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Annex I. Relació de la legislació 
ambiental vigent 
 

 
I.1. Anàlisi del territori 
 
 Reial Decret 1346/1976, pel qual s’aprova el “Texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y 

ordenación urbana” (BOE) 
 
 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 

el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (artículos 10, 11, 18, 19, 24, 
27, 36, 76 a 87). (BOE núm. 221 i 222, de15 i 16.9.78). 

 
 Reial Decret 1/1992, de 6 de juny, pel qual s’aprova el nou “Texto refundido de la Ley sobre el 

régimen del suelo y ordenación urbana” (Articles 3, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 21, 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 103, 107, 108, 109, 133, 138, 139, 242, 243, 244 
y 245). (BOE núm. 156, 30.6.92). 

 
 Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions (BOE núm. 89, 14.04.1998). 

 
 Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 

 
 Decret 3111/1985, de 13 d'octubre, pel qual s’aprova el Pla de Carreteres de Catalunya. 

 
 Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres de l’Estat. 

 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural (DOGC núm. 

1714, 01.03.1993) 
 
 Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística. 
 
 Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya. 

 
 Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial. DOGC núms. 385 i 406, de 30.11.83 i de 

10.2.84) 
 
 Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya. 
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I.2. Sistemes naturals 
La legislació referent als sistemes naturals és molt àmplia, pel què fa a declaracions d’espais protegits i 
plans especials, però també perquè molta normativa complementària té incidència en relació a la gestió 
del medi. Per això aquí es fa només una relació de la normativa catalana i europea més rellevant per a 
Sarrià de Ter.   
 
 Directiva 79/409/CEE sobre conservació de les aus en estat silvestre 

 
 Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats 

naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE L-206/7 22.07.1992) 
 
 Directiva 97/62/CE Consell, de 27 d’octubre de 1997, per la que s’adapta al progrés científic i tècnic 

de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres. 

 
 Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les 

activitats extractives. (DOGC núm. 356 19.08.1983 i DOGC núm. 381 16.11.1983)  
 
 Llei 2/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels 

espais d’interès natural afectats per activitats extractives. Sentència del Tribunal Constitucional de 
04.11.1982 

 
 Ordre de 5 de novembre de 1984, de protecció de plantes de la flora autòctona de Catalunya 

(DOGC núm. 493 12.12.1984) 
 
 Llei 12/85, de 13 de juny, d’Espais Naturals (DOGC núm. 556, 28.06.1985), modificada pel D.L. 

11/94, de 26 de juliol (DOGC núm. 1927, 29.07.1994) 
 
 Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental 

 
 Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre 

normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives. (DOGC núm. 1007, 
20.06.1988)  

 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural (DOGC 

núm. 1714, 01.03.1993), i Decret 213/97, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/92 (DOGC 
núm. 2448 05.08.1997) 

 
 Decret 214/87, de 9 de juny, sobre arbres monumentals (DOGC núm. 857 29.06.1987) 

 
 Llei 3/88, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967 18.03.1988), modificada 

parcialment per la Llei 3/94, de 20 d’abril (DOGC núm. 1890, 29.04.1994) 
 
 Llei 6/1988, de 30 març, forestal de Catalunya. (DOGC núm. 978 15.04.1988 i 

DOGC núm. 1057 19.10.1988) 
 
 Decret 12/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals d’interès comarcal i d’interès 

local (DOGC núm. 1150 02.06.1989) 
 
 Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya 

(DOGC núm. 1730 05.04.1993) 
 
 Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. DOGC núm. 2082 

02.08.1995. i Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 
(DOGC 2680 14.07.1998)  
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I.3. Riscos ambientals 
 
 Reial Decret 886/1988 del 15 de juliol sobre la prevenció d’accidents majors en determinades 

activitats industrials.  
 
 Llei 7/85, Llei 8/87, el Decret 142/42 i la Llei 4/97, vigents a Catalunya que obliguen a elaborar i 

aprovar els diferents plans bàsics d’emergència municipal. 
 
 

I.4. Mobilitat 
 
 Reglament de Seguretat Viària  

 
 Reial Decret L 339/90, de 2 de març de 1990, relativa a trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat vial. 
 
 Reial Decret 13/92, de 17 de gener de 1992, relativa a trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat vial. 
 

 

I.5. Aigua 
 
 Directiva del Consell 75/440, de 16 de juny, relativa a la qualitat requerida per les aigües superficials 

destinades a la producció d’aigua potable en els Estat membres. DOCE L-194, de 25.07.1975 
 
 Directiva del Consell 79/869, de 9 d’octubre, relativa als mètodes de medició i la freqüència del 

mostreigs i de l’anàlisi de les aigües superficials destinades a la producció d’aigua potable als Estats 
membres. DOCE L-271, de 29.10.1979. 

 
 Directiva del Consell 80/778, de 15 de juliol, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum 

humà. DOCE L-229, de 30.08.1980. 
 
 Directiva 76/464 del consell, de 4 de maig, relativa a la contaminació causada per determinades 

substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la comunitat. DOCE L nº129, 18.05.1976. 
 
 Directiva 80/68 del consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de les aigües 

subterrànies de la contaminació causada per determinades substàncies perilloses. DOCE L núm. 90, 
26.01.1980. 

 
 Directiva 83/513 del consell, 26 de setembre, relativa als valors límit i als objectius de qualitat per 

als abocaments de cadmi. DOCE L núm. 291, 24.10.1985. 
 
 Directiva 84/156 del consell, 8 de març, relativa als valors límit i als objectius de qualitat per als 

abocaments de mercuri dels sectors diferents de l’electròlisi de clorurs alcalins. DOCE L núm. 74, 
17.03.1984. 

 
 Directiva 84/491 del consell, 8 d’octubre, relativa  als valors límit i als objectius de qualitat per als 

abocaments de hexaclorociclohexà. DOCE L núm. 274, 17.10.1984. 
 
 Directiva 86/280 del consell, 12 de juny, relativa als valors límit i als objectius de qualitat per als 

residus de determinades substàncies perilloses compreses en la llista I de l’annex de la D 76/464. 
DOCE L nº181, 4-7-86. Correcció d’errades DOCE L núm. 191, 15.07.1986. 

 
 Directiva 88/347 del consell, 16 de juny. Modificació de l’annex II de la D 86/280. DOCE L núm.158, 

25.06.1988. 
 
 Directiva 90/415 del consell, 27 de juliol. Modificació de l’annex II de la D 86/280. DOCE L núm. 

219, 18.08.1990. 
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I.5. Aigua 
 
 Directiva 91/415 del consell, 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes. 

DOCE L núm. 135, 30.05.1991. 
 
 Directiva 91/676 del consell, 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la 

contaminació produïda  per nitrats utilitzats en l’agricultura. DOCE L núm. 375, 31.12.1991. 
 
 Directiva 278/CEE de 1986, sobre la protecció del medi ambient, i en particular, dels sòls en la 

utilització de fangs de depuradora en l’agricultura. 
 
 Llei 29/1985, del 2 d’agost, d’aigües, BOE n. 189, de 08.08.1985; correcció d’errors al BOE núm. 

243, de 10.10.1985 
 
 Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que 

desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, del 2 d’agost, d’aigües. BOE 
núm. 103, de 30.04.1986 

 
 Reial Decret 1315/1992, de 30 d’octubre, pel que es modifica parcialment el Reglament del Domini 

Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI i VII de la llei 29/1985, del 2 
d’agost, d’aigües, aprovat pel Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril. BOE núm. 288, de 01.12.1992 

 
 Real Decreto 509/96, de 15 de marzo, de Desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

Diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. BOE núm. 77, de 29.03.1996 

 
 Reial Decret 2618/1986, de 24 de desembre, pel que s’aproven mesures referents a aqüífers 

subterranis a l’empara de l’article 56 de la Llei d’Aigües. BOE núm. 312, de 30.12.1986 
 
 Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de l’Administració Pública de 

l’Aigua i de la Planificació Hidrològica, en el desenvolupament dels títols II i II de la Llei d’Aigües. BOE 
núm. 209, de 31.08.1988 

 
 Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre, pel que s’aprova la Reglamentació Tècnico Sanitària 

per a l’abastament  i control de la qualitat de les aigües potables de consum públic. BOE núm. 226, 
de 20.09.1990 

 
 Ordre de 27 de juliol de 1983, per la que s’aproven els mètodes oficials d’anàlisis microbiològics per 

a les aigües potables de consum públic. BOE núm. 193, de 13.08.1983 
 
 Ordre de 1 de juliol de 1987, per la que s’aproven els mètodes oficials d’anàlisis fisicoquímiques per 

a aigües potables de consum públic. BOE núm. 163, de 09.07.1987 
 
 Ordre de 8 de febrer de 1988 sobre mètodes de medició i freqüència de mostreigs per a l’anàlisi 

d’aigües superficials per a aigües potables. BOE núm. 53, de 02.03.1988 
 
 Ordre de 11 de maig de 1988, sobre característiques bàsiques de qualitat que han de ser 

mantingudes en les corrents d’aigües superficials quan siguin destinades a la producció d’aigües 
potables. BOE núm. 124, de 24.05.1988. Modificat per l’Ordre de 15 d’octubre de 1990, BOE núm. 
254 de 23.10.1990 

 
 Reial Decret 2473/85, 27 desembre. S’aprova la taula de vigència a què es refereix l’apartat  3 de la 

disposició de rogatòria de la llei 29/85, 2 d’agost, d’aigües. BOE núm. 2, 02.01.1986. - RD 849/86, 11 
abril, per al qual s’aprova el reglament de domini públic hidràulic que desenvolupa els títols 
preliminars I, IV,V,VI i VII de la vigent llei d’aigües. BOE núm. 103, 30.04.1986 

 
 Reial Decret 419/93, 26 de març, s’actualitza l’impost de sancions establertes en l’article 109 de la 

llei 29/85, 2 d’agost, d’aigües i es modifiquen determinats articles del reglament de domini públic 
hidràulic. BOE núm. 42, 10.03.1994. Correcció d’errors BOE núm. 59, 10.03.1994 

 
 Reial Decret 1310/1990, de 29 de octubre, pel que es regula la utilització dels llots de depuradores 

en el sector agrari. BOE núm. 262, de 01.11.1990 
 
 Ordre de 26 d’octubre de 1993, sobre la utilització de fangs de depuradora sobre el sector agrari. 
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I.5. Aigua 
 
 Ordre de 16 de Desembre de 1988, relativa als mètodes i freqüències d’anàlisis o d’inspecció de las 

aigües continentals que requereixin protecció o millora per el desenvolupament de la vida piscícola. 
BOE núm. 306, de 22.12.1988 

 
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de Setembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28.06.1988, de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
 Real Decreto 1138/1990 de 14 de Septiembre por el que se aprueba la Reglamentación Técnico 

Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. BOE 
núm. 226, de 20.09.1990 

 
 Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por lo que se establecen normas de calidad de las aguas de 

baño. BOE núm. 167, de 13.07.1988 
 
 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosa 
 
 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca 

 
 Decret Legislatiu 1/88, de 21 de gener, pel qual s’aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/81, de 

4 de juny, i la Llei 17/87, de 13de juliol, en un text únic. DOGC núm. 962 de 07.03.1988 
 
 Decret 320/90 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament del títol 2 del 

D.L. 1/88 i del títol 1 de la Llei 5/90 d’infrastructures hidràuliques a Catalunya. DOGC núm. 1387 
31.12.1990. (Corr. err. D. 320/90 de 21de desembre. DOGC núm. 1473 de 29.07.1994) 

 
 Llei 5/81, 4 de juny, sobre el desenvolupament legislatiu en matèria d’evacuació i tractament d’aigües 

residuals. DOGC núm. 133, 10.06.1981 
 
 Llei 17/87, 13 de juliol, de l’administració hidràulica de Catalunya. DOGC núm. 869, 27.07.1987. 

 
 Decret Legislatiu 1/88, de 28 de gener, per la qual s’aprova la refosa dels preceptes de la llei 5/81 

de 4 de juny i la llei 17/87 de 13 de juliol en un text únic. Text refós DOGC núm. 1271, 23.03.1990. 
 
 Llei 19/91, 7 de novembre, de reforma de Junta de Sanejament. DOGC núm. 1520, 20.11.1991. 

 
 Ordre 19 de febrer de 1987 en la qual s’estableixen normes complementàries en matèria 

d’autoritzacions d’abocaments d’aigües residuals. DOGC núm. 816, 16.03.1987. 
 
 Ordre 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus. 

 
 Orde 17 d’octubre de 1984 sobre abocadors. 

 
 Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.  

 
 Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i 

esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge 
 
 Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 

Catalunya. DOGC núm. 1980, de 02.12.1994 
 
 Decret 286/1992, de 24 de novembre, de modificació del procediment de determinació de l’increment 

de tarifa de sanejament per mesurament directe de la càrrega contaminant. DOGC núm. 1683, de 
16.12.1992 

 
 Llei 13/1994, de 28 de desembre, que estableix coeficients correctors del cànon d’infrastructura 

hidràulica per a usos domèstics de l’aigua. DOGC 1993, de 02.01.1995 
 
 Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en 

determinants edificis i habitatges 
 
 Decret 125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’aigua. DOGC 

núm. 2886, de 12.05.1999. Modificat pel Decret 218/1999, de 27 de juliol. 
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I.6. Contaminació atmosfèrica 
 
 Directiva 80/779/CEE. Estableix valors de qualitat per a les partícules en suspensió i el diòxid de 

sofre. Incorporada en la legislació espanyola pel Reial decret 1613/1985.  
 
 Directiva 82/884/CEE. Estableix valors de qualitat per al plom. Incorporada en la legislació espanyola 

pel Reial decret 717/1987.  
 
 Directiva 85/203/CEE. Estableix valors de qualitat per al diòxid de nitrogen. Incorporada en la 

legislació espanyola pel Reial decret 717/1987.  
 
 Directiva 89/427/CEE. Modifica la Directiva 80/779 pel que fa als valors de qualitat de les partícules 

en suspensió mesurades pel mètode gravimètric. Incorporada en la legislació espanyola pel Reial 
decret 1321/1992.  

 
 Directiva 92/72/CEE. Dóna valors de qualitat per al contaminant ozó. Incorporada pel Reial decret 

1494/1995. 
 
 Existeix una proposta de Directiva 98/C 9/05 presentada per la Comissió el 21 de novembre de 1997, 

relativa als valors límit de diòxid de sofre, òxids de nitrogen, partícules i plom a l’atmosfera, en la qual 
els valors límits permesos són més restrictius que la legislació actualment en vigor, i en la que es 
diferencien les partícules segons la seva grandària (<10 µm i < 2.5 µm).  

 
 Directiva 97/C 99/02 del 26 de març de 1997, que encara és una proposta de directiva per a la 

limitació de les emissions de compostos volàtils en determinades activitats industrials. 
 
 Llei 38/1972, de 22 de desembre. Estableix objectius de protecció de l'ambient atmosfèric.  

 
 Reial decret 833/1975. Estableix valors de qualitat per als contaminants següents: HCT, Cl2, HCl, 

compostos de fluor, FH, H2S, sulfur de carboni i partícules sedimentables.  
 
 Ordre ministerial de 10 d'agost de 1976 (Ministeri de Governació). Estableix els procediments de 

presa de mostra i de mesurament dels diferents contaminants.  
 
 Reial decret 1613/1985. Estableix valors de qualitat per al diòxid de sofre i els fums negres. BOE 

núm. 12.09.1985.  
 
 Reial decret 717/1987. Estableix valors de qualitat per al diòxid de nitrogen i el plom. BOE núm. 135 

de 06.06.1987. 
 
