a la viabilitat d’una llar d’infants municipal 
 
Núm.: 9.1.1. 
 
Objectiu: A partir de les dades estudiades, determinar quina oferta educativa cal per a l’etapa de 0 a 3 anys 
 
 
Descripció: 
 
Disposar d’una bona oferta educativa, suposa un valor afegit tant pels actuals habitants de Sarrià, com pel 
que s’instal·lin dins en el municipi en un futur. Per tant cal elaborar un estudi sobre les necessitats educatives 
de l’etapa de 0 a 3 anys.  
 
Aquest estudi cal realitzar-lo a partir de les dades demogràfiques, els recursos existents, una enquesta a la 
població afectada. Conèixer quin és l’alumnat potencial de la llar d’infants, cost i fonts de finançament. 
 
A partir dels resultats d’aquest estudi cal determinar quin és l’àmbit territorial al qual ha de donar servei (una 
part de Girona, Sant Julià de Ramis, etc.), la conveniència de construir una nova llar d’infants pública 
municipal), designar la seva ubicació més adequada, etc. 
 
 
Terminis: < 1 any estudi per valorar la necessitat de la llar d’infants municipal; 1 – 4 anys per a la construcció de 
la llar d’infants (si és que cal)  
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, altres ajuntaments afectats, AAVV, AMPA, Consell escolar, 
UdG 
 
Fonts de finançament: AST, Altres ajuntaments afectats, DdG, Departament d’Ensenyament, UdG 
 
Valoració econòmica: 400.000 ptes (estudi i enquesta a la població pel  tema de la llar d’infants) 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.1.:  MILLORAR L’OFERTA EDUCATIVA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Establir contactes per a la instal·lació d’una aula d’extensió universitària per 
a la gent gran a Sarrià  
 
Núm.: 9.1.2. 
 
Objectiu: Ampliar la formació als diferents sectors de la població 
 
 
Descripció: 
 
La població de Sarrià de Ter presenta un percentatge relativament elevat de persones majors de 65 anys. 
Aquest sector de població presenta, cada vegada més, unes majors necessitats de formació i oci. En aquest 
sentit sembla important establir un contactes amb la Universitat de Girona per tal d’establir una extensió 
Universitària per a la gent gran a Sarrià de Ter. Aquesta aula es podria instal·lar al Centre Cívic “La 
Cooperativa” o bé a l’Ateneu.  
 
En el supòsit que s’aconseguís aquesta aula d’extensió universitària, caldria que coordinés i complementés 
l’oferta actual i futura de l’Ateneu.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys  
 
Prioritat: Màxima  
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, altres ajuntaments implicats, AAVV, UdG 
 
Fonts de finançament: AST, ajuntaments implicats, DdG, Departament d’Ensenyament, UdG 
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.1.:  MILLORAR L’OFERTA EDUCATIVA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Agilitar les gestions administratives d’ajuts de menjador al CEIP Montserrat 
 
Núm.: 9.1.3. 
 
Objectiu:  Agilitar el pagament del Departament d’Ensenyament al centre 
 
 
Descripció: 
 
Existeix tot un seguit de tasques, que tot i que són finançades pel Departament d’Ensenyament (via Consell 
Comarcal), la seva gestió la realitza un altre organisme (p.e. el servei de menjador del CEIP Montserrat és 
gestionat pel l’AMPA). Quan el Departament d’Ensenyament endarrereix el pagament del servei, es dificulta 
la correcta gestió.  
 
Aquesta acció proposa que l’Ajuntament realitzi les gestions oportunes (de forma coordinada amb el Consell 
Escolar) per aconseguir una major rapidesa en els pagaments d’aquest serveis.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Consell Escolar del CEIP Montserrat.    
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.1.:  MILLORAR L’OFERTA EDUCATIVA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Consell Educatiu Municipal 
 
Núm.: 9.1.4. 
 
Objectiu:  Fomentar la participació de tots els sectors implicats en l’ensenyament 
                  Potenciar el Consell Educatiu Municipal 
 
 
Descripció: 
 
Cal aprofitar aquesta eina de participació ciutadana, essent un element fonamental de trobada, participació i 
debat de tots els sectors implicats en l’educació (mestres – AMPA – ajuntament – llar d’infants – mitjans de 
comunicació – entitats, etc.). Treballar la idea de la ciutat educadora, establint i coordinant les 
responsabilitats que en matèria d’educació té l’escola, els pares i l’Ajuntament. 
 
 
Terminis: 1 – 4  anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, CEIP Montserrat, AMPA, entitats 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.1.:  MILLORAR L’OFERTA EDUCATIVA 
 
 
Acció/projecte:  
 
Millora del programa educatiu de l’Ateneu 
 
Núm.: 9.1.5. 
 
Objectiu:  Redefinició i millora de l’oferta educativa de l’Ateneu 
 
 
Descripció: 
 
Durant el curs 1999-2000 l’Ateneu ha realitzat 10 cursos (3 de formació continuada i 7 de formació pel 
lleure), per on hi ha passat uns 130 alumnes. Disposar d’un centre com l’Ateneu és molt positiu en la 
formació d’adults de la població. Per millorar l’oferta educativa de l’Ateneu es proposa la creació de dues 
línies:  
 
1. Una oferta d’educació no formal subjecte a la demanda, la qual ha de tenir la suficient capacitat 

d’autofinançament. 
 
2. I una oferta educativa encaminada a paliar les mancances formatives de sectors concrets de la població 

i dissenyant cursos de formació pels sectors més desafavorits i mancats de recursos. El disseny 
d’aquest programa educatiu necessita d’un treball previ, realitzat de forma coordinada entre Serveis 
Socials – Ajuntament – Ateneu, sobre les necessitats formatives d’aquest sector de població. Aquesta 
segona línia ha de ser finançada per les administracions (sobretot l’Ajuntament).  

 
 
Terminis: 1 – 4 anys (amb continuïtat)  
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Ateneu, SSAP 
 
Fonts de finançament: AST, Dept. Benestar Social  
 
Valoració econòmica: 1.500.000 ptes/any 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.2.:  POTENCIAR UN PROJECTE EDUCATIU INTEGRAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Potenciar la difusió de les activitats de l’escola Montserrat al conjunt de la 
població 
 
Núm.: 9.2.1. 
 
Objectiu:  Fomentar la participació de tots els sectors implicats en l’ensenyament 
 
 
Descripció: 
 
Cada any, el CEIP Montserrat realitza diferents activitats i actes, oberts als pares i al conjunt de la població. 
 
Cal aprofitar l’existència de dos mitjans de comunicació locals (ràdio i revista) per difondre les diferents 
activitats realitzades a dins de l’escola. Aquesta difusió es pot concretar en:  
 un espai a la revista (que actualment ja existeix) que inclogui notícies del Consell Escolar (professors, 

AMPA o Ajuntament), i espai dels alumnes  
 Elaboració d’un taller de ràdio. La realització d’un taller de ràdio cal fer-ho en grups de menys de 15 

persones, els diferents grups poden triar el nom d’un programa, triar el tema, triar el format del programa 
(magazine, informatiu, musical, ràdio – novel·la, etc.) preparar el guió, enregistrar-lo, i passar-lo per antena.  
 Una major presència al butlletí municipal, que inclogui les principals activitats del centre. 

 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Consell Escolar, Mitjans de comunicació locals 
 
Fonts de finançament: CEIP Montserrat, AST   
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (tasca del gestor cultural) 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.2.:  POTENCIAR UN PROJECTE EDUCATIU INTEGRAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Obertura de l’escola al poble 
 
Núm.: 9.2.2. 
 
Objectiu: Fomentar que l’escola esdevingui un element important com a fet identitari  
 
 
Descripció: 
 
És important que l’escola participi en les diferents activitats que es realitzen a Sarrià de Ter (festes, jornades, 
activitats diverses, etc.). Cal que l’escola esdevingui un element actiu en la vida social del poble, i en aquest 
sentit seria important continuar i ampliar la relació escola – entorn mitjançant: 
 
 Realitzar jornades de portes obertes. Si és possible fer coincidir aquestes jornades amb exposicions o 

activitats realitzades pels propis alumnes. 
 Continuar amb l’educació viària a l’escola 
 Continuar amb l’educació sanitària a l’escola 
 Incrementar el nombre de visites dels escolars a diferents punts de l’entorn (volcà de Can Guilana, 

entorn del Riu Ter, paperera Torras, etc.) 
 Realitzar un major aprofitament de les instal·lacions del CEIP Montserrat per a realitzar xerrades, 

conferències i d’altres activitats, per tal d’obrir l’escola a altres activitats del poble.  
 
També pot resultar molt important una major implicació de la població escolar en algunes activitats 
realitzades en el municipi (p.e. les Jornades del Paper, actes festius, etc.).  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana – màxima   
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Consell Escolar (AMPA i professorat) 
 
Fonts de finançament: CEIP Montserrat, AST   
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.2.:  POTENCIAR UN PROJECTE EDUCATIU INTEGRAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Vincular i articular activitats culturals i educatives intergeneracionals  
 
Núm.: 9.2.3. 
 