 Reial decret 1321/1992. Estableix valors de qualitat per a les partícules en suspensió i el diòxid de 

sofre (modifica el Reial decret 1613/1985). BOE núm. 29 de 03.02.1993. 
 
 Reial Decret 108871992, de 11 de setembre, pel que s’estableixen noves normes sobre la limitació 

d’emissions a l’atmosfera procedents d’instal·lacions d’incineració de residus municipals. BOE núm. 
235, de 30.09.1992. 

 
 Reial decret 1494/1995. Estableix llindars de protecció per al contaminant ozó. BOE núm. 230, de 

26.09.1995 
 
 Reial Decret 2102/1996, de 20 de setembre, sobre el control d'emissions de compostos orgànics 

volàtils (COV) resultants de l'emmagatzematge i distribució de gasolina des de les terminals a les 
estacions de servei. Estableix els requisits per a les instal·lacions de càrrega i descàrrega. 

 
 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. (correcció d’errades en el 

DOGC núm. 406, p.276, de 10.2.1984). DOGC núm. 385, publicat el 30.11.1983. 
 
 Ordre de 20 de juny de 1986, per la qual s'estableix l'estructura i el funcionament de la XVPCA. 

DOGC núm. 714, publicat al 16.07.1986  
 
 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de nombre. 

Estableix instruments per actuar en la protecció de l'ambient atmosfèric. DOGC núm. 919, publicat el 
25.11.1987 
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I.6. Contaminació atmosfèrica 
 
 Decret 322/1987. Estableix instruments per actuar en la protecció de l'ambient atmosfèric. DOGC 

núm. 919, de 25.11.1987. 
 Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre , de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric (DOGC núm. 385 i 406). DOGC núm. 1153, publicat el 09.06.1989 
 
 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i 

els límits de les seves emissions a l’atmosfera. DOGC núm. 1986, publicat el 16.12.1994 
 
 Correcció d’errades en el Decret 323/1994, de 4 de novembre (DOGC núm. 1986). DOGC núm. 

2022, publicat el 10.03.1995 
 
 Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel 

que fa a la contaminació atmosfèrica. DOGC núm. 2077, publicat el 19.07.1995 
 
 Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre. Estableix objectius 

de protecció de l'ambient atmosfèric. DOGC núm. 2223, publicat el 28.06.1996 
 
 Resolució de 29 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model normalitzat de sol·licitud de 

certificació de convalidació d’inversions destinades a la protecció del medi ambient. DOGC núm. 
2580, publicat el 17.02.1998 

 
 Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre els límits d’emissió per a instal·lacions industrials de 

combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració. DOGC núm. 2816, 
publicat el 29.01.1999 

 
 

I.7. Soroll 
 
 Directiva 70/157/CEE, de 6 de febrer de 1970, relativa al nivell sonor admissible i al dispositiu 

d’escapament dels vehicles a motor (DOCE L 42/16, de 23 de febrer de 1970). 
 
Aquesta directiva ha estat modificada per la Directiva 84/424/CEE, de 3 de setembre de 1984 (DOCE 
L 238/31, de 6 de setembre de 1984). 

 
Adaptada pel Reial Decret 2028/1986, de 6 de juny de 1986 (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 1986). 

 
 Directiva 78/1015/CEE, de 23 de novembre de 1978, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

estats membres sobre el nivell sonor admissible i el dispositiu d’escapament de les motocicletes 
(DOCE l 349/21, de 13 de desembre de 1978). 

 
Aquesta directiva ha estat modificada per les següents: 

 
 Directiva 87/56, de 18 de desembre de 1986 (DOCE L 24/42, de 27 de gener de 1987). 

 
 Directiva 89/235/CEE, de 13 de març de 1989 (DOCE L 98/1, de 11 d’abril de 1989). 

 
 Directiva 89/392/CEE, de 14 de juny de 1989, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 

membres sobre màquines (DOCE L 183/9, de 29 de juny de 1989). 
 

Modificada per la Directiva 91/368/CEE, de 20 de juny de 1991 (DOCE L 198/16, de 22 de juliol de 
1991) i per la Directiva 93/44/CEE, de 14 de juny de 1993 (DOCE L 175/12, de 19 de juliol de 1993). 

 
 Directiva 86/594/CEE, d’1 de desembre de 1986, relativa al soroll aeri emès pels aparells domèstics 

(DOCE l 344/24, de 6 de desembre de 1986). 
 

Adaptada pel Reial Decret 213/1992, de 6 de març de 1992 (BOE núm. 64, de 14 de març de 1992). 
 

 7



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

I.7. Soroll 
 
 Directiva 79/113/CEE. De 19 de desembre de 1978, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

estats membres, pel que fa a la determinació de l’emissió sonora de les màquines i els materials 
emprats a les obres de construcció (DOCE L 33/15, de 8 de febrer de 1979). 

 
Aquesta directiva ha estat modificada per les següents: 

 
 Directiva 81/1051/CEE, de 7 de desembre de 1981 (DOCE L 376/49, de 30 de desembre de 

1981). 
 

 Directiva 84/532/CEE, de 17 de setembre de 1984 (DOCE L 300/111, de 19 de novembre de 
1984). 

 
 Directiva 85/405/CEE, d’11 de juliol de 1985 (DOCE L 233/9, de 30 d’agost de 1985). 

 
Adaptada pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer de 1989 (BOE, d’11 de març de 1989). 

 
 Directiva 84/537/CEE, de 17 de setembre de 1984, referent a l’aproximació de les legislacions dels 

estats membres relatives al nivell de potència acústica admissible dels trituradors de formigó, martells 
picadors de mà (DOCE L 300/156, de 19 de novembre de 1984). 

 
Modificada per la Directiva 85/409/CEE, d’11 de juliol de 1985 (DOCE L 233/20, de 30 d’agost de 
1985). 

 
Adaptada pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer de 1989 (BOE núm. 60, d’11 de març de 1989). 

 
 Directiva 84/533/CEE, de 17 de setembre de 1984, referent a l’aproximació de les legislacions dels 

estats membres relatives al nivell de la potència acústica admissible del motocompressors (DOCE L 
300/123, de 19 de novembre de 1984). 

 
Modificada per la Directiva 85/406/CEE, d’11 de juliol de 1985 (DOCE L 233/, de 30 d’agost de 1985). 

 
Adaptada pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer de 1989 (BOE núm. 60, d’11 de març de 1989). 

 
 Directiva 86/188/CEE, de 12 de maig de 1986, relativa a la protecció dels treballadors dels riscos a 

causa de l’exposició al soroll durant l’horari laboral (DOCE L 137/28, de 24 de maig de 1986). 
 

Adaptada pel Reial Decret 1316/1989, e 27 d’octubre de 1989 (BOE núm.263, de 2 de novembre de 
1989). 

 
 Reial Decret L 339/90, de 2 de març de 1990, relativa a trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat vial. 
 
 Reial Decret 13/92, de 17 de gener de 1992, relativa a trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat vial. 
 
 Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CA-81, sobre condicions acústiques als edificis (BOE núm. 214, 

de 7 de setembre de 1981), aprovada pel Reial Decret 1909/1981, de 24 de juliol. 
 

Aquesta norma a estat modificada pel Reial Decret 2115/82, de 12 d’agost (BOE núm. 240, de 7 
d’octubre de 1982) i per l’Ordre de 29 de setembre de 1988 (BOE núm. 242, de 8 d’octubre de 1988). 
 

 Orden de 24 de abril de 1996, que actualitza els annexos I i II de les normes per a l’aplicació de 
directives comunitàries relatives a la homologació de tipus de vehicles, remolcs, semirremolcs i les 
seves parts i peces, aprovades perl RD 2028/1986, de 6 de juny. BOE núm. 114 de 10.05.1996.  

 
 Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus, reguladora 

del soroll i les vibracions. DOGC núm. 2126, publicat el 10.11.1997.  
 
 Ordre de 30 de juny de 1999, per la qual es regula el control meteorològic sobre els instruments 

destinats a mesurar els nivells de so audible. DOGC núm. 2928  de 12.07.1999. 
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I.8. Residus  
 
 Directiva 99/31/CE del consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus. 

 
 Llei espanyola 10/1998, de 21 d’abril, de residus  

 
 La llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos  

 
 Real Decreto 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per el desenvolupament i 

execució de la llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos. 
 
 Orden de 21 d’octubre de 1999, per la qual s’estableixen les condicions per la no aplicació dels 

nivells de metalls pesats establerts en l’article 13 de la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos, a 
les caixes i paletes de plàstics reutilitzables que s’utilitzin en una cadena tancada i controlada 

 
 Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, per la qual s’aprova la refós de textos legals vigents en 

matèria de residus industrials. DOGC núm. 1498, de 27.09.1991. 
 
 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la gestió 

dels residus industrials de Catalunya. DOGC 1851, de 26 de gener de 1994. 
 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. DOGC 

núm. 1776, de 21.07.1993.  
 
 Llei 6/1993, de 15 de juliol reguladora de residus (DOGC núm. 1776, 28.08.1993) té com a finalitat 

planificar i regular la gestió de tots els residus que es generen dins l'àmbit de Catalunya.  
 
 Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

DOGC núm. 1904, de 03.06.1994. 
 
 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i 

els límits de les seves emissions a l’atmosfera. DOGC núm. 1986, de 16.12.1994. 
 
 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. DOGC núm. 

2166, de 09.02.1996. Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC núm. 2865, de 12.04.1999) i per la 
Resolució de 27 d’octubre de 1999 (DOGC núm. 3017 de 17.11.1999). 

 
 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. DOGC núm. 2828 de 16.02.1999. 

 
 Decret 217/1999, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. DOGC núm. 2945 de 04.08.1999. 
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I.9. Estructura energètica  
 
 Decret 3151/1968 de 28 de novembre. Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió. BOE 

núm. 311, de 27.11.1968. 
 
 Decret 2413/1973 de 20 de setembre. Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. BOE núm. 242, de 

09.10.1973. 
 
 Decret 1651/1974 de 7 de març. Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible. BOE 

núm. 147, de 20.06.1974.                                                                                                                          
 
 Reial Decret 1244/1979 de 4 d’abril. Reglament d’aparells a pressió.  BOE núm. 128, de 29.05.1979. 

 
 Reial Decret 2429/1979 de 6 de juliol. Norma bàsica d’edificació NBE-CT79 sobre condicions 

tèrmiques als edificis. BOE núm. 253, de 22.10.1979. 
 
 Reial Decret 1618/1980 de 4 de juliol. Reglament per a instal·lacions de calefacció, climatització i 

aigua calenta sanitària. BOE núm. 187, de 06.08.1980. 
 
 Reial Decret 2366/1994 de 9 de desembre.  Producció d’energia elèctrica en plantes de cogeneració. 

BOE núm. 365, de 31.12.1994. 
 
 
 

I.10. Aspectes de sostenibilitat econòmica 
 
 Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 sobre la regulació de les activitats extractives 

 
 Real Decret 261/1996 sobre l’aplicació agronòmica de fertilitzants 

 
 Reial Decret 886/1988 del 15 de juliol sobre la prevenció d’accidents majors en determinades 

activitats industrials.  
 
 Resolució de 8 d’agost de 1995, per la qual s’estableixen els criteris mediambientals per 

l’atorgament de garantia de qualitat ambiental al paper i al cartró reciclats i sense clor. DOGC núm. 
2153 de 12.01.1996. 

 
 Resolució de 8 d’agost de 1997, per la qual s’estableixen els criteris mediambientals per a 

l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes i als sistemes que 
afavoreixen l’estalvi d’aigua. DOGC núm. 2500, de 21.10.1997. 

 
 Resolució de 8 d’agost de 1997, per la qual s’estableixen els criteris mediambientals per 

l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als emmotllament de paper i i cartró 
reciclats. DOGC núm. 2502, de 23.10.1997. 

 
 Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA). DOGC núm. 2598 de 

13.03.1998 
 
 Resolució de 28 de gener de 1999, per la qual s’estableixen els criteris mediambientals per a 

l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de paper i cartró. DOGC 
núm. 2833, de 23.02.1999. 
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I.11. Educació ambiental 
 
 Directiva 90/313 sobre llibertat d’accés a la informació en matèria de medi ambient. DOCE L 158 de 

23.06.1990 
 
 Llei 30/92, d’exposició pública. BOE núm. 285, de 27.11.92 (accés a la informació). 

 
 
 

I.12. Disposicions generals de l’Ajuntament de Sarrià 
de Ter 
 
 Reglament de règim interior dels mercats a la via pública, aprovat el 26.01.1988 

 
 Reglament de treball dels porters – mantenidors d’escoles 

 
 Ordenança Municipal reguladora de l’atorgament de subvencions a persones i entitats del 

municipi. Aprovada el 22.12.1988 (B.O.P. núm. 158 de 31 de desembre de 1988)  
 
 Ordenança reguladora de Circulació en vies públiques. Aprovada el 25.10.1988 (B.O.P. núm. 158 

de 31 de desembre de 1988)  
 
 Ordenança Fiscal reguladora de immobilització i retirada de vehicles de la via pública, 

aprovada el 25.10.1988 
 
 Plec de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d’obres de 

l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
 
 Plec de clàusules administratives generals, contractes de consultora i assistència, de serveis, 

de treballs específics i concrets, no habituals, i de subministraments .  
 
 Edicte municipal sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat el 

03.12.1992 
 
 Edicte sobre la obligatorietat de portat plaques de matrícula als ciclomotors, aprovada el 

14.05.1998 
 
 Ordenança municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions, aprovada el 14.05.1998 

 
 Reglament municipal sobre la publicitat visible des d’espais d’ús públic, aprovat el 27.04.1993 

(B.O.P. núm. 59) 
 
 Reglament d’utilització de la piscina municipal aprovat el 18.06.1994 

 
 Ordenança d’instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions en la via pública, aprovada el 

28.02.1995 
 
 Ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, aprovada el 28.02.1995  

 
 Ordenança municipal de policia en matèria de neteja 

 
 Ordenança municipal sobre l’ús del sistema de sanejament a Girona, aprovada el 27.04.1998 

(B.O.P núm. 65) 
 
 Reglament sobre l’ús social de l’edifici i instal·lació del CEIP fora de l’horari escolar i durant el 

període de vacances, aprovada el 12.06.1998 (B.O.P núm. 65) 
 
 Ordenança municipal sobre publicitat directe a les bústies, portes, façanes i vehicles, aprovada 

el 27.04.1998  
 

 11



Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 
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Annex II. Participació ciutadana 
 
II.1. Model d’enquesta  
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II.2. Resultats de l’enquesta  
 
Amb la finalitat de facilitar la participació de tots els ciutadans en la confecció del Pla d’Acció 
Local de Sarrià de Ter i recollir el màxim nombre d’opinions de tots els sectors de la 
població, s’ha elaborat una enquesta i s’ha remès a totes les cases del poble, així com a les 
associacions i entitats del municipi. Les enquestes es podien fer arribar a l’Ajuntament a 
través d’una sèrie de bústies instal·lades per a aquest fi a la biblioteca, al centre cívic, al 
local del barri de la Rasa i a les associacions de veïns. 
 
A més, per fer l’enquesta més extensiva, els dies 19 i 26 de gener, s’ha realitzat una 
campanya pels carrers del centre de Sarrià. Els dies s’han escollit coincidint amb el dia del 
mercat setmanal, preveient d’aquesta manera una major efluència de veïns del municipi i 
alhora trobar una major representació dels diferents barris. 
 
A l’hora de seleccionar els enquestats, s’han triat els perfils de ciutadà dels quals s’esperava 
una menor participació a través de les bústies. 
 
Els enquestats durant el treball de camp han estat majoritàriament homes i dones de més de 
40 anys que representen el 17 i el 54,3% de la mostra, respectivament. En quant a la seva 
ocupació, el 37,7 % de les enquestes són de metresses de casa i jubilats. 
 
El nombre total d’enquestes obtingudes és de 71 de les quals 35 han estat recollides a 
través de les bústies i les 36 restants a través de la feina de camp. La participació per barris 
ha estat la que es reflecteix a la taula II.1. amb una majoria de participants del barri de Baix 
(38%) i una escassa presència del barri de Sarrià de Dalt amb només 6 enquestes que 
representen el 8%.  
 

Taula II.1. 
Resum resultats de les enquestes de participació ciutadana 

 
TOTALS Núm. % 

Enquestes 71 100% 

Rebudes 35 49% 

Camp 36 51% 

PER SEXES   

Homes 20 28% 
Dones 43 61% 

Desconegut 8 11% 
PER BARRIS   

La Rasa 9 13% 
Sarrià de Baix 38 38% 
Sarrià de Dalt 6 8% 
Pla de l’Horta 15 21% 
Desconegut 3 4% 
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Figura II.1. 

Resultats de l’enquesta de camp. Histograma d’edats, freqüència relativa  
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Figura II.2. 

Resultats totals. Histograma d’edats, freqüència relativa  
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Figura II.3. 
Diagrames de participació. Valors absoluts 

 Participació per sexes

Homes
Dones
Desconegut

Nombre total d'enquestes 71

Participació per barris

La Rasa
Pla de l'Horta
Sarrià de Baix
Sarrià de Dalt
Desconegut
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Segons els resultats de les enquestes, en línies generals podem observar que les opinions 
obtingudes de les bústies i les de la gent entrevistada al carrer són molt semblants. A 
destacar que a les enquestes escrites des de casa, que en principi han tingut més temps, hi 
ha marcades varies opcions que no en reflecteixen cap detall en les observacions. La 
diferència més important és que hi ha un 4% de la gent entrevistada al carrer que va 
manifestar la seva preocupació en el camp de la mobilitat, mentre que entre les opinions 
rebudes a través de les bústies és del 20%. 
 
Els aspectes que més preocupen a la gent són, en aquest ordre: 
 
 
   Camp    Bústia    Total 
 
La Mobilitat  4%    20%    24% 
El Soroll  7%    7%    14% 
La neteja viària 4%    7%    12% 
Els residus  3%    7%    10% 
Aire   4%    3%    7% 
Espais verds  4%    3%    7% 
 
 
En quant a la Mobilitat, l‘opinió més generalitzada és que cal una millor regulació de la 
circulació en el centre i de la disposició dels aparcaments per als vehicles. També han 
expressat un descontent en general amb els transports públics declarant que són 
insuficients i que sovint no es compleixen els horaris fixats. 
 
En l’àmbit del soroll, sembla que hi ha un alt grau d’unanimitat en senyalar al soroll de les 
motocicletes i ciclomotors com al principal causant del malestar. 
 
La neteja viària i els residus generalment relacionat amb excrements dels gossos i amb la 
insuficiència de contenidors destinats al reciclatge. 
 
També s’ha manifestat el desig d’augmentar les zones verdes i millorar les existents. 
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Taula II.2. 
Sarrià de Ter. 

 
 Pla de l’Horta Sarrià de Dalt Sarrià de Baix La Rasa Total 
AIRE xx (2) x (1) xxxxxxx (7)  xxxxxxxxxx (10) 
AIGUA      

SOROLL xxx (3) xx (2) xxxxxxxxxxxxx (13) x (1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(19) 

ENERGIA   x (1) xxx (3) xxxx (4) 
MEDI NATURAL x (1)  x (1)  xx (2) 
ESPAIS VERDS   xxxxxxx (7) xx (2) xxxxxxxx (9) 
RESIDUS x (1) xx (2) xxxxxxxx (8) xxx (3) xxxxxxxxxxxxxx (14) 
NETEJA VIÀRIA xxxxx (5) xxx (3) xxxxx (5) x (1) xxxxxxxxxxxxxx (14) 

MOBILITAT xxxxxxxx (7) xxxxx (5) xxxxxxxxxxxxxxxxx
x (18) xxx (3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx (33) 
EDUCACIÓ AMBIENTAL xx (2) x (1)   xxx (3) 
GESTIÓ AMBIENTAL  x (1)   x (1) 
ORDENACIÓ TERRITORI      
PLANEJAMENT URBANÍSTIC x (1)  xx (2) x (1) xxxx (4) 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES   xxx (3)  xxx (3) 
SITUACIÓ DELS BARRIS xx (2)  x (1) xxxxx (5) xxxxxxxx (8) 
POBLACIÓ I TEIXIT SOCIAL   xxxxxxx (7) x (1) xxxxxxxx (8) 
RISCOS AMBIENTALS      

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Taula II.3 

Resultats participació ciutadana en l’enquesta 
 

Dades Barri Sexe Edat Professió Aspecte 1 Aspecte 2 Aspecte 3 Aspectes positius Observacions positiu Observacions negatiu 

Bústia     Aire Residus Mobilitat  Casals per a la mainada. Contaminació. Falten contenidors per reciclar. Transport 
públic car i insuficient. 

Bústia        Home 35 Neteja 
viària Mobilitat Neteja i il·luminació dels carrers. Promoció esports i millora 

instal·lacions. 

Bústia    Home Mecànic Medi 
Natural Espais verds Neteja viària   Defecacions gossos. La font de can Nadal i la Riera. 

Bústia La Rasa    Energia Espais verds Situació 
barris    

Bústia     La Rasa Dona 43 Energia Situació 
Barris     Quan plou ens quedem sense llum. 

Bústia      La Rasa Dona 21 Soroll Planejament 
urbanístic 

Situació 
Barris  

Situació aprop de Girona. 
Densitat població baixa. Té 
territori per créixer. 

Comunicació i accessos. Soroll de l’autopista. 

Bústia     La Rasa Situació 
Barris Mobilitat Residus Aire i soroll L’aire i el soroll ha millorat 

molt últimament.  

Bústia     La Rasa Dona 33 Neteja 
viària Espais verds Energia   Defecacions gossos al parc. 

Bústia La Rasa Home 48 Jardiner Mobilitat   Espais verds La tranquil·litat del poble. Aparcament dels cotxes. Les motos. 

Bústia     La Rasa Home 44 Carnisser Residus Situació barris Mobilitat Gestió ambiental El servei mèdic. 
L’ordenació territorial. 

Potenciar recollida selectiva. Enllumenat. Participació dels 
veïns en la comunitat. Més freqüència en el transport 
públic. 

Carrer       La Rasa Dona 28 Dependent
a Teixit social Infrastructures 

Públiques 
No hi ha una llar d’infants pública. No es fa res per la gent 
gran. 

Carrer        La Rasa Home Jubilat Residus  Els trastos vells estan molts dies al carrer. 
Bústia Pla de l’Horta Home 23 Operari Aire   La Cooperativa  La pudor i el fum. 

Bústia Pla de l’Horta    Neteja 
viària     Defecacions de gos. 

Bústia Pla de l’Horta Home 66 Jubilat Medi 
Natural Mobilitat    Neteja boscos. Senyalització viària i horaris bus poc 

adequats per anar a treballar. 

Bústia Pla de l’Horta Dona 30 Dependent
a 

Situació 
barris Neteja viària    Vigilància nocturna. Espais per a la mainada. Defecacions 

gossos. 

Bústia Pla de l’Horta Home 28  Planejamen
t urbanístic    Que ens demanin la opinió. Aparcaments de pla de l’Horta són massa estrets. 

Bústia Pla de l’Horta Dona 34 Dependent
a Mobilitat Educació 

ambiental  Gestió ambiental 
municipal 

Servei sanitari. La revista. 
La fira del Paper. 

Accés autobús per la gent gran. Parades poc definides.  
Cal carril bici a Girona. 

Bústia Pla de l’Horta Home 32 Dependent Mobilitat Educació 
ambiental  Gestió ambiental 

municipal 
Servei sanitari. La revista. 
La fira del Paper. 

Accés autobús per la gent gran. Parades poc definides. 
Carril bici a Girona. 
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Dades Barri Sexe Edat Professió Aspecte 1 Aspecte 2 Aspecte 3 Aspectes positius Observacions positiu Observacions negatiu 

Carrer Pla de l’Horta Dona 53 Mestressa 
casa El soroll     Soroll de les motos i el trànsit. 

Carrer Pla de l’Horta Dona 50 Mestressa 
casa La Mobilitat Neteja viària    Autobús no compleix els horaris i és massa car. 

Carrer Pla de l’Horta Dona 40 Mestressa 
casa El soroll Neteja viària    Carrers a vegades bruts. Soroll de les motos. 

Carrer Pla de l’Horta Dona 67 Jubilada     
Tot està molt bé. Abans 
molestava la pudor, però 
ara ja no. 

 

Carrer Pla de l’Horta Dona 48 Mestressa 
casa Mobilitat     Els autobusos no respecten els horaris. 

Carrer Pla de l’Horta Dona 30 Administrati
va 

Neteja 
viària     Defecacions dels gossos. 

Carrer Pla de l’Horta Home  Jubilat El soroll Residus Situació 
barris   

Soroll de les motos. Els trastos vells s’estan molts dies al 
carrer. Comunicació amb Sarrià de Dalt. Centre Cívic molt 
deixat, no hi va ningú. 

Carrer Pla de l’Horta Dona 50 Mestressa 
casa     Tot està bé.  

Bústia Sarrià de 
Baix Dona 45    El soroll Mobilitat Ac. 

Econòmiques . Qui vol pot pertànyer a 
alguna entitat. Soroll dels gossos. Els aparcaments i el transport. 

Bústia Sarrià de 
Baix Home 52 Arts 

Gràfiques Aire Espais verds Gestió 
ambiental Població i teixit s. Voler que la gent pugui 

opinar. Activitats pel jovent. 

Bústia Sarrià de 
Baix Dona 21 Turisme  Soroll Els residus Act. 

Econòmiques  Les ganes de millorar. Soroll gossos. Calen més contenidors per a la recollida 
selectiva. Millorar alguns comerços. 

Bústia Sarrià de 
Baix Dona 19 Estudiant Aire Soroll Població i T. 

Social  L’ambient. Moviment cultural. Locals pels joves. 

Bústia Sarrià de 
Baix Dona 35 Mestressa 

casa Residus     Contenidors per potenciar la recollida selectiva. 

Bústia Sarrià de 
Baix Dona 66 Jubilada Soroll   Mobilitat Residus Neteja viària. L’ambulatori. Soroll motos. Encreuaments de la N-II. Contenidors 

recollida selectiva. 

Bústia Sarrià de 
Baix Dona 48 Funcionària Soroll    Mobilitat Planejament 

urbanístic 
Soroll pedrera. Transport públic insuficient. Millorar l’oferta 
cultural i potenciar la vila romana i restes arqueològiques. 

Bústia Sarrià de baix Home 35 Advocat Mobilitat Planejament 
urb. 

Situació 
barris  El seu potencial com a vila 

residencial. Comunicació entre els barris i accessos. 

Bústia Sarrià de 
Baix Dona  Infermera     Neteja 

viària Residus Mobilitat Neteja i il·luminació carrers. Cal treure el tram de l’accés de 
l’antiga autopista 

Bústia Sarrià de 
Baix         Soroll Energia Mobilitat Subministrament elèctric. Ordenació del trànsit i soroll 

motos. Cal canviar el mercat de lloc. 

Bústia Sarrià de 
Baix Home 35  Mestre Medi 

natural Neteja viària Educació 
ambiental Població i T. Social El moviment cultural i els 

serveis urbans. 
Cura de la riera Xuncla. Educació ciutadana i ambiental. 
Voreres estretes. 

Bústia Sarrià de 
Baix Home 25    Educador Residus Mobilitat Població i 

teixit social  

El mercat municipal. Les 
jornades del paper. El CAP. 
L’oferta festa major. La 
campanya contra el TAV. 

Cal una llar d’infants pública. Contenidors recollida 
selectiva. Circulació c/ Major. Conversió autovia en via 
urbana. Potenciar oferta cultural. Calendari unificat d’actes. 
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Dades Barri Sexe Edat Professió Aspecte 1 Aspecte 2 Aspecte 3 Aspectes positius Observacions positiu Observacions negatiu 

Bústia Sarrià de 
Baix Dona 22 Mestra Residus Mobilitat Població i 

teixit social  

El mercat municipal. Les 
jornades del paper. El CAP. 
L’oferta festa major. La 
campanya contra el TAV. 

Cal una llar d’infants pública. Contenidors recollida 
selectiva. Circulació c/ Major. Conversió autovia en via 
urbana. Potenciar oferta cultural. Calendari unificat d’actes. 

Carrer Sarrià de 
Baix Home  Jubilat Aire     Pols de la pedrera. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona  Mestressa 

casa Aire      Pudor de la depuradora. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 46 Neteja Espais 

verds     El passeig del riu és ple de defecacions dels gossos. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 32 Administrati

va Aire     Pudor i pols però ara ja gairebé no. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 22 Caixera Espais 

verds Teixit social    Falten espais verds. No hi ha res pels joves. 

Carrer Sarrià de 
Baix Home 71 Jubilat Soroll Espais verds    Soroll de les motos. El passeig del riu sovint és brut. 

Carrer Sarrià de 
Baix Home 66       Jubilat Soroll Neteja viària Mobilitat Soroll motos. Per anar a l’ambulatori hi ha bus però per 

tornar no. Defecacions gossos al passeig de la riera. 

Carrer Sarrià de 
Baix Home  Jubilat Soroll     Soroll de les motos. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 65 Jubilada Soroll  Neteja viària   Soroll motos. Defecacions dels gossos al carrer. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona  Jubilada     Tot està bé.  

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 42 Mestressa 

casa Aire Soroll    Pudor de fems. Soroll motos. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 64 Mestressa 

casa Mobilitat     L’autobús no respecta l’horari, marxen abans d’hora. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 60 Mestressa 

casa Soroll     Soroll d’una empresa de camions. El trànsit de la nacional. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona  Jubilada     Tot està molt bé.  

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 32 Administrati

va     No té cap queixa.  

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 26 Operaria     Tot està correcte.  

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 41 Botiguera Espais 

verds     Defecacions gossos al passeig. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 70 Jubilada   Residus Teixit social Mobilitat   S’ha de fer recollida selectiva. No hi ha cap centre per la 

gent gran. Transport públic massa car. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 23 Estudiant Mobilitat Teixit social    L’autobús no respecte els horaris. No hi ha activitat cultural. 
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Carrer Sarrià de 
Baix Dona 38     Aire Mobilitat Teixit social   Pudor de fems i pols. Mala comunicació amb l’interurbà de 

Girona. Cal una llar d’infants pública. Poca activitat cultural 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 55 Mestressa 

casa 
Espais 
verds     Només hi ha el passeig. És brut de defecacions de gossos. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 55 Mestressa 

casa Soroll     Soroll de les motos 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 38 Administrati

va 
Activitat 
econòmica     El poble està mort. No hi ha moviment comercial. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona 45 Mestressa 

casa 
Neteja 
viària     Defecacions dels gossos. En general està contenta de 

l’ajuntament. 

Carrer Sarrià de 
Baix Dona  Jubilada     Tot està molt bé.  

Bústia Sarrià de Dalt Home 50  La Mobilitat    Voler unificar els 2 barris i 
els serveis. Calen passos de vianants. La senyalització vial. 