Objectiu:  Fomentar les activitats intergeneracionals 
 
 
Descripció: 
 
Cal aprofitar els serveis i les activitats existents per fomentar el contacte entre infants, joves i persones 
grans. 

 
 Participació dels joves (de l’escola Casal d’estiu, MIJAC, etc.) en algunes de les activitats que 

s’organitzen a la llar de jubilats. 
 
 Col·laboració de les persones grans en les activitats extraescolars de les escoles i el casal d’estiu (i quan 

estigui creat en el casal per als joves) 
 
 Fomentar la participació de la gent gran amb les entitats que realitzen activitats per a la infància 

 
Aquestes actuacions s’haurien d’impulsar a partir del gestor cultural que es proposa incorporar a l’Ajuntament.  
 
 
Terminis: 1 – 8 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Llar de jubilats, CEIP Montserrat, entitats i Associacions, Casal 
d’estiu (en un futur el casal per als joves) 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.2.:  POTENCIAR UN PROJECTE EDUCATIU INTEGRAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Programa escolar “Sarrià sostenible” 
 
Núm.: 9.2.4. 
 
Objectiu:  Impulsar els principis de la sostenibilitat i el PALS de Sarrià a l’escola 
 
 
Descripció: 
 
La introducció de l’educació ambiental i per a la sostenibilitat en els plans d’estudis de l’ensenyament primari 
de Sarrià, són un element important per a promoure hàbits i conductes més respectuoses amb el medi 
ambient.  
 
Aquest programa hauria d’incloure diferents activitats de síntesi per treballar diferents temes que 
s’emmarquen en l’AGENDA 21Local i que són claus en la sostenibilitat urbana: 
 La mobilitat 
 Els residus (recollida selectiva, neteja viària, etc.) 
 Estalvi d’aigua i energia 
 El medi natural  
 La població 
 El paisatge urbà 

 
Aproximadament, cada dos anys es revisa el projecte educatiu del centre (CEIP Montserrat). Actualment s’està 
revisant el projecte educatiu del centre CEIP Montserrat. Seria bo, que aquesta revisió ja incorporés alguns dels 
punts d’aquest programa, abans que fos aprovat pel Consell Escolar (Claustre – AMPA – Ajuntament).  
 
Terminis: 1 – 8 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (oficina AGENDA 21), AMPA, Consell Escolar, Grup 
excursionista, grup ornitològic 
 
Fonts de finançament: Departament d’Ensenyament, CCG, DdG, AST, AMPA 
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica (Programa educatiu a realitzar des de l’escola) 
 

 

 168 



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

 
 
Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 
MEDI 
 
 
Programa 9.2.:  POTENCIAR UN PROJECTE EDUCATIU INTEGRAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Impulsar un Casal per als joves 
 
Núm.: 9.2.5. 
 
Objectiu:  Educar en el lleure 
 
 
Descripció: 
 
Actualment el Casal d’estiu per a joves, presenta una gran participació durant els mesos de juliol i agost. 
Aquesta acció proposa donar continuïtat al Casal d’estiu constituint un casal permanent per tal de canalitzar 
l’educació del temps lliure. Aquesta casal ha de representar una peça important en les activitats 
extraescolars del municipi, juntament amb l’Ateneu i les entitats esportives.  

 
El Casal per als joves, es pot impulsar des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’escola, l’AMPA, MIJAC i 
altres entitats del poble.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, AMPA, MIJAC, CEIP Montserrat 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 750.000 ptes/any per part de l’Ajuntament (autofinançament a partir de les quotes 
familiars) 
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11. Línia estratègica X. Promoure el 
benestar i la justícia social 
 
 
L’estructura social presenta una contínua evolució. A Sarrià s’observa un progressiu 
envelliment de la població, un nombre cada vegada més reduït de persones per llar, etc. 
Aquests canvis es tradueixen en noves necessitats a nivell d’habitatge, sanitari, de benestar 
i protecció social, etc.  
 
Aquesta línia estratègica desenvolupa diferents mecanismes que han d’ajudar a millorar el 
benestar social i promoure la justícia social, i es centra en: 
 
 Millorar els serveis sanitaris i socials 
 Prioritzar la prevenció en l’àmbit de la salut i la protecció social 
 Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques a tots els ciutadans 
 Fomentar els valors de la solidaritat i la justícia social 

 
La línia estratègica X. s’estructura en 4 programes i 15 accions.  
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.1.:  FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Reduir la quantitat d’habitatge buit de Sarrià de Ter 
 
Núm.: 10.1.1. 
 
Objectiu:  Reduir el percentatge d’habitatge buit al municipi i millorar l’accés a l’habitatge dels joves 
 
 
Descripció: 

 
El percentatge teòric d’habitatges buits a Sarrià de Ter es situa al voltant del 15 %. Cal emprendre mesures 
que fomentin una major ocupació de l’habitatge, fent un estudi que avaluï: 
 
 la quantitat real d’habitatge buit 
 la seva localització (cal veure si es concentra en barris o carrers del municipi) 
 els motius pels quals es troba vacant (futura ocupació, el pot llogar però a un preu massa baix, per 

llogar-lo caldria realitzar obres però no en vol fer, etc.) 
 el grau de conservació (fonamentalment cal determinar les possibles mancances) 
 la necessitat d’obres per tal de ser habitable i el seu cost aproximat 
 la disponibilitat del propietari per llogar l’habitatge. 

 
Els resultats d’aquest estudi han de permetre determinar la necessitat real d’emprendre mesures per fomentar 
l’ocupació dels habitatges buits, i on localitzar aquestes actuacions. Per portar-ho a terme caldrà:  
 
1. Crear una borsa d’habitatges  
2. Establir contactes entre els promotors – propietaris i les persones que busquen habitatge 
3. Impulsar mesures estimuladores (per exemple, l’Ajuntament pot finançar una part de la rehabilitació de 

l’habitatge a canvi que el propietari llogui el seu pis a un preu estipulat durant un cert període de temps1, o 
bé ajudes directes a joves).   

 
1L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha impulsat una experiència de lloguers semblant a la proposada.  
 
 
Terminis: 4 – 8 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució:  AST, promotors, particulars, col·legi d’aparelladors de Girona 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (100 hores de tècnic municipal per l’estudi) 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.1.:  FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Criteris de finançament d’habitatges socials, equipaments i espais públics 
 
Núm.: 10.1.2. 
 
Objectiu: Incrementar la quantitat i qualitat dels habitatges socials, equipaments i espais públics 
 
 
Descripció: 

 
Aquesta acció es troba subjecte a la quantitat de terrenys de propietat municipal que l’Ajuntament pot vendre 
en els propers anys (per a construcció d’habitatges, indústries, etc.). No obstant això, es proposa que els 
ingressos que rebi l’Ajuntament procedents d’aquest tipus de vendes, es destinin íntegrament a rehabilitar 
habitatges, construir habitatges de protecció oficial (encaminada a oferir habitatges a les persones amb 
rendes baixes, principalment joves), o bé a la millora d’equipaments municipals i espais públics.  
 
 
Terminis: 1 – 8 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST  
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Sense valoració econòmica 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.1.:  FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE 
 
 
Acció/projecte:  
 
Promoció (pública i privada) d’habitatges de protecció oficial  
 
Núm.: 10.1.3. 
 
Objectiu: facilitar l‘accés a l’habitatge de tots els habitants de Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 
 
En els propers anys cal que l’Ajuntament, sòl o bé conjuntament amb els promotors urbanístics, continuï  
sol·licitant la construcció d’habitatges de protecció oficial al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya.    
 
 
Terminis: 4 – 8  anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST i Promotores privades   
 
Fonts de finançament: AST, DPTOP 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu  
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.2.:  PREVENCIÓ DE LA SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Activitats formatives i preventives relacionades amb el consum de tòxics, 
els hàbits alimentaris i la prevenció davant les malalties mentals 
 
Núm.: 10.2.1. 
 
Objectiu:   Millorar els hàbits de salut de la població. 

Minimitzar situacions de risc social  
 
 
Descripció: 
 
La prevenció en l’àmbit sanitari i en les problemàtiques socials ha de permet reduir la seva incidència 
negativa en un futur (sobretot quan existeixen mancances estructurals). Aquesta acció es centra en millorar 
el treball dels serveis socials i sanitaris en accions de prevenció, fonamentalment en aquells sectors de la 
població amb un major risc (infància – adolescència, persones grans) i en l’àmbit de la salut mental. Aquesta 
tasca s’ha de realitzar de forma coordinada (i en ocasions conjunta) entre els serveis socials, els sanitaris i 
l’Ajuntament:  
 
 Realitzar accions de sensibilització sobre les malalties mentals en la infància i en els adults 
 Aprofundir en el coneixement dels serveis de tractament 
 Informar sobre els principals factors de risc de la població (colesterol, tabaquismes, obesitat, hipertensió 

arterial, etc.). En aquest punt es proposa fer un cicle de xerrades al darrer curs de primària de l’escola 
Montserrat (tabac, drogues, alcohol, etc.). 