Bústia Sarrià de Dalt Home 27 Operari 
Act. 
econòmiqu
es 

    Transformació de l’agricultura en indústria 

Bústia Sarrià de Dalt    El soroll Mobilitat Neteja viària  Intent d’unir S. de Dalt i S. 
de Baix. Passos peatons i senyalització viària. 

Bústia Sarrià de Dalt    Soroll Neteja viària Mobilitat  La comunicació entre els 
veïns. Passos de peatons. Soroll motos i velocitat. 

Bústia Sarrià de Dalt    Residus Mobilitat Neteja viària   Pas camions gran tonatge. Gossos en el parc infantil. 
Escombraries sense bossa. 

Carrer Sarrià de Dalt Dona 35 Negoci 
propi Aire     Residus Instal·lacions Pudor de la depuradora. Manquen contenidors cartró i 

vidre. Abandonament de la pista de patinatge. 
 

Font: Elaboració pròpia. 
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II.3. Fòrums de participació ciutadana  
 
Els fòrums de participació són un element molt important dins el procés de participació 
ciutadana de l’auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sarrià de Ter. 
En aquest procés es pretén tant donar informació al ciutadà, però també implicar-lo en el 
PALS.  
 
En total s’han realitzat tres fòrums de participació pública:  
 
• dos fòrums per debatre la diagnosi ambiental (un pels aspectes ambientals i l’altre pels 

aspectes socials i econòmics). Aquests fòrums es varen realitzar els dies 8 i 15 d’abril de 
2000, i tenien una durada de 4 hores.   

 
• Un fòrum per debatre el Pla d’Acció Local, realitzat el dia 1 de juliol de 2000. Aquest 

fòrum va tenir una durada de 8 hores.  
 
En tots els fòrums de participació pública s’ha seguit la següent metodologia:  
 

• Presentació inicial per part de l’equip auditor 
• Inici del debat per mitjà de grups de treball (dos o tres grups en funció dels 

assistents), dinamitzats i coordinats per tècnics de l’equip auditor. 
• Recollida de conclusions 
• Lectura de les principals conclusions en el plenari 

 
Les diferents aportacions que han sorgit dels fòrums s’han incorporat en el document 
corresponent (bé a la diagnosi, bé al pla d’acció), mentre que a continuació es descriuen les 
conclusions resultants de cadascun dels fòrums.  
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II.3.1. Conclusions del fòrum de participació pública en el procés de 
diagnosi municipal 
 
II.3.1.1. Aspectes ambientals 
 
a) Grup de territori, urbanisme i patrimoni natural 
 

Assistents 
  
1. Ballada, Martí 
2. Cañigueral, Daniel 
3. Cánovas, Mònica 
4. Conill, Manel 
5. Masdemont, Joan 
6. Melero, Maria 
7. Montgé, Paquita 
8. Pato, Eva 
9. Pichardo, Nicolás 
10. Atzeries, Teresa 
11. Fina, Pere 
12. Roura, Albert 
13. Roura, Antoni 
14. Torrent, Roger 
15. Torrentá, Sergi  
 

 
 
  
Territori 
 
 A nivell de planejament supramunicipal existeix l’amenaça de tornar a ésser absorbits 

per la ciutat de Girona. Sarrià de Ter, al ser un municipi que es troba dins la conurbació 
de la ciutat de Girona, ha de treballar conjuntament amb Girona per tal de definir 
polítiques territorials, però evitant que Girona condicioni el desenvolupament de Sarrià. 

 
 La tendència a un creixement important de la població marca unes expectatives de ràpid 

creixement urbanístic de Sarrià. Actualment l’Ajuntament està iniciant la revisió de les 
Normes Subsidiàries.  
 
Aprofitant aquesta situació és important discutir sobre el model de poble de futur, agafant 
posició sobre la potenciació prioritària de sòl industrial o de sòl residencial. 
 
Un model de creixement amb domini de sòl residencial, pot afavorir un poble massa difús 
en el territori,  amb pèrdua d’identitat, que pot arribar a convertir-se amb ciutat – 
dormitori.  Així un criteri general de creixement urbà ha d’ésser el potenciar un poble on 
hi hagi diversitat d’usos, combinant els habitatges amb comerços i altres activitats 
econòmiques compatibles amb els habitatges.  

 
 Davant de les futures expectatives de nou creixement urbà, cal potenciar la rehabilitació 

de la part urbana consolidada. En aquest sentit s’evidencia un baix interès per promoure 
la rehabilitació i , en canvi, unes important expectatives de creixement. És important 
rehabilitar els barris actuals per tal de reduir els habitatges buits i en mal estat de 
conservació. 
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 En els habitatges de nova construcció cal millorar la qualitat de les construccions. 

Algunes de les construccions fetes els darrers anys tenen una baixa qualitat constructiva.  
Tot i que les característiques de les noves zones urbanitzades són difícils de regular 
(donat que intervenen urbanistes, promotors, constructors) cal que l’Ajuntament defineixi 
els criteris urbanístics i constructius a través d’una ordenança municipal.  També cal 
començar a incorporar criteris de sostenibilitat en l’edificació, impulsant l’ús d’energia 
solar, xarxes separatives d’aigües residuals, etc. 

 
 Pel que fa a l’ús d’energia solar i d’altres criteris de sostenibilitat en la construcció és 

important que l’Ajuntament tingui un paper exemplificador de cara a la població. En 
aquest sentit és important que els nous equipaments i serveis municipals (nou pavelló 
esportiu, etc.) incorpori aquests elements d’eficiència energètica i de recursos.  

 
 Sarrià de Ter disposa de força parcs i zones verdes. Cal continuar potenciant els espais 

verds urbans i dissenyar eixos verds peatonals que fomentin el passeig i els 
desplaçaments a peu entre barris. 

 
 Pel que fa al patrimoni històric i cultural de Sarrià és important fer-ne la seva catalogació 

i protecció. En especial cal prendre posició en la conservació de la vila romana existent 
al Pla de l’Horta. 

 
 
Els espais naturals 
 
 Cal elaborar una catalogació de tots els espais naturals. Cal protegir, conservar i 

restaurar els diferents espais naturals de valor ecològic (riu Ter, boscos per sobre l’A-7, 
riera d’en Xuncla, etc.) i prendre accions per aproximar aquests espais als ciutadans.  

 
 Aprofitant que l’Ajuntament de Sarrià s’ha adherit al projecte Alba-Ter, cal aprofitar 

esforços i recursos d’aquest projecte per tal d’aconseguir potenciar les vores del riu Ter 
al seu pas per Sarrià i aproximar els ciutadans al riu. 
 
L’ajuntament hauria de definir estratègies de protecció del riu Ter,  regular els usos de 
les vores fluvials i promoure el riu com espai lúdic i de lleure (itineraris de natural, etc.). 

 
 Cal millorar la gestió dels boscos de ponent del municipi, doncs es troben força 

abandonats. La reduïda superfície de les finques forestals i la baixa rendibilitat silvícola 
accentua aquest procés d’abandó dels boscos de Sarrià. És important fomentar els plans 
de gestió forestal (PTGMF) i conservar-los com elements equilibradors del paisatge de 
Sarrià.  
 
Per altra banda cal prendre mesures per evitar l’abandó (amb un elevat risc d’incendi) i la 
brutícia d’aquests espais. 

 
 La riera d’en Xuncla esdevé un paratge de gran interès ecològic, doncs és l’únic 

connector natural entre els boscos de ponent i el riu Ter. Aquest espai ha sofert 
darrerament forts impactes ambientals (tala de vernedes, sobreexplotació de l’aigua, 
etc.) que posen en perill la seva conservació. 

 
 Hi ha altres paratges rurals o naturals propers al nucli urbà (font de Can Nadal, etc.) que 

es troben en un lamentable estat de conservació. Cal millorar la neteja i la revitalització 
d’aquests espais.  
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Mobilitat 
 
 Tot i l’existència de transport públic entre Sarrià i Girona hi ha una mal servei (baixa 

freqüència d'autobusos, incompliment dels horaris previstos, pocs punts de parada a 
Girona).  Algunes propostes per millorar el servei són:  

 
- Caldria millorar el servei de transport públic i sobretot establir un circuit urbà pels 
diferents barris. 
 
- Millorar la freqüència de pas dels bussos (passar dels 30 minuts actuals a 15 
minuts), ampliar l’horari (que la primera sortida passi a les 7 hores i millorar la 
freqüència dels dies festius) i ampliar el nombre de parades de Girona (connexió amb 
l’estació de la RENFE).  

 
 La potenciació del transport públic urbà (entre els diferents barris de Sarrià) lligat amb la 

línia intermunicipal Sarrià – Girona permetria augmentar el nombre de desplaçaments 
externs amb transport públic, però també afavorir els desplaçaments interns a Sarrià. 

 
 La remodelació de l’autovia i els antics accessos de l’A7 és un aspecte prioritari per 

millorar la permeabilitat entre barris.  Cal buscar solucions i impulsar mesures per tal de 
millorar els desplaçaments a peu entre barris(eixos verds peatonals, passos peatonals a 
l’autovia, etc.). 

 
 És important elaborar un pla de mobilitat urbana, que reguli el trànsit rodat i potenciï els 

desplaçaments a peu i en bicicleta.  
 
 
b) Grup d’aigua, residus, energia, mobilitat, aire i soroll 
 

Assistents 
  
1. Duran, Consol 
2. López, Antoni 
3. Palomares, Pere 
4. Pueyo, Virgínia 
5. Brunsó, Josep 
6. Garcia, Àngel 
7. Martín, Concepció 
8. Vila, Assumpció 
9. Poch, Gabriela 
10. Ayach, Lluís 
11. Busquets, Joaquim 
12. Mellado, Susanna 
13. Creixans, Robert 
14. Grimal, Assumpció 
15. Jiménez, Francesc 
16. Palahí, Lluís 
17. Mercader, Neus 
18. Casas, Nicolau 
 
Mª Àngels Roura – Esther Ferrero – Josep Turbau 
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Aigua 
 
 Consums d’aigua domèstica 

 
Es considera que el consum de 160 L/pers/dia no és massa elevat, però que tenint en 
compte el creixement de cases adossades amb jardins particulars s’ha d’esperar una 
tendència a augmentar. En aquest marc també s’ha discutit sobre pràctiques que tendeixen 
a malbaratar aigua (i energia): bany respecte dutxa, aixetes monocomandament, … Per 
aquest motiu s’ha plantejat la necessitat de conscienciejar la població amb l’objectiu que no 
es produeixi un increment en el consum d’aigua domèstica. 
 
 Influències exteriors sobre el medi hidrològic i hidrogeològic 

 
Es constata que la perforació dels pous del Golf Girona va significar l’assecament de fonts i 
el rebaix del nivell d’aigua en pous propers a la riera d'en Guilana. En aquest sentit es valora 
positivament que el Club de Golf Girona pretengui el reg de les seves instal·lacions amb 
aigües procedents de l’EDAR, i alhora es planteja la necessitat de controlar si realment 
aquest fet repercutirà en la recuperació de fonts i de nivells d’aigua en els pous afectats. 
 
Es constata la degradació que en els darrers anys ha sofert la riera d’en Xuncla motivada (1) 
per captacions no autoritzades al veí municipi de Sant Gregori, i (2) per abocaments de 
purí/fems de granges avícoles també externes al municipi. Es considera necessari que 
l’Ajuntament cerqui aspectes legals que permetin la denúncia d’aquests fets i, per tant, la 
futura millora de la riera. 
 
 Captacions particulars 

 
En relació a les captacions particulars es considera que cal conscienciejar als veïns per tal 
de legalitzar-los, alhora que s’apunta la necessitat que l’Ajuntament reclami a l’Agència 
Catalana de l‘Aigua un major control. Es manifesta la preocupació pel risc que suposa que 
alguns dels veïns no connectats a la xarxa d’aigua potable siguin/puguin ser establiments 
d’alimentació amb el risc sanitari que això suposa. Cal que l’Ajuntament s’asseguri que cap 
establiment alimentari s’abasti amb aigua no potable. 
 
 Reutilització d’aigües residuals 

 
En el marc del projecte de reutilització del Club de Golf Girona, s’ha apuntat la viabilitat que 
l’Ajuntament pugui regar superfícies verdes amb aigües residuals depurades. 
 
 Xarxa separativa 

 
S’ha apuntat l’existència d’una ordenança municipal que regula la necessitat d’establir 
xarxes separatives d’aigües pluvials i residuals. En aquest sentit es considera que s’ha de 
potenciar la construcció de xarxes separatives en les àrees de nova urbanització aprofitant 
que Sarrià té tres cursos d’aigua superficial propers que en faciliten la construcció i el 
desguàs. 
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Mobilitat 
 
 Carrils bici 

 
S’ha preguntat sobre la probable impossibilitat d’incloure un carril bici fins a Girona en 
l’actual remodelació de l’autovia. En aquest sentit s’ha plantejat la possibilitat d’un eix cívic a 
les voreres per facilitar la mobilitat a peu i en bicicleta. En aquest sentit també s’ha apuntat 
la possibilitat d’afavorir la mobilitat en bicicleta en el cas d’arranjament de les ribes del Ter. 
 
 Transport públic 

 
S’han destacat algunes mancances o inconvenients del transport públic, i concretament la 
poca periodicitat, la manca de puntualitat i la manca d’informació del servei. En aquests 
aspecte s’ha destacat la necessitat que l’Ajuntament tracti amb l’empresa per tal de facilitar 
la connexió amb altres línies (sobre tot a nivell de compliment de l’horari) i de rebaixar la 
periodicitat a la meitat en tots els casos. 
 
 Transport públic especial 

 
S’ha destacat la necessitat de transport especial per a malalts i avis al municipi. En aquest 
cas es creu necessari el contacte amb els serveis socials per avaluar com cal solucionar 
aquesta mancança que s’ha manifestat. 
 
 
Soroll i aire 
 
En primer lloc s’han anat apuntant les diverses activitats que afecten la qualitat de l’aire i el 
soroll a Sarrià de Ter. Tot seguit ja s’han apuntat els problemes concrets. 
 
És destacable el fet que la passada problemàtica relativa a les volves negres no ha sortit ni 
a nivell de conversa en cap moment de la discussió. 
 
Finalment, i en relació amb els soroll ha sorgit una opinió: fins ara les queixes i possibles 
actuacions contra agents exteriors, però també calen actuacions pròpies: en síntesi es creu 
que prendre mesures d’aïllament respecte el soroll quan l’activitat era anterior a la font  
serien finalment beneficioses també en altres aspectes com el d’eficiència energètica. 
 
 Soroll 

 
- Autovia: S’ha fet un especial esment a la molèstia que representa el soroll del trànsit a 
l’autovia. En aquest sentit s’ha destacat la necessitat que l’Ajuntament sol·liciti un asfalt 
que minimitzi el soroll de la rodadura, i alhora que es tingui molt en compte la regulació 
de la velocitat de pas com un dels elements que millor regula el nivell sonor generat 

 
- Autopista: El soroll de l’autopista afecta majoritàriament als habitatges més propers. El 
carrer del Bosc és un els més afectats donat que al soroll habitual del trànsit degut a la 
rodadura s’hi afegeix el soroll rítmic de les juntes de dilatació del viaducte. Es pretén que 
l’Ajuntament es plantegi veure si hi ha solucions específiques al soroll generat en juntes 
de dilatació, i també que es demani la col·locació de pantalles acústiques a llarg 
d’aquesta via aprofitant la seva possible futura ampliació a tres carrils. 

 

 28 



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

- TGV: En el supòsit del pas del TGV caldrà que es tingui un control exhaustiu de la 
instal·lació de les pantalles acústiques necessàries al llarg del seu traçat. 

 
- Motocicletes: Durant el període d’estiu el soroll de les motocicletes afecta 
especialment Sarrià de Ter. Per aquest motiu es reclama un major control acústic 
municipal d’aquests vehicles. 

 
- Pedrera Rubau: La pedrera produeix un soroll de fons que s’incrementa marcadament 
durant els períodes de temps en què es duu a terme trituració de roca. Es discuteixen les 
possibilitats d’èxit en actuacions municipals relatives a una activitat localitzada fora del 
municipi. 

 
 Aire 

 
- Pedrera Rubau: Es constata un augment dels nivells de pols procedent de la pedrera 
coincidint amb els període de trituració de roca. Es discuteixen les possibilitats d’èxit en 
accions municipals relatives a una activitat localitzada fora del municipi. 

 
 
Residus 
 
 Millora dels punts de recollida 

 
S’han apuntat diverses qüestions relatives a la gestió dels residus que caldria que 
l’Ajuntament prengués en consideració: Hi ha pocs contenidors d’envasos, els grups de 
contenidors haurien d’estar junts per facilitar la recollida selectiva, cal un millor manteniment 
de l’emplaçament dels contenidors que a voltes tenen fragments de vidres, … 
 
 Plans específics 

 
S’apunta la necessitat de tenir en compte plans de recollida específics: p.e. per reis cal 
preveure el fort increment de paper, cartró i altres envasos que col·lapsen els punts de 
recollida. Cal actuar per evitar problemes de saturació. 
 
 Poda i matèria orgànica 

 
En relació als residus de poda es creu que hi ha poca informació, la qual es podria enganxar 
als mateixos contenidors. S’apunta que aquest tipus de residu podrà augmentar amb motiu 
de cases unifamiliars amb jardí. S’ha plantejat la possibilitat d’informar de l’autocompostatge, 
encara que aquest segurament no es podria fer extensible a tota la matèria orgànica ja que 
hi hauria manca d’espais on destinar el nou producte generat. 
 
 Mobles 

 
En general es considera que la periodicitat d’1 cop a mes per a la recollida de mobles és 
baixa. L’Ajuntament s’ha de plantejar la possibilitat d’augmentar la freqüència d’aquest tipus 
de recollida. 
 
 Altres residus i residus especials 

 
Es creu que hi ha manca d’informació per la retirada de petites quantitats de runes, i altres 
residus difícils de qualificar. En aquest sentit s’ha apuntat la deixalleria com una mesura a 
tenir en compte. 
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En relació amb les piles i altres residus especials es considera que caldria tenir-les més en 
compte davant el fort risc que representen per al medi. 
 
 Hàbits de la població 

 
S’ha plantejat, de forma similar amb l’aigua, la necessitat de fomentar els hàbits de reducció 
en la generació de residus, reintroduint el cabàs, les bosses de roba o cartró, la millor 
selecció de la matèria orgànica (sempre que es pugui afavorir el seu compostatge o 
autocompostatge i la seva posterior reutilització),… En aquest sentit una campanya de 
conscienciació, des de l’àmbit municipal, es considera una actuació necessària. 
 
 
Energia 
 
 S’ha observat una certa sorpresa davant la constatació que no hi ha ús d’energies 

alternatives a Sarrià de Ter. En general es considera que hi ha manca d’informació de 
les possibilitats reals actuals d’aquests tipus d’energies. Per tant es considera que seria 
prioritari començar amb l’ús d’energies renovables en edificis municipals com a (1) 
mesura d’estalvi i millora de l’eficiència energètica i com a (2) mesura de pedagogia per 
a la resta de la població. 

 
 

 30 



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

 
 
II.3.1.2. Aspectes socials i econòmics 
 
a) Grup de treball, comerç i serveis 
 
 

Assistents 
  
 
1. Masdemont, Joan 
2. Vila, Assumpció 
3. Torrent, Roger 
4. Pichardo, Nicolás 
5. Palahí, Lluís 
6. Grimal, Assumpció 
7. Brunsó, Josep 
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Marc econòmic general 

 
 Desplaçament activitat econòmica cap a municipis del sud de Girona 

 
Es considera que el desplaçament general del pes de les noves activitats econòmiques del 
N de Girona cap al S és un fet en el qual l’Ajuntament de Sarrià té poca o nul·la possibilitat 
d’actuació. En tot cas les actuacions s’han de centrar en l’aprofitament de les potencialitats 
del municipi: sòl industrial existent, activitats existents, i d’altres activitats industrials que el 
municipi pot atraure. 
 
 Influències exteriors 

 
S’apunta un problema relacionat amb el municipi veí, Sant Julià de Ramis –amb qui existeix 
una continuïtat física i urbana total– el qual es caracteritza per una baixa claredat 
urbanística, fet que unit a uns preus del sòl més baixos pot significar que noves activitats 
econòmiques s’hi instal·lin en detriment de Sarrià. Cal emprendre actuacions de l’Ajuntament 
amb els municipis veïns per tal d’evitar una competència desigual pel que fa a la implantació 
d’activitats industrials. 
 
 
Atur 
 
 Poca credibilitat de les dades oficials de taxa d’atur 

 
Es considera que les dades oficials de taxa d’atur de Sarrià de Ter són poc realistes tenint 
en compte que: 
 

- els aturats de més edat probablement no s’haurien de comptabilitzar com a 
treballadors aturats en recerca de treball si no en una situació de trànsit a la jubilació 
definitiva. 

 
- hi ha veritables dificultats de trobar nou personal per a contractar per part de les 

empreses de Sarrià de Ter. 
 

Segons aquests criteris, els veïns de Sarrià participants en el grup de treball consideren que 
la taxa real d’atur del municipi ha de tendir a zero. 
 
 
 Formació i borsa de treball 

 
Es valora positivament l’existència de la borsa de treball municipal. Amb tot es recomana 
que es potenciï el nombre d’inscrits tant de Sarrià de Ter com de fora del municipi amb 
l’objectiu que la borsa pugui donar un bon servei a les empreses i per tant repercutir 
positivament en el conjunt del municipi. 
 
S’ha valorat positivament que l’Ajuntament hagi posat a disposició del sector empresarial els 
espais de la Cooperativa per dur-hi a terme cursos de formació. S’opina que la formació en 
el treball tindrà cada cop una major importància, i per això la necessitat de poder fer cursos 
de formació al municipi. 
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Sector secundari 
 
 Indústria en general 

 
Es considera que la forta dependència de poques activitats o indústries no és positiu per 
Sarrià donat el risc de crisi d’un sector concret pot afectar de forma molt marcada al conjunt 
de municipi. Per aquest motiu es creu convenient que en les noves àrees industrials s’hauria 
d’afavorir la instal·lació d’activitats més petites (p.e. 5-10 treballadors) i potenciar una major 
diversitat d’activitats i serveis. No obstant això es comenta que activitats menors tenen 
menys capacitat per estar al dia en aspectes ambientals i que, per tant, cal un major control 
des d’aquest punt de vista. 
 
S’ha apuntat el risc que el progressiu acostament dels barris residencials als barris 
industrials pugui significar una pressió sobre activitats existents que arribin a sentir la 
necessitat del seu trasllat a l’exterior del municipi. En aquest sentit cal assegurar que les 
activitats industrials més properes a les àrees urbanes compleixin amb totes les normatives 
ambientals i de seguretat. Tot i així es pot donar el cas que una activitat que compleixi totes 
les normatives ambientals (p.e. de soroll) es percebi com a molesta; en aquest sentit es 
recomana que els nous habitatges que es construeixin en aquestes àrees tinguin en compte 
uns millors sistemes d’aïllament p.e. acústic que finalment també tindran una repercussió en 
una major eficiència energètica. 
 
Pel futur creixement de Torraspapel cap a la unitat d’actuació paperera s’ha recomanat molt 
especialment tenir en compte la minimització dels efectes sobre la població més propera. 
 
S’ha apuntat l’existència d’una problemàtica relacionada amb un fort trànsit de camions i 
problemes de circulació associats al carrer Josep Flores. Es proposa quantificar el trànsit en 
aquest carrer i estudiar mesures per reduir els problemes d’aquest trànsit: reordenació de la 
circulació, regula l’aparcament dels camions, etc. 
 
 Indústria paperera 

 
Es considera que la indústria paperera de Sarrià és bàsica per l’economia del municipi i que 
per tant potenciar-la des de l’àmbit municipal. Aquest fet no significa, però, que no hi hagi 
d’haver un bon control de la seva situació ambiental i dels efectes que aquesta pot tenir 
sobre els veïns més directes. 
 
En el cas de la indústria paperera s’ha apuntat que hi pot haver condicionants exteriors que 
finalment puguin implicar el seu trasllat a altres àrees de l’estat (sobretot Torraspapel). És un 
risc existent en el qual l’Ajuntament tindrà, probablement, poca capacitat d’intervenció. Per 
aquest motiu es reforça la idea que cal una col·laboració estreta i continuada entre 
l’Ajuntament i les indústries del paper. 
 
 Nou sòl industrial 

 
S’ha comentat la dificultat d’una ocupació industrial a curt termini de la zona de Mas 
Boscosa, principalment per una manca de voluntat privada i per tant d’uns preus del sòl 
sense urbanitzar extremadament cars.  
En aquest sentit s’ha apuntat que la possibilitat que l’Ajuntament (1) obligui als propietaris a 
la urbanització o bé (2) urbanitzi directament i repercuteixi el cost als propietaris, 
probablement només solucionaria la possibilitat d’ocupació més ràpida però no el problema 
del preu que acabarà essent el fre a la instal·lació de noves activitats. 
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 Remodelació de l’autovia 
 
En el cas de la indústria, i més encara en el dels serveis i comerç, es considera que els 
canvis que significarà l’adequació de l’autovia són poc previsibles i que, per tant, caldrà 
estar-ne molt pendents per prendre, si cal, les decisions que evitin possibles efectes 
negatius. 
 
 
Sector terciari 
 
 Associacionisme 

 
En general s’ha qüestionat la utilitat i el funcionament de la futura associació de comerciants 
de Sarrià. Es té la percepció que és poc probable que es puguin trobar punts comuns que 
impliquin actuacions conjuntes en benefici de tots els associats. Es constata que en el grup 
de treball no hi ha cap representant del sector comerç per donar el seu punt de vista i per 
defensar la utilitat o la  necessitat de l’associació. 
 
 El comerç 

 
En aquest sentit hi ha hagut queixes i recomanacions relatives a que: 
 

- cal tenir en compte horaris per la gent jove (que treballa tot el dia i sol comprar de 
cara al vespre). 

 
- cal afavorir el transport de la gent gran per tal que puguin comprar dins el municipi 

donat que actualment pot ser més fàcil el desplaçament a Girona que dins de Sarrià. 
 
- necessitat de millorar les atencions del comerç cap als clients. 
 
- caldria millorar i renovar algunes botigues. 
 
- cal potenciar la venda personalitzada com a tret distintiu respecte les grans 

superfícies.  S’apunta que sovint les persones grans necessiten que el botiguer les 
ajudi a fer la compra. 

 
L’estat final de l’autovia remodelada es considera clau pel comerç i alguns dels serveis del 
municipi donada la potencialitat que té amb el pas d’un elevat nombre de vehicles. En 
aquest sentit es considera clau: 
 

- evitar que l‘autovia segueixi essent una barrera entre dues parts del municipi, 
 
- redefinir el caire comercial del carrer Major. S’entén el carrer Major com un eix 

comercial, tot i que existeix la possibilitat que comerços i serveis es desplacin cap a 
l’autovia. Una altre opció es potenciar el carrer Major com a eix cultural amb la 
implantació i seu d’associacions i equipaments culturals, 
 

- En referència a la remodelació de l’autovia es considera que no s’hauria d’eliminar 
l’actual accés a Sarrià de Dalt que facilitaria un nou pas entre les dues parts del 
municipi i alhora permetria un trànsit menys concentrat en alguns dels nous vials 
principals. 
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 Potencialitat de Girona 
 
La proximitat amb Girona pot representar un punt feble pel municipi i el seu comerç i serveis. 
No obstant això, ces pot potenciar el municipi com l’entrada nord de Girona.  Es podria 
pensar com aprofitar aquesta situació en benefici de l’activitat econòmica del Sarrià. 
 
 Turisme 

 
Es considera que el turisme és cada cop més important a Girona ciutat i cal aprofitar 
aquesta situació  també a Sarrià. Estudiar la viabilitat de potenciar el sector hoteler (hotels i 
serveis) per aprofitar l’afluència turística del Girona. També es proposa potenciar  les aigües 
termals i sulfuroses aflorades en un sondeig de Torraspapel que podria derivar en un 
planejament menys residencial i més de serveis al Camp dels Socs. 
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b) Grup d’habitatge, salut, protecció social i seguretat ciutadana 
 
 

Assistents 
  
1. Navarro, Begonya 
2. Simón, Gemma 
3. Palomares, Pere 
4. López, Antoni 
5. Comas, Benjamí 
6. Rustullet, Jordi 
7. Brunsó, Josep 
8. Aymerich, Sebastià 
9. Ramos, Eva Mª 
10. Masdemont, Ricard 
11. Bartomeu, Eva 
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Població  
 
 En els propers anys la població de Sarrià creixerà i per tant consumirà una part del sòl 

del municipi. Es considera que els consumidors d’aquest sòl urbà han de ser els 
habitatges i els serveis. En canvi, es creu que el sòl industrial no hauria d’incrementar-
se. Pel què fa al terciari es considera viable tot i tenint Girona a 3 km, però cal apostar 
per la qualitat.  

 
 L’increment de població ha d’anar acompanyat de mesures que evitin una major 

dependència de Girona (concepte ciutat – dormitori). Per això calen més serveis, més 
oferta esportiva i més oferta cultural.  

 
 Es considera que l’increment de població a mig termini, juntament amb les millores a 

l’autovia i la tasca de les entitats, esdevindrà un element important per incrementar la 
identitat de poble (millorar la cohesió de Sarrià).  

 
 Respecte al progressiu envelliment de la població, el debat va derivar a parlar de quin 

paper ha de jugar la població de més edat, i es va proposar que:  
 

- Les necessitats del lleure de la gent gran són diferents d’uns anys enrera (s’ha 
produït una culturalització de la gent gran), i no es limiten als serveis sanitaris i la llar 
de jubilats, ja que existeixen noves inquietuds que cal valorar (jocs d’escacs, anar a 
la biblioteca, excursionisme,...). En aquest sentit es considera molt important 
fomentar espais de trobada per a la gent gran, fomentar l’associacionisme (sobretot 
en les persones de sexe femení, les quals en primer lloc resulta més difícil que surtin 
de casa, però posteriorment esdevenen un col·lectiu molt actiu). 

 
- Cal incrementar la participació de la gent gran en les diferents activitats/festes del 
municipi. Quan s’organitzen activitats cal potenciar dues coses: primer que hi puguin 
participar el major nombre d’associacions, i segon que permeti una barreja d’edats 
(joves – grans). 
 
- Crear espais de trobada entre els infants – joves i els grans. Seria interessant que 
uns muntessin activitats pels altres i viceversa. Un dels punts d’acostament entre 
ambdós podria ser l’escola Montserrat: les persones grans podrien explicar als 
alumnes experiències, parlar de la Torras, de la història de Sarrià,...  

 
 
Habitatge  
 
 Una part important de l’habitatge buit es localitza a Sarrià de Baix (Carrer Major) i 

correspon a persones que no volen vendre ni llogar el seu habitatge. Aquesta tendència 
s’està trencant, fet considerat com a positiu.  