 Promoció dels hàbits de salut saludables (campanyes, tríptics, xerrades, etc.)1. 
 Estudiar la viabilitat i oportunitat d’engegar un programa comunitari sobre el consum de substàncies 

tòxiques a la població jove. 
 
1Es poden realitzar alguns articles a la revista “Parlem de Sarrià”, en el qual es relacionessin les dades reals sobre els factors de risc de la 
població, la seva problemàtica, adopció d’estils de vida més saludables, etc.  
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ABS, SSAP, EAP  
 
Fonts de finançament: AST, CCG (serveis socials), ABS 
 
Valoració econòmica: Organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.2.: PREVENCIÓ DE LA SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Impulsar una campanya de medicina preventiva i principals factors de risc a 
l’esport  
 
Núm.: 10.2.2. 
 
Objectiu: Evitar riscos i millorar l’actuació davant d’un accident 
 
 
Descripció: 
 
Sarrià presenta un gran nombre d’esportistes (uns 500). Aquesta activitat esportiva porta implícit un cert risc 
d’accident. Es important en aquests casos conèixer com s’ha d’actuar, on cal dirigir-se, que cal fer per evitar 
accidents, lesions, etc. 
 
Actualment l’Ajuntament ja disposa d’un servei de medicina esportiva (un dia a l’any), en el qual es fa una 
revisió mèdica a tots els esportistes federats de Sarrià. Alhora, es proposa organitzar xerrades per parlar 
d’aquests temes al conjunt d’esportistes de Sarrià, així com organitzar una jornada de formació dirigida als 
responsables esportius. 
 
Aquestes accions es poden integrar dins el marc de les jornades de l’esport que preveu engegar 
l’Ajuntament en aquest 2000.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST (regidoria d’esports), ABS  
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: 200.000 ptes 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.2.: PREVENCIÓ DE LA SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Estudi sobre la salut a Sarrià de Ter 
 
Núm.: 10.2.3. 
 
Objectiu: Conèixer la situació actual i les necessitats futures en diferents àmbits relacionats amb la salut 
(automedicació, salut mental, salut laboral) 
 
 
Descripció: 
  
El nivell de coneixement de la salut de Sarrià de Ter és limitat, i es redueix principalment a les diferents 
dades que inclou la memòria anual de l’Àrea Bàsica de Salut, així com alguns estudis aïllats.  
 
Per això, cal engegar un estudi més profund, sobre la salut a Sarrià de Ter que faci un especial incidència 
en:  
 
 L’automedicació (nº persones que s’automediquen, en quins casos, producte farmacèutic escollit, nivell 

de consum, efectes secundaris, etc.) 
 Salut mental (nº de casos registrats en els darrers anys relacionats amb problemes de salut mental, nº 

de derivacions des de l’ABS o els serveis socials cap a d’altres centres especialitzats, necessitats actuals i 
futures respectes a centres de salut mental, etc.) 
 Salut laboral (mortalitat i problemes de salut per causes laborals, determinar el possible origen de la 

malaltia, sector industrial en que es produeix, etc.) 
 
Aquest estudi hauria de comparar els resultats del municipi amb d’altres de referència (per exemple a nivell 
comarcal i en l’àmbit català) per tal de treure conclusions més ajustades sobre l’estat actual de la salut a 
Sarrià de Ter, quins són els principals responsables que disminueixen la qualitat de vida de la població i 
quines mesures correctores i seguiment caldria emprendre en un futur.  
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ABS, les 3 farmàcies utilitzades pels habitants de Sarrià, SSAP  
 
Fonts de finançament: AST, ABS, CCG (Serveis Socials) 
 
Valoració econòmica: Organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.2.: PREVENCIÓ DE LA SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Prevenció en l’àmbit de la salut en la gent gran  
 
Núm.: 10.2.4. 
 
Objectiu: Millorar l’atenció a les persones grans  
 
 
Descripció: 
 
Una part de les persones que pateixen problemes de salut mental es deriven cap a centres de salut mental. 
En d’altres casos (quan la situació és menys greu) es poden resoldre bona part dels problemes mitjançant 
l’ajut – al propi domicili – de cuidadors i els propis familiars. Aquesta acció proposa realitzar actuacions de 
formació i cura dels cuidadors i familiars que tenen a càrrec persones dependents.  
 