 
 Es constata que el preu de l’habitatge s’ha incrementat molt en els darrers anys degut 

sobretot a: l’oferta escassa, a l’atractiu de Sarrià en front al seu entorn (p.e. 
urbanitzacions de Girona), als serveis existents al municipi (escola, CAP,....)... 

 
 

 37



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

Sanitat i protecció social  
 
 En l’àmbit de la salut mental es destaca que els mecanismes de detecció són molt més 

elevats ara que abans (serveis socials, infermeria, metge de capçalera,...). També es 
valora positivament la coordinació entre els serveis socials – l’àrea bàsica de salut – 
centres especialitzats (CAPIP per infants i Centre de Salut Mental en adults). També 
existeix una bona coordinació entre serveis socials i l’escola (CEIP Montserrat i IES). En 
canvi com a punt feble s’ha destacat la manca de relació entre la societat civil 
(associacions, entitats,...) i els serveis socials.  

 
 En l’àmbit sanitari s’ha destacat el bon funcionament a nivell organitzatiu i assistencial 

del Centre d’Assistència Primària de Sarrià de Ter. Una de les úniques reclamacions és 
la recuperació de la figura del metge de família (concepte antic).  

 
 Una reclamació futura important, és la creació d’un Centre de Dia per a la gent gran. 

S’apunta que aquest servei descongestionaria el C.A.P. i permetria que els serveis 
sanitaris poguessin potenciar més l’atenció domiciliària i la prevenció.  

 
 Cal potenciar la vessant preventiva / educativa de la sanitat, per mitjà de campanyes i 

xerrades sobre la DIABETIS, CANVI D’HÀBITS DE SALUT, DIETÈTICA,... dirigides a 
tota o una part de la població. A més també caldria potenciar programes de salut 
vinculats a l’ensenyament, fonamentalment a l’escola Montserrat (sobretot als dos 
darrers cursos de primària) per parlar de tabaquisme, toxicomanies, dietètica... 

 
 Incrementar el poder de decisió de la ciutadania. Per aconseguir-ho s’haurien de crear 

espais “informals” (que no fos l’Ajuntament) de debat i participació entre l’Ajuntament i la 
població. Un exemple: si es vol construir una nova llar de jubilats es podria parlar amb 
les persones grans sobre la seva ubicació, com hauria de ser, què  hi hauria d’haver,...  

 
 Es considera molt important disposar d’un Pla d’Accessibilitat, el qual hauria de centrar 

les seves accions en els carrers més antics i a l’entorn de l’autovia.  
 
 
Seguretat ciutadana  
 
 Cal millorar molt la seguretat viària. Caldria engegar controls de velocitat (sobretot a 

l’autovia i al C/Josep Flores), ser molt més estrictes amb els cotxes mal aparcats, 
detectar i prendre mesures en els punts negres de major accidentalitat... 

 
 Es qüestiona el model policial actual del municipi. Es considera que Sarrià de Ter hauria 

de disposar de servei de policia els 7 dies de la setmana. En aquest sentit es valora 
negativament el conveni amb la policia local de Girona, ja que no patrullen per Sarrià de 
Ter, i tant sols venen al municipi en cas d’emergència. Es proposa passar del model PL 
Sarrià – PL Girona – Mossos, a PL Sarrià – Mossos (incrementant el nombre d’efectius i 
control d’ambdós cossos policials).  

 
 També es proposa continuar potenciant la vessant social de la policia local. En aquest 

sentit es valora positivament la relació i diàleg entre els serveis socials i la policia local. 
Seguint en aquesta línia caldria que la policia local tingués un major coneixement dels 
individus de la població (una mica com abans). 
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c) Grup d’educació i associacionisme 
 
 

Assistents 
  
 
1. Aymerich, Mònica 
2. Martín, Concepció 
3. Aymerich, Irene 
4. Martínez, Lluïsa 
5. Xabé, Dolors 
6. Pueyo, Virgínia 
7. Melero, Maria 
8. Duran, Consol 
9. Pato,Eva 
10. Casas, Nicolau 
11. Creixans, Robert 
12. Rodríguez, Alícia 
13. Rodríguez, Estrella 
 
Mª Àngels Roura – Esther Ferrero – Josep Turbau 
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Educació 
 
 Tot i que les dades oficials indiquen que aproximadament el 70% dels alumnes estudien 

en escoles públiques, hi ha la percepció per part del grup de treball que aquest 
percentatge és sensiblement més baix. 

 
 S’evidencia el retrocés que ha patit l’escola pública de Sarrià pel que fa al nombre 

d’alumnes. Es tracta d’una escola amb desdoblament de línies i que va arribar a tenir 
més de 600 alumnes.  El curs actual només hi ha 206 alumnes. 

  
 Analitzant les causes de la davallada en nombre d’alumnes de l’escola pública de Sarrià, 

es fan les següents consideracions: 
 

- Amb la reforma els alumnes de 7è i 8è realitzen els seus estudis a les escoles de 
Girona. 

 
- Augment de l’oferta de l’escola privada de Girona.  S’observa que l’escola 

privada-concertada de Girona fa una oferta atractiva que comporta un major flux 
d’alumnes cap aquesta. 

 
- Hi ha una mala imatge exterior de l’escola pública de Sarrià. Molta gent té la 

percepció que l’escola pública de Sarrià és conflictiva pel que fa a alguns 
alumnes i en general no dóna una imatge gaire atractiva. 
En aquest sentit es creu que les famílies amb major poder adquisitiu prefereixen 
portar els seus fills a escoles privades de Girona. 
 

- El fet de que l’escola es trobi molt allunyada del nucli urbà, i la dificultat per 
accedir-hi, pot ser un factor negatiu. Aquest aïllament també limita la projecció 
pública de l’escola a la vida del poble. No obstant això, l’aïllament de l’escola 
també té una colla d’avantatge que caldria potenciar. 

 
- S’observa, a diferència de moltes escoles privades-concertades, la  manca d’una 

política pedagògica a l’escola pública de Sarrià. Caldria redefinir el programa 
educatiu de l’escola i saber-lo donar a conèixer a la població. Aquesta pot ser una 
bona via per a canvia la mala imatge que actualment pot tenir l’escola. 

 
 
 L’escola ha de tenir un major suport assistencial extern per tal de tractar els casos 

d’alumnes conflictiu o problemàtics. En aquest sentit les relacions entre l’equip de 
serveis socials i l’escola es pot valorar com a positiva, tot i caldria disposar de més 
recursos tècnics per a poder fer una major atenció. 

 
 Per millorar el funcionament de l’escola cal que millori la seva relació amb l’entorn, i amb 

tots els seus elements (col·lectiu de mestres, l’AMPA, Consell escolar, associacions, 
entitats,...). 

 
 L’escola s’ha d’entendre com un element important per a la vida social de Sarrià. En 

aquest sentit cal impulsar l’obertura i la projecció de l’escola cap al poble.  Un acció que 
es planteja és obrir l’escola a diferents activitats socials (exposicions, activitats per la 
gent gran, etc.). 
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 Necessitat d’estructurar un transport públic urbà i millorar la permeabilitat de l’autovia per 
tal de potenciar l’escola. Aquestes actuacions són també bàsiques per a permetre que 
els escolar puguin anar a les activitats extraescolars sense haver d’anar-hi en vehicle 
privat.   

 
 Els baixos nivells d’instrucció de la població són un aspecte que cal valorar. Es detecta 

un fet que pot  emmascarar aquestes dades i és que en els darrers anys hi ha hagut una 
migració de persones amb estudis. Disposar d’una oferta d’habitatge de qualitat i 
potenciar un poble més equilibrat pot ser un element que talli aquesta dinàmica.  

 
 És important millorar l’oferta educativa no formal per tal de millorar els nivells d’instrucció 

de la població. Especialment pot ser important treballar l’educació dels joves que deixen 
els estudis abans d’hora i la seva formació al món laboral. 

 
 L’antiga escola d’adults i actualment l’Ateneu han tingut un paper important en la millora 

de l’educació de la població adulta (cursos d’alfabetització, etc.). Cal però una major 
oferta educativa adreçada a la franja de joves que deixen els estudis i han d’accedir al 
món laboral. 

 
 Dins el marc ampli d’un projecte educatiu de poble, hi intervé l’escola, l’activitat social i 

cultural (entitats, associacions) i també la família. Caldria impulsar (potser a través de 
serveis socials) programes que impliquin més el nucli familiar en l’educació dels joves.  
Surt la proposta de crear un Consell educatiu (que englobi associacions, entitats, 
l’escola, etc.) amb l’objectiu d’impulsar el model de ciutat educador. 

 
 
Equipaments i serveis municipals 
 
 Actualment a Sarrià hi ha una bona dotació d’equipaments municipals. La política social 

de l’Ajuntament dels darrers anys s’ha basat en dotar d’uns equipaments mínims a 
cadascun dels barris del poble. Aquesta política ha estat justificada sobretot per la baixa 
cohesió entre barris i per la baixa accessibilitat als serveis de Sarria de Baix degut a 
l’efecte barrera de l’autovia. 
 
Pel que fa a la política d’equipaments culturals es detecta que la dispersió de serveis a 
cada barri, pot anar en contra a una projecte integrador i cohesionador de poble. Caldria 
estudiar les possibilitats de disposar d’equipaments culturals i socials més centralitzats i 
amb una millors serveis. Aquesta estratègia d’equipaments  pot tenir validesa sempre 
que la permeabilitat de l’autovia permeti una total facilitat i seguretat dels desplaçaments 
a peu.  

 
 Cal revisar la política de serveis i equipaments culturals. Proposta de fer un pla director 

de serveis i equipaments culturals que avaluï les mancances actuals i les necessitats 
que té el poble i, a partir d’aquí, elabori un Pla d’equipaments culturals.  

 
 Cal una major atenció a la gent gran tant pel que fa als espais com a les activitats 

adreçada a aquest sector. També caldria aprofitar més la tasca que pot fer la gent gran 
en la vida social del poble. 

 
 Importància del Casal d’estiu. Tot i que el nombre d’inscrits al casal d’estiu és molt 

important (160 nens), es detecta una total manca d’objectius educatius en les activitats 
que s’hi realitzen. Caldria elaborar un projecte educatiu del Casal d’estiu (per evitar que 
es converteixi en una guarderia de nens).  
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El Casal d’estiu, i més si es converteix en casal permanent, cal que disposi d’un 
programa educatiu. També seria interessant una millor coordinació entre l’escola i el 
Casal.   
Es considera interessant professionalitzar les persones que treballen en entitats en 
temes d’educació no formal (Casal d’estiu). Surt la Idea de treballar amb tècnics del 
poble (per exemple del MIJAC) en el projecte del Casal d’estiu.   

 
 Interès per a millorar l’arxiu municipal i donar a conèixer el fons d’art  municipal. 

 
 
Associacionisme 
 
 L’activitat associativa de Sarrià és una de les seves principals potencialitats. No obstant 

això cal promoure espais d’associacionisme infantil i juvenil.  
 
 Tot hi haver-hi moltes associacions i entitats hi ha una manca d’interrelació. Cal 

potenciar espais d’interrelació (com per exemple la Cooperativa) i crear dinàmiques de 
coordinació. En aquest sentit es proposa reorientar i dinamitzar l’actual Consell d’entitats. 

 
 Cal estructurar una coordinació de la xarxa associativa, i afavorir i definir les tasques de 

voluntariat i la renovació de persones en les diferents associacions. 
Per a poder coordinar i dinamitzar la xarxa associativa del municipi és important que 
l’ajuntament disposi de més recursos tècnics per a aquestes tasques.  

 
 El gran nombre d’entitats esportives i persones que practiquen esport a Sarrià és un fet 

que es valora de manera positiva. No obstant això, es considera que la prioritat 
competitiva que es dona a l’esport, fins hi tot a l’esport base, és un aspecte negatiu i que 
caldria revisar. En aquest sentit cal prioritzar els aspectes educatius i de relacions socials 
que pot significar l’esport a Sarrià.  

 
 
A continuació es recullen les aportacions que s’han fet arribar directament a l’Ajuntament de 
persones que no han pogut assistir en els fòrums. 
 
 
Seguretat Ciutadana 
 
 El 80% de les actuacions de la Policia Municipal estan directament o indirecta 

relacionades amb el servei públic als ciutadans de Sarrià.  
 
 La plantilla de la Policia Municipal només disposa de dos agents per una població que ha 

augmentat sensiblement en els darrers anys. Aquesta plantilla reduïda segurament té 
una gran incidència sobre alguns serveis (p.e. sonometria) 

 
 S’han incrementat molt els controls d’obres  

 
 La disminució dels abocaments de runes i d’altres materials en desús, és en part gràcies 

a la tasca de la Policia Municipal.  
 
 Col·laboració entre la Policia Municipal i d’altres professionals (CAP, el principal venedor 

de motos i bicicletes de Sarrià, el director de l’autoscola,...) per realitzar tasques 
d’educació viària a la població. 
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 Seria convenient catalogar de protecció local la zona que entra dins el municipi del Volcà 

de Can Guilana, per tal d’enviar-ne una major degradació i aconseguir la seva 
valorització des del punt de vista didàctic i paisatgístic.  

 
 
Associacionisme 
 
 Es troba a faltar l’existència d’una coordinadora d’associacions (amb representants de 

cada entitat). Aquesta coordinadora hauria d’actuar per obrir més les entitats, fomentar la 
relació entre entitats, coordinar les activitats d’interès a tot el poble,... 

 
 Caldria aprofitar més l’emissora municipal de ràdio 

 
 
Espais verds 
 
 Seria oportú protegir algun arbre i/o alguna zona arbrada que destaquin pel seu estat de 

conservació o bé per què es tracta d’un fet singular.  
 
 Manca d’espais verds al barri del Pla de l’Horta seguint el model del barri de Sarrià de 

Dalt. 
 
 Caldria potenciar les zones de lleure al voltant del riu Ter, ja que podrien significar un 

acostament de la població al riu.  
 
 
Mobilitat 
 
 Caldria potenciar la bicicleta com a mitjà de transport en els desplaçaments i municipals i 

també els supramunicipals (Girona, Sant Julià,...). Aquesta mesura hauria d’anar 
acompanyada d’activitats d’educació viària a ciclistes.  

 
 
Energia 
 
 Caldria incloure les energies renovables i la utilització de materials més ecològics en la 

construcció 
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II.3.2. Conclusions del fòrum de participació pública en el procés 
del Pla d’Acció Local 
 
 

Assistents  
 
1. Navarro i Felip, Begonya (*) 
2. Torrent i Ramió, Roger (*) 
3. Bartomeu i Martínez, Eva (*) 
4. Nicolau Casas i Guilera (*) 
5. Adseries i Sans, Teresa  
6. Xabé i Ferrer, Dolors 
7. Palomares i Rodríguez, Pere (*) 
8. Rodríguez i Sicilia, Estrella 
9. Rodríguez i Aguera, Alicia 
10. Mademont, Ricard (*) 
11. Mas, Maria 
12. Martínez i Muñoz, Mª Lluïsa (*) 
13. Aymerich i Martínez, Marta (*) 
14. Vila Simón, Assumpció (*) 
15. Roura i Comajuan, Antoni 
16. Roura i Comajuan, Albert 
17. Grimal i Puig, Assumpció (*) 
18. Palahí, Lluís (*) 
19. Xandrí, Montse 
20. Aymerich, Sebastià  
21. Martin Conxi 
22. Duran i Vila, Consol (*) 
23. Turbau i Serrat, Josep (*) 
24. Ferrero Bosch, Esther (*) 
25. (Josep Mª Palomeras i Garriga) 
26. (Antoni López i Giménez) 
 

Entre parèntesi s’indiquen les persones que només varen assistir a la sessió de tarda. 
(*) indica les persones que varen assistir a la sessió de matí i a la de la tarda.  