Aquesta tasca formativa es pot resoldre mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i una empresa especialitzada, 
que a més de les sessions formatives puntuals a cuidadors i familiars ofereixi un servei d’assessorament i ajuda 
permanent, que pot estar cofinançat conjuntament entre particulars i Ajuntament (segons les disponibilitats 
econòmiques de cada família).  
 
Terminis: 1 – 4  anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, ABS i SSAP  
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Sense valoració  
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.3.: MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Protocol per avaluar el grau de satisfacció sanitària de l’Àrea Bàsica de Salut de 
Sarrià de Ter 
 
Núm.: 10.3.1. 
 
Objectiu: Millorar el grau de satisfacció sanitària de l’ABS 
 
 
Descripció: 
 
L’Àrea Bàsica de Salut disposa de diferents protocols interns d’avaluació de l’activitat sanitària (en la 
prevenció i detecció de diferents malalties, vacunacions, etc.). En canvi la satisfacció de l’usuari no disposa 
encara de cap protocol d’avaluació. Per tant resultaria molt positiu implantar-lo per tal de posar els suficients 
mecanismes per avaluar la satisfacció sanitària del servei, emprant un mecanisme que facilités les queixes, 
reclamacions, suggeriments, etc.  
 
El buidat de les opinions dels usuaris permetria avaluar els punts forts i febles del centre, i realitzar les 
correccions oportunes per millorar-ne el servei.  
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: ABS 
 
Fonts de finançament: ABS 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic (ABS)  
 

 

 179



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

 
 
Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.3. : MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Informatització de les fitxes i expedients dels serveis socials de Sarrià de Ter 
 
Núm.: 10.3.2. 
 
Objectiu: Millorar el sistema organitzatiu dels SSAP de Sarrià de Ter 
 
 
Descripció: 
 
Actualment els serveis socials del consell comarcal han iniciat la informatització de les dades dels diferents 
serveis socials. En els propers anys, aquesta informatització permetrà una major agilitat en la consulta de les 
dades del propi servei.  
 
No obstant això, en el disseny d’alguns programes d’intervenció social a nivell col·lectiu, pot resultar útil que 
a més de disposar de la base de dades pròpia, es disposi d’informació procedent d’altres àmbits 
(fonamentalment informació procedent de l’Ajuntament, escola, ABS). L’avaluació d’aquesta informació serà 
molt útil per a dissenyar programes d’intervenció social a nivell col·lectiu. 
 
Aquesta informació també pot resultar útil per d’altres programes o accions que es vulguin engegar des del 
propi Ajuntament de Sarrià. Per tant es proposa que s’estableixi una coordinació entre l’Ajuntament  i els 
SSAP per tal d’extreure el màxim rendiment de la informació disponible. 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: CCG (SSAP), AST  
 
Fonts de finançament: CCG, AST 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.3.: MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Consolidar els instruments de treball intern dels serveis socials que 
afavoreixin la coordinació entre els diferents serveis territorials  
 
Núm.: 10.3.3. 
 
Objectiu: Afavorir la coordinació entre els diferents serveis sanitaris i socials del municipi 
 
 
Descripció: 
 
Actualment, els serveis socials del municipi i l’àrea bàsica de salut es reuneixen periòdicament amb els 
centres de salut mental (tant d’infants com d’adults). Cal consolidar aquest tipus de coordinacions entre 
organitzacions i si cal ampliar-les.  Per tant seria convenient establir un protocol que fixi la periodicitat de les 
reunions de coordinació entre els Serveis Socials d’Atenció Primària de Sarrià de Ter i la resta  
d’organismes, i realitzi un seguiment del seu funcionament. Aquesta coordinació s’haurà de realitzar com a 
mínim amb:  
 
 Entitats del municipi (Consell d’Entitats) 
 Ajuntament de Sarrià de Ter (gestor cultural i polítics) 
 Escola CEIP Montserrat 
 Àrea Bàsica de Salut 
 Centres de Salut Mental (CAPIP i Centre de Salut Mental de Girona) 

 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: SSAP de Sarrià i la resta d’entitats i organismes 
 
Fonts de finançament: SSAP 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.3.: MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Millora dels recursos dels serveis socials de Sarrià de Ter  
 
Núm.: 10.3.4. 
 