 
 
Els assistents al fòrum de participació pública del Pla d’Acció Local han debatut la major part 
de les accions del Pla. Les seves aportacions, ja s’han incorporat al propi pla (vegeu el 
document III.), i per tant no es descriuran a continuació. Així mateix, les accions 
considerades com molt prioritàries pels assistents del fòrum s’han indicat en el document 
amb el símbol        . 
 
 
 
 
No obstant això, i de forma molt sintètica cal destacar que aquest fòrum ha permès:  
 
 incorporar 6 noves accions  
 s’han eliminat 2 accions   
 i a un total de 25 accions s’han realitzat canvis, ampliacions, petites modificacions, etc.  
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Annex III. Comissió Tècnica de 
seguiment 
 

III.1. Introducció  
 
Per al seguiment tècnic de l’Auditoria Municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de 
Sarrià de Ter, s’ha constituït una Comissió Tècnica de Seguiment integrada per les persones 
de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sarrià de Ter i de l’empresa auditora que s’indica 
a la taula III.1.    
 

Taula III.1. 
Equip integrant de la Comissió Tècnica de Seguiment 

 
 
Josep Turbau. Alcalde de Sarrià de Ter 
Ramon Fortià. Coordinador de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
Esther Ferrero. Agent de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
Ramon Caralt. Enginyer municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
Mª Àngels Roura. Aparelladora municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
Joan Solà. GEOSERVEI 
Jordi Codina. LA VOLA 

 
 

 
Aquesta comissió ha treballat de forma paral·lela a l’elaboració del PALS, tenint com a 
principal funció l’anàlisi i supervisió dels continguts del document, així com vetllar pel 
compliment del calendari fixat. 

 
La comissió s’ha trobat regularment, amb una freqüència aproximada de tres setmanes – un 
mes, en el que s’anomenen reunions tècniques de seguiment. De cada reunió s’ha fet una 
acta que recull l’ordre del dia i els acords i accions derivades.  
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III.2. Actes de les Reunions Tècniques de Seguiment  
 

A continuació s’adjunta el llistat de les actes, en ordre cronològic, de les 11 reunions 
tècniques de seguiment.  
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Núm. reunió: 1 Data: 13/9/99 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents: Esther Ferrero, Mª Àngel Roure, Ramon Caralt, Joan Solà, Antoni Mansilla, 
Jordi Codina 
Excusen la seva assistència: Ramon Fortià 
Documents lliurats per l’equip auditor:  
Documents rebuts per l’equip auditor: 
 
Temes tractats 
 
• Repàs de la situació actual del municipi i continguts a tractar en l’auditoria. 
• Relació de  fonts d’informació per a l’auditoria 
• Organització i periodicitat  de les reunions de seguiment 
 
Acords i accions derivades 
 
• Tècnics de l’empresa auditora detallen els continguts a treballar en l’auditoria i les 

possibles fonts de recollida d’informació.  
 
• Tècnics de l’Ajuntament fan una primera aproximació de les dades disponibles i dels 

diferents tècnics, entitats, empreses i altres organismes que cal contactar per a la 
recollida d’informació preliminar.  

 
• L’Esther Ferrero  lliurarà (abans del 17/9/99) a l’equip auditor la següent informació:  

- Organigrama tècnic i polític de l’Ajuntament. 
- Llista de persones, agent  locals i associacions per tal de confeccionar el Pla de 

participació pública. 
• L’equip auditor lliurarà (abans del 17/9/99) a l’Ajuntament : 

- Relació de persones (amb càrrec tècnic i/o polític) de l’Ajuntament que cal 
entrevistar 

- Llista d’informació per temes que es sol·licita a l’Ajuntament 
- Relació d’entrevistes a empreses concessionàries, centes, entitats, etc. Que cal 

realitzar 
- Relació d’organismes oficials que cal sol·licitar informació mitjançant carta (també 

lliurarà un model de carta) 
 
• L’Ajuntament informarà a totes les empreses, entitats i persones de contacte de l’inici 

dels treballs de l’auditoria municipal.  A partir d’aquest primer contacte l’empresa auditora 
iniciarà els treballs de recollida d’informació. També, una vegada revisat el model de 
carta als organismes oficials, l’Ajuntament farà la tramesa d’aquestes cartes. 

 
• La tècnica de l’Ajuntament que portarà directament el seguiment de l’Auditoria serà 

l’Esther Ferrero.  
La Comissió de seguiment farà reunions periòdiques aproximadament cada 3 setmanes 
durant tot el procés d’elaboració de l’auditoria. 

 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
4  d’octubre a les 10 h. a l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
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Núm. reunió: 2 Data: 4/10/99 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents: Esther Ferrero, Mª Àngel Roure, Ramon Caralt, Ramon Fortià,  Joan Solà, 
Jordi Codina 
Excusen la seva assistència:  
Documents lliurats per l’equip auditor:  
Documents rebuts per l’equip auditor: 
 
Memòria anual de la Policia Municipal anys 1995, 1997, 1998 
Diagnòstic de la situació social de Sarrià de Ter. Any 1986. J. Estevill i T. García. 
 
 
Temes a tractar 
 
• Tramesa de cartes per a la recollida d’informació  
• Informació (dades, estudis, etc.) sol·licitada a l’Ajuntament 
• Cartografia 
• Procés de participació pública 
 
 
Acords i accions derivades 
 
• L’Esther Ferrero informa de la feina fet per l’Ajuntament: 
 

- Tramesa de totes les cartes a organismes oficials 
- Entrega a LA VOLA  de la relació d’entitats i empreses a contactar. De manera 

prèvia l’Ajuntament els hi ha enviat una carta informant-los de l’inici dels treballs 
de l’Auditoria Municipal. 

 
• Informació sobre cartografia:   
 

- LA VOLA proposa la compra a càrrec de l’Ajuntament de la base cartogràfica 
digital 1:5000 del terme municipal.  El preu de compra per l’Ajuntament és de 
36.000 ptes. Properament l’Ajuntament informarà de la compra o no d’aquesta 
base cartogràfica. 

 
- La Mª Àngels Roura comenta que l’única cartografia digital que actualment 

disposa l’Ajuntament és la cadastral 
 
• A continuació es repassa punt per punt les diferents dades que a priori es sol·liciten a 

l’Ajuntament per tal de fer la descripció i diagnosi del municipi.  
Els principals aspectes tractats són els següents: 

 
- L’Ajuntament  està fent una revisió del les normes subsidiàries. L’arquitecte que hi 

treballa és el Sr. Perafina. ( La Mª Àngels Roure li demanarà quina cartografia utilitza 
i ens ho comunicarà).  

- L’Ajuntament disposa del projecte del traçat del TAV per municipi fet pel MOPU i 
també d’un estudi d’impacte ambiental. 

- Quant a temes de mobilitat a més de les dades sol·licitades a Foment en Ramon 
Caralt proposa demanar informació a l’Aj. De Girona del trànsit del Pont Major. 
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- L’Ajuntament disposa del projecte de modificació de la N-II al seu pas pel municipi. 
Aquest projecte no contempla la implantació d’un carril-bici (En Ramon Caralt 
disposa d’una proposta de carrils-bici), i tampoc l’espai per marquesines. 

- Els principals problemes de males olors es concentren a l’EDAR de Torras Papel. 
L’Ajuntament disposa d’informes municipals, proposta de mesures correctores i 
seguiments fets per la Policia municipal. 

- Actualment l’Ajuntament està fent l’inventari dels punts de llum. Quant a les 
potències cal contactar amb l’electricista (Vicenç Suré). 

- El Consell Comarcal del Gironès va realitzar fa 2 o 3 anys un inventari i neteja dels 
abocaments incontrolats. 

- Per l’apartat de riscos ambientals en Ramon Caralt proposa de contactar també amb 
el servei de Bombers.  

 
• L’Esther Ferrero exposa que des de l’UdG es vol fer un estudi sòcio-econòmic del 

municipi de Sarrià, i que hi ha alguns temes que es poden duplicar amb l’Auditoria 
Municipal.  S’acorda que LA VOLA parlarà amb el Sr. Francesc Miró responsable 
d’aquest estudi.  

 
També comenta que hi ha 4 alumnes de Ciències Ambientals que han demanat a 
l’Ajuntament poder col·laborar amb l’Auditoria fent un treball de final de curs. 
Properament l’Ajuntament decidirà la conveniència o no de la seva participació en el 
PAL. 
 

• S’acorda que 1 setmana abans de la data de la propera reunió, LA VOLA lliuri els 
capítols redactats a la Comissió de Seguiment. D’aquesta manera s’aprofitarà la reunió 
fer fer-ne la revisió o aprovació dels mateixos. 

 
• En Ramon Fortià informa que, tal com s’especifica en el contracte, l’empresa auditora 

pot facturar el 15 % de l’import. Les factures s’entregaran a l’Ajuntament de Sarrià. 
 
 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
8  de novembre a les 10 h. a l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
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Núm. reunió: 3 Data: 8/11/99 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents: Josep Turbau, Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Caralt, Ramon Fortià,  
Joan Solà, Jordi Codina 
Excusen la seva assistència:  
Documents lliurats per l’equip auditor:  Capítols 1, 2 i 3.8 de la memòria descriptiva de 
la situació actual (Document I) 
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
- Inventari de zones verdes de Sarrià de Ter (Cens arbrat urbà, Cens de superfícies 

urbanes i Cens de mobiliari urbà i altres elements). 
- Inventari de contenidors  
 
 
Temes a tractar 
 
• Revisió capítols 1, 2 i 3.8  
• Presentació pública de l’inici de  l’auditoria 
• Procés de participació pública 
• Aspectes puntuals (cartografia, sonometria) 
 
 
Acords i accions derivades 
 
• Revisió dels capítols lliurats  
 

Capítol 1. Generalitats: 
 

- Es proposa incloure dades de població  
 
Capítol 2. Descripció de l’entorn físic: 
 
- Es proposa incorporar-hi les dades climàtiques provinents de l’estació de control 

atmosfèric que hi ha al municipi. 
- Donar importància a les dades de vents, relacionat amb la dispersió de contaminants 

atmosfèrics provinents dels principals focus emissors (Rubau, incineradora, polígon 
industrial de Sarrià). Es comenta que els vents dominants són de direcció N-S. 

 
Capítol 3.8. Residus: 
 
- Es comenta que un grup de cases de fora el terme municipal (prop del golf) llencen 

les deixalles en contenidors del municipi 
- Es comenta l’elevat nombre de cotxes abandonats al carrer. Aproximadament 

apareixen 1-2 cotxes abandonats cada mes. S’acorda que l’equip auditor parlarà 
amb la policia municipal sobre aquest tema. 

- Es comenta l’existència de problemes puntuals en alguns establiments industrials 
que llencen residus industrials (dissolvents, serradures, etc.) dins els contenidors de 
deixalles. 

- Es comenta que les restes de poda de la jardineria municipal es trituren i es 
reutilitzen pel propi servei de jardineria. 

- S’acorda parlar amb el Sr. Jordi Lara per a conèixer el nombre d’establiments 
industrials del municipi (a partir dels expedients d’activitats). 
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- Es comenta la voluntat municipal per mancomunar serveis entre diferents municipis 
(Sarrià, Quar, Celrà, etc.). Un dels serveis que es podrien mancomunar fan 
referència a la recollida selectiva de residus i a les deixalleries. 

 
• Aspectes puntuals (cartografia, sonometria) 

 
- S’acorda que l’Ajuntament comprarà la cartografia digitalitzada 1:5000 de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 
 
- L’Ajuntament disposa d’un sonòmetre que podrà deixar a l’equip auditor per a fer les 

sonometries. S’acorda fer sonometries diürnes i nocturnes en una colla de punts 
significatius (diferents punts propers a la N-II, punts urbans propers a l’A-7, punts del 
barri Pla de l’Horta, C/ Major-Pont de l’aigua).  

 
• Presentació pública de l’inici de  l’auditoria 
 

- S’acorda fer l’acta de presentació pública de l’auditoria el proper 15 de desembre a 
les 9 h al Patronat 

 
- La convocatòria de l’acta es farà des de l’Ajuntament i constarà dels següents 

elements: 
- Cartells informatius penjats a les botigues 
- Falques de ràdio 
- Carta signada per l’alcalde enviada a totes les llars de Sarrià 

 
- Es proposa estructura la presentació de la següent manera: 

 
- Obertura i tancament de l’acta per part del Sr. Alcalde 
- Presentació per part de la Diputació del programa d’auditories municipals 
- Presentació per part de l’equip auditor dels continguts de l’auditoria, 

calendari, etc. 
- Presentació per part de l’equip auditor del procés de participació pública  

 
 
• Procés de participació pública 
 
Fora de la reunió s’acorda amb l’Esther Ferrero la següent proposta de participació pública: 
 

- Presentació de l’auditoria i crida a la participació pública 
- Fòrums de presentació de la situació actual i diagnosi. (es proposa un Fòrum pels 

aspectes ambientals i un Fòrum pels aspectes socials i econòmics) 
- Fòrums de presentació del Pla d’Acció Local (Es proposen també 2 Fòrums) 
 
- A nivell metodològic (grups de treball, lliurament previ de les conclusions de l’estudi, 

etc.) es proposa que l’equip auditor presentarà una proposta detallada (abans del 15 
de desembre).  

 
 

 51



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

• Enquesta pública 
 

- L’equip auditor presenta una proposta d’enquesta que serveixi per a copsar l’opinió 
de la població. Es discuteix sobre el model presentat i es proposen algunes 
modificacions. 

 
- També s’acorda que aquest full d’opinió es divulgarà de la següent manera: 

- Enquestes lliurades a representants d’associacions i altres persones que 
assisteixin a l’acta de presentació del dia 15 de desembre. 

- Enquestador (per part de l’equip auditor) al mercat municipal i altres punts del 
poble. 

- Bustiada a totes les llars per part de l’Ajuntament 
 
 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
15  de desembre a les 10 h. a l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
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Núm. reunió: 4 Data: 15/12/99 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents: Josep Turbau, Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Caralt, Ramon Fortià,  
Joan Solà, Jordi Codina 
Excusen la seva assistència:  
Documents lliurats per l’equip auditor:  Capítols 3.5 (Abastament i sanejament de 
l’aigua) i 3.7 (Soroll) de la memòria descriptiva de la situació actual (Document I) 
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
 
Temes a tractar 
 
• Presentació i lliurament dels capítols d’aigua (3.5) i soroll (3.7) del Document I. 
• Acordar els continguts en detall dels capítols d’energia, contaminació atmosfèrica i 

mobilitat. Aclarir alguns temes puntuals de la recollida d’informació. 
• Presentació pública de l’Auditoria Municipal (15 desembre a les 21 h) 
• Altres temes 
 
Acords i accions derivades 
 
a. Es presenta i es lliura còpia de l’esborrany del capítol 3.5 “Abastament i sanejament de 

l’aigua”. 
   

Es revisa de manera detallada el capítol i s’aprova per part de la Comissió de Seguiment 
els seus continguts  (tot i que hi manquen algunes poques dades i el balanç d’aigua 
final). Tanmateix es proposa ampliar o concretar els següents continguts: 

 
- Aclarir el tema de la fluoració que es fa a l’aigua potable del municipi (qui fa el 

seguiment, quina és la previsió de futur, etc.) 
- Tractar, pot ser dins la diagnosi del capítol, el tema de l’autocontrol de la qualitat 

de l’aigua i la normativa que ho regula. 
- A la taula on s’especifica el percentatge de pèrdues de la xarxa (Taula 3.5.21 de 

l’esborrany) diferenciar el proveïment de Sarrià del de Sant Julià de Ramis. 
- Es proposa incloure el problema de les males olors de l’EDAR de Torras Papel en 

aquest capítol. En Ramon Caralt comunica que la Policia municipal té un registre 
dels dies que s’ha detectat pudors en aquesta depuradora. 

 
b. Es presenta i es lliura còpia de l’esborrany del capítol 3.7 “Soroll”. 