Objectiu: Ampliar els recursos humans dels serveis socials d’atenció primària a l’UBASP-III 
 
 
Descripció: 
 
Fins a l’any 1998, el Serveis Socials d’Atenció Primària de Sarrià de Ter (UBASP-III) disposava d’un 
treballador social i un educador social a jornada complerta. Actualment, la jornada laboral de l’educador 
social s’ha reduït a la meitat. Tenint en compte el previsible creixement de la població, així com l’insuficient 
treball en el medi obert que realitza el servei, es proposa ampliar la jornada laboral de l’educador social de 
les 20 hores / setmana actuals fins a 37,5 hores. 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: CCG, AST 
 
Fonts de finançament: CCG, AST 
 
Valoració econòmica: 1.700.000 ptes/any en concepte d’ampliació de jornada laboral 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.3.: MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Millora del sistema organitzatiu dels serveis socials d’atenció primària per tal de 
potenciar el treball comunitari 
 
Núm.: 10.3.5. 
 
Objectiu:   Millorar el sistema organitzatiu dels SSAP de Sarrià de Ter 

Ampliar l’abast dels serveis socials 
 
 
Descripció: 
 
L’actual dinàmica dels serveis socials d’atenció primària es centra fonamentalment amb el nivell d’atenció 
individual i familiar mentre que el treball comunitari és molt reduït. Per potenciar el treball comunitari es 
proposa: 
 
 Limitar les hores destinades del professionals del servei a l’atenció individual / familiar, per tal 

d’incrementar la intervenció a nivell grupal i comunitari. 
 
 Prioritzar la tasca de l’educador social en les tasques del treball comunitari 

 
 Iniciar el treball comunitari a través de projectes vinculats a les problemàtiques més destacables del 

municipi (àmbit de la salut i les disminucions i als processos d’inadaptació social). 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: SSAP 
 
Fonts de finançament: SSAP 
 
Valoració econòmica: Cost organitzatiu i tècnic 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.3.: MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Estudi de les problemàtiques del col·lectiu de les persones amb disminució 
física  
 
Núm.: 10.3.6. 
 
Objectiu: Detectar les mancances estructurals i de serveis bàsics de les persones amb disminució física 
 
 
Descripció: 
 
De manera complementària al Pla municipal d’accessibilitat es proposa realitzar un estudi per conèixer la 
situació de les persones amb disminució física. Aquest estudi ha de detectar:  
 
 Localització i característiques de l’habitatge  
 Zones de la ciutat que dificulten la mobilitat, l’accés a serveis bàsics, a equipaments municipals, etc. 
 Determinar les necessitats actuals. Valorar els desplaçaments que han de realitzar per tal d’accedir a 

serveis urbans bàsics (equipaments educatius, espais verds i d’ús públic, centres de salut, abastament 
alimentari, transport públic, dotacions culturals i de lleure públiques). 
 Mesures per planificar correctament els serveis adequats 

 
Els resultats d’aquest estudi han de servir per a començar a confeccionar alguns dels apartats del Pla 
d’Accessibilitat. Aquest estudi, també ha de servir d’impuls per constituir un grup de persones amb discapacitats 
que actuï d’assessor en l’elaboració de Pla d’Accessibilitat.  
 
 
 
Terminis: < 1 any 
 
Prioritat: Màxima 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, SSAP, Col·lectiu de persones amb disminució (i familiars – 
amics) 
 
Fonts de finançament: CCG 
 
Valoració econòmica: Inclòs dins els treballs dels SSAP 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.3.: MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
 
 
Acció/projecte:  
 
Incrementar els recursos assistencials i de lleure per a la gent gran.  
 
Núm.: 10.3.7. 
 
Objectiu: Adequar els serveis actuals a les necessitats de la gent gran 
 
 
Descripció: 
 
És important consolidar l’oferta actual de serveis a la gent gran, i oferir-ne de nous. En aquest sentit, atenent 
a l’estructura de la població de Sarrià es proposa:  
 
 Crear un centre de dia / servei de dia per a la gent gran de suport a les famílies. En aquest centre s’hi 

ha de realitzar activitats de manteniment físic i cognoscitiu. Es important estudiar i definir les característiques 
de funcionament del servei de dia i adequar-lo a les necessitats del municipi (obert 3, 4 o 5 dies a la 
setmana). 
 
 Dinamitzar la llar de jubilats. L’envelliment de la població, provoca que cada vegada existeixi un 

col·lectiu més ampli de persones, cada vegada més culturitzada i amb noves inquietuds. Per tant sempre 
que sigui possible cal que la llar de jubilats incrementi la seva oferta incorporant: aules de formació, es creí 
una xarxa d’aprenentatge intergeneracional, es fomenti el voluntariat, es realitzin activitats de manteniment 
físic, etc. En aquest procés de canvi de l’oferta de la llar de jubilats, serà molt important que des del gestor 
cultural i el SSAP s’emprenguin mesures per afavorir la participació de les dones (col·lectiu inicialment més 
difícil de mobilitzar però a llarg plaç més actiu que el dels homes). 
 