 
Es revisa de manera detallada el capítol i s’aprova per part de la Comissió de Seguiment 
els seus continguts del capítol. Tanmateix es proposa ampliar els següents continguts: 
 
- En Ramon Caralt informa que l’Ajuntament disposa d’una colla de dades i estudis 

de soroll relatius a la planta de cogeneració de Torras Papel. Es proposa incloure 
aquestes dades en el capítol i comparar les dades dels estudis amb les del treball de 
camp de l’auditoria. 

  
- L’Ajuntament comenta que els nivells sonors del Pla de l’Horta poden ser més 

atribuïbles a Rubau que a l’A7. Es proposa fer alguna altre mesura de soroll, durant 
el matí que és quan Rubau fa més soroll. 

 
c. Altres capítols del Document I tractats: 
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- Capítol de mobilitat: 
 

- S’informa que a partir del 10 de gener s’eliminarà el peatge del tram de l’A7. 
- S’acorda tractar el tema del desdoblament de l’A7 i del TAV a nivell de mobilitat 

però també a nivell de planejament urbanístic 
- Es recomana per part de l’Ajuntament fer un estudi de detall de l’ús de transport 

públic a Sarrià a partir de les principals empreses de transport (TEISA, TMG, 
SARFA (passa per la N-II però no té parada), altres empreses (es pot conèixer a 
partir de l’estació d’autobusos). Si es possible conèixer els recorreguts, parades 
(també a Girona). 

- En Ramon Caralt ens passarà informació sobre les noves Directives europees 
sobre el transport (potenciar el transport ferroviari). 

- Es proposa explicar el que representa la mobilitat escolar a l’interior del municipi. 
 
- L’alcalde informe que L’Ajuntament ha rebut una carta del Departament d’Indústria 

comunicant el seu vist-i-plau perquè l’empresa de l’ITV ens enviï la informació sol·licitada 
 
- Respecte a les dades sol·licitades (fa uns 3 mesos) al Departament de Medi Ambient 

sobre les indústries potencialment contaminadores , s’acorda que l’alcalde les tornarà a 
demanar directament a la Delegació Territorial de Medi Ambient de Girona (Sr. Bou) amb 
la màxima celeritat. 

 
- Finalment s’acorda que l’equip auditor entregarà a l’Esther Ferrero una relació detallada 

de les dades o informacions a treballar dels aspectes socials i econòmics, a fi que pugui 
iniciar la recerca d’aquestes dades. 

 
 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
24 de gener a les 10 h. a l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
 
Per aquesta propera reunió es proposa lliurar els capítols de riscos ambientals, mobilitat, 
energia i contaminació atmosfèrica. 
 
 
P.D. BON NADAL ! 
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Núm. reunió: 5 Data: 24/1/00 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents:  Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Caralt, Ramon Fortià,  Joan Solà, 
Jordi Codina 
Excusen la seva assistència:  
Documents lliurats per l’equip auditor:  Capítols 3.1 (Territori),  3.3 (Riscos 
ambientals), 3.4 (Mobilitat) i 3.6 (contaminació atmosfèrica) de la situació actual 
(Document I) 
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
 
Temes a tractar 
 
• Presentació i lliurament dels capítols 3.1, 3.3, 3.4 i 3.6 del Document I. 
• Altres temes 
 
Acords i accions derivades 
 
A partir de la revisió dels capítols presentats s’acorda el següent: 
 
Capítol 3.1. Territori 
 
Donat que la Mª Àngels Roura no ha tingut prou temps per a llegir-se aquest capítol es 
proposa deixar la seva revisió per a la propera reunió. 
 
L’equip auditor planteja la possibilitat de projectar un tipus de rotondes (presenta model) de 
l’autovia que tinguin en compte la mobilitat peatonal i en bicicleta. Tot i que el projecte tècnic 
està totalment tancat, sembla interessant de mantenir la proposta de rotondes en l’estudi. 
 
Capítol 3.3 Riscos ambientals 
 
Es proposa afegir un plànol amb la proposta de pistes i camins forestals a obrir o mantenir a 
Sarrià de Ter (descrites a la Taula 3.3.6. del text). 
 
Es proposa analitzar en detall l’antic abocador de fangs de l’empresa Torras Papel, ubicat en 
una terrassa fluvial al sud del municipi. També es proposa tractar el gasoducte que passa 
pel municipi com a risc ambiental. 
 
Quan als risc de l’emmagatzematge de combustibles líquids, es proposa demanar dades a 
l’ICIT i l’ECA de l’inventari de dipòsits de combustibles de Sarrià de Ter. 
 
Capítol 3.4. Mobilitat 
 
Donat que des del 10 de gener funciona la gratuïtat del tram Girona-Figueres, es proposa 
intentar buscar dades recents d’IMD de l’A7, doncs es pensa que els fluxos de mobilitat per 
l’A7 poden haver-se incrementat força, i que aquest fet comporta una clara incidència en el 
trànsit de l’autovia al seu pas per Sarrià. 
 
També es proposa revisar amb detall el nou projecte de remodelació de l’autovia per tal de 
definir en el capítol de mobilitat com pot modificar-se el trànsit a nivell intern. 
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Quan al transport públic, els tècnics municipals plantegen que moltes de les queixes per part 
dels ciutadans són per l’incompliment dels horaris de les empreses de transport. 
 
Capítol 3.6. Contaminació atmosfèrica 
 
A partir de revisar la Taula 3.6.1. que fa una aproximació de les IMD dels diferents carrers 
urbans de Sarrià, la Mª Àngels Roura proposa eliminar de la taula (pel seu baix trànsit) els 
carrers St. Gaietà, C/ autopista, C/ del bosc, C/ Pi de la Bateria i C/ gr. Pujades. 
 
 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
21 de  febrer a les 10 h. a l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
 
Per aquesta propera reunió es proposa lliurar el capítol 3.2. (Sistemes naturals) i el 
document II de diagnosi municipal de tots els capítols de sostenibilitat ambiental.  
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Núm. reunió:  6 Data: 21/2/00 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents:  Josep Turbau, Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Fortià,  Joan Solà, 
Toni Mansilla, Jordi Codina 
Excusen la seva assistència:  Ramon Caralt 
Documents lliurats per l’equip auditor:   
 
• Capítols del document I: 3.2. Sistemes naturals i diversitat biològica; i 3.9. Estructura 

energètica 
• Document II. Diagnosi de tots els aspectes ambientals 
   
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
Llistat d’esports i participants de Sarrià 
Relació de cursos i assistència a l’Ateneu 
 
 
 
Temes a tractar 
 
• Discussió i revisió de la diagnosi ambiental (de tots els capítols de diagnosi). 
• Calendari de tasques i participació pública 
 
Acords i accions derivades 
 
1. Revisió de la diagnosi ambiental 
 
L’equip auditor comenta de manera detallada la diagnosi estratègica de cadascun dels 
aspectes ambientals estudiats.  
En cadascun dels capítols tractats es proposen petites modificacions que l’equip auditor es 
compromet a incorporar en el document. De manera resumida aquests canvis són: 
 
• En la diagnosi de territori incloure com a característica de planejament directriu el fet  

metropolità de Sarrià. 
• En la diagnosi de riscos ambientals incloure la importància que ha significat el tancament 

definitiu de la planta de cel·lulosa de Torrespapel. Eliminar de la diagnosi estratègica el 
comentari de les volves negres donat que va ésser un fet puntual en el temps i que no 
s’ha tornat a repetir. També incloure l’acord de ple de l’Ajuntament per a implantar 
mesures correctores quan es faci el tercer carril de l’A7 

• En la diagnosi de mobilitat concretar que les obres de remodelació de l’A7 tenen una 
durada prevista de 18 mesos. A nivell de transport públic deixar clar que el transport 
urbà, tot i que n’hi ha , caldria millorar-ne força la seva oferta. També es proposa en la 
diagnosi estratègica repetir les dades d’índex de motorització de Sarrià. 

• En la diagnosi del balanç d’aigua incloure que tot i que fora del municipi, la futura 
reutilització d’aigües residuals pel reg del camp de golf pot millorar els recursos hídrics 
dels aqüífers del municipi. Quan a la depuradora de Torraspapel comentar que s’han 
pres algunes mesures correctores (paret de 6 m) per reduir la problemàtica que genera. 

• En la diagnosi de contaminació atmosfèrica es proposa eliminar el comentari de les 
volves negres, donat que es tracta d’un fet del passat que no s’ha tornat a reproduir. 

• En la diagnosi de residus, eliminar el paràgraf que comenta la voluntat municipal per a 
liderar una proposta mancomunada de gestió dels residus. També es proposen petites 
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modificacions respecta al servei de recollida (la ubicació de 30 papereres ja s’ha fet i el 
termini de la concessió és el 2001).  

 
 
2. Proposta d’ampliació de contracte 
 
Donada la voluntat tant de l’Ajuntament de Sarrià com de la Diputació de Girona de tractar 
en detall els aspectes socials i econòmics de manera integrada amb els aspectes ambientals 
ja àmpliament treballats, i evidenciant el baix pressupost d’aquesta auditoria en relació a 
aquest aspectes, en Ramon Fortià en representació de la Diputació de Girona i amb l’acord 
de l’Ajuntament demana a l’empresa auditora que presenti oferta econòmica per tal 
d’ampliar els aspectes socials i econòmics de l’auditoria municipal. 
 
S’acorda que LA VOLA  presentarà properament una oferta econòmica d’ampliació.  
 
 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
13 de març a les 10 h. a l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
 
Per aquesta propera reunió es proposa lliurar l’anàlisi dels aspectes socials i econòmics. 
(Aquest documents s’entregaran per E-mail, tant a l’Ajuntament com la Diputació de Girona, 
abans del 8 de març  per tal que puguin ser estudiats per la Comissió de seguiment). 
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Núm. reunió:  7 Data: 27/3/00 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents:  Josep Turbau, Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Caralt, Ramon 
Fortià,  Joan Solà, Jordi Codina 
Excusen la seva assistència:   
Documents lliurats per l’equip auditor:   
 
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
 
Temes a tractar 
 
• Presentació de la diagnosi dels aspectes socials i econòmics de l’auditoria. 
• Aspectes organitzatius i de funcionament dels fòrums de participació pública 
 
Acords i accions derivades 
 
• L’equip auditor presenta a la Comissió tècnica de seguiment les conclusions de la 

diagnosi dels aspectes socials i econòmics treballats a l’auditoria municipals. 
 
A partir d’aquesta presentació la comissió proposa petites puntualitzacions o 
modificacions que s’incorporaran en el document.  

 
• S’acorda que, juntament amb la diagnosi ambiental ja revisada, es lliurarà a l’Ajuntament 

un extracte d’aquest document (únicament les taules-resum de diagnosi estratègica) per 
tal que el pugui enviar a totes les persones que participaran en els fòrums.  LA VOLA 
enviarà per E-mail aquest document a l’Ajuntament el dia 29 de març. El calendari i les 
tasques a realitzar per als fòrums són: 

- 29 de març. LA VOLA enviarà a l’Ajuntament la diagnosi estratègica per E-mail 
- 30-31 de març. L’Ajuntament farà les còpies i l’ensobrat del document  
- 3 d’abril. L’Ajuntament farà la tramesa a tots els participants del fòrum 
- 5 al 7 d’abril. L’Ajuntament farà una selecció de  trucades  per tal de confirmar 

l’assistència al fòrum. 
- 8 d’abril.  Fòrum de participació: Aspectes ambientals 
- 11-14 d’abril. L’Ajuntament farà una selecció de trucades per tal de confirmar 

l’assistència al fòrum 
- 15 d’abril. Fòrum de participació: Aspectes socials i econòmics  

 
• Altres temes tractats són: 
 

- La Mª Àngels Roura comenta que té informatitzades (en bona part) les dades de 
llicències d’activitats per tipologia de vivenda i tipus d’obra.  S’acorda que enviarà 
aquesta informació per E-mail a LA VOLA, per tal que es pugui incorporar a 
l’auditoria.  

 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
17 d’abril a les 11 h. a l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
 
Per aquesta propera reunió es proposa fer una valoració dels fòrums de participació pública. 
Per altra banda l’equip auditor presentarà una relació de possibles accions del PAL a 
desenvolupar. 
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Núm. reunió:  8 Data: 17/4/00 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents:  Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Caralt,  Joan Solà, Jordi Codina 
Excusen la seva assistència:  Josep Turbau, Ramon Fortià 
Documents lliurats per l’equip auditor:   
 
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
 
 
Temes a tractar 
 
• Valoració dels fòrums de participació ciutadana on s’ha treballat la diagnosi municipal 
• Relació de treballs pendents 
 
 
Acords i accions derivades 
 
Valoració dels fòrums de participació ciutadana: 
 
• El nivell de participació es pot considerar acceptable, amb la presència d’unes 35 

persones per fòrum (en total han assistit al fòrum unes 50 persones) . No obstant de cara 
als propers fòrums de discussió del PALS cal buscar estratègies per a captar més gent. 

 
Algunes propostes per millorar la convocatòria dels fòrums són: 
 
- Evitar una convocatòria massiva, donat que a l’ajuntament li representa molt esforç 

(fotocòpies, tramesa, etc.) i no es converteix en més assistents al fòrum. Es proposa 
que la convocatòria general dels fòrums es faci a través de la ràdio i cartells al carrer. 

 
- Insistir més en una convocatòria selectiva dels principals agents locals del Sarrià. 

L’objectiu és assegurar la continuïtat de les persones que han participat en els 
primers fòrums i captar nous agents (representants d’entitats, comerciants, etc.). 

 
- Vetllar perquè els regidors assisteixin en els propers fòrums 

 
• El lloc (Cooperativa) i el dia (dissabte) es consideren encertats. No obstant potser oportú 

fer una sessió específica per als comerciants i empresaris un altre dia de la setmana. 
 
• Es considera encertat donar informació als assistents prèvia als fòrums. Aquesta revisió 

prèvia  permet agilitar i aprofitar més el debat.  
 
 
Atenció als assistents als fòrums 
 
• És important que a totes les persones que han assistit als fòrums se’ls valori la feina feta 

i se’ls animi a continuar-la fent. En aquest sentit s’acorda que de manera immediata se’ls 
hi entregarà un resum de les conclusions dels fòrums. En concret es proposa : 

 
- L’Esther Ferrero lliurarà a LA VOLA la relació d’assistents als diferents grups de 

treball (abans del dia 26 d’abril) 
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- LA VOLA elaborarà un document resum amb els assistents i les conclusions de cada 
grup de treball (abans del 28 d’abril). 

- L’Ajuntament enviarà una carta d’agraïment juntament amb el resum de conclusions 
a tots els assistents (caldria fer la tramesa a principis de maig). 

 
Difusió dels fòrums realitzats 
 
• És important fer difusió del procés de participació pública que s’ha engegat a Sarrià. En 

aquest sentit es proposa: 
 

- Fer un article per la revista “Sostenible” de la Diputació de Barcelona. L’Esther 
Ferrero farà contactes per tal d’acordar l’article 

- Parlar del procés de participació pública a la ràdio municipal. Es proposa organitzar 
una taula rodona on a més de l’Ajuntament (Esther Ferrero) també hi hagi algun