 
Terminis: 1 – 4  anys (llar de jubilats) i  4 – 8 anys (centre de dia per a la gent gran) 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, SSAP  
 
Fonts de finançament: AST, DdG  
 
Valoració econòmica: Sense valoració 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL   
 
 
Programa 10.4. : COOPERACIÓ I SOLIDARITAT GLOBAL 
 
 
Acció/projecte:  
 
Impulsar mesures de cooperació i solidaritat global 
 
Núm.: 10.4.1. 
 
Objectiu: Continuar col·laborant en campanyes de cooperació i solidaritat global 
 
 
Descripció: 
 
Es proposa incloure diferents actuacions per fer front a la pobresa i els desequilibris socials dels països més 
desfavorits. Per aquest es proposa que:  
 
 L’Ajuntament promourà, amb els sectors implicats, el comerç de productes d’origen local i/o comarcal. 

En els productes que provenen de l’exterior es fomentarà la venda de productes que provinguin del comerç 
just i responsable, tant en els establiments actuals com en els que en un futur es puguin establir a Sarrià.  
 
 L’Ajuntament s’afegirà a la campanya del 0,7%1  

 
 Continuar col·laborant en campanyes solidàries (p.e. les que organitza Sarrià en Acció) 

 
 

1Actualment l’ajuntament ja hi destina al voltant del 0,3% del seu pressupost a través del Fons Català de Cooperació o ajudes a projectes 
concrets 
 
 
Terminis: 1 – 4 anys 
 
Prioritat: Mitjana 
 
Sectors involucrats en la seva execució: AST, Associació de botiguers, Entitats 
 
Fonts de finançament: AST 
 
Valoració econòmica: Entre 2,5 i 3,5 M ptes/any 
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12. Valoració econòmica i 
temporalització  
 
 
Cadascuna de les accions del Pla d’Acció Local de Sarrià de Ter s’acompanya d’una 
estimació del seu cost d’execució. A continuació es presenta el resum econòmic del Pla 
d’Acció Local (taula 1.) per any. No obstant això, cal tenir present que moltes de les accions 
tenen un cost organitzatiu o tècnic el qual no queda reflectit en el pressupost, i en d’altres 
accions no s’ha pogut estimar ja que per fer-ho caldria més informació de que la es disposa 
actualment.  

 
Taula 1. 

Cost aproximat del PALS per any 
 

Any Cost total 
(ptes/any) 

Cost Ajuntament 
(ptes/any) 

1 10.500.000 10.000.000 
2 154.000.000 27.000.000 
3 154.000.000 27.000.000 
4 154.000.000 27.000.000 
5 33.000.000 26.000.000 
6 33.000.000 26.000.000 
7 33.000.000 26.000.000 
8 33.000.000 26.000.000 
9 33.000.000 26.000.000 
10 33.000.000 26.000.000 
Total PALS 670.500.000 247.000.000 

 
 
També cal  destacar que tant sols una part del Pla d’Acció l’ha d’assumir l’administració local 
(aproximadament el 37 %). De la part que ha d’assumir l’Ajuntament, prop del 40 % 
correspon a l’execució de les accions de la línia estratègica IV i V, mentre que les línies I, II, 
III i VI tant sols suposen el 16 % de l’aportació que realitza l’Ajuntament (taula 2.).   
 

Taula 2. 
Cost aproximat de cada línia estratègica 

 
Línia estratègica ptes % 
I 10000000 4,05 
II 9500000 3,85 
III 10000000 4,05 
IV 47500000 19,23 
V 50000000 20,24 
VI 9500000 3,85 
VII 30000000 12,15 
VIII 35000000 14,17 
IX 18000000 7,29 
X 27500000 11,13 
Total  247000000 100,00 
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Pel què fa al calendari d’aplicació de les accions, destaca que més de la meitat de les 
accions s’han de realitzar a mig termini, mentre que un 32% de les accions es preveu que es 
realitzin de forma immediata.  
 

 
Taula 3. 

Nombre d’accions per línia estratègica, segons terminis 
 

Línia estratègica Immediat (<1any) Mig (1 – 4 anys) Llarg (4 – 8 anys) 
I 7 0 0 
II 4 11 1 
III 8 6 3 
IV 3 10 4 
V 13 22 8 
VI 4 5 2 
VII 5 8 3 
VIII 1 4 0 
IX 1 7 2 
X 4 8 3 
Total  50 (32%) 81 (52%) 26 (16%) 
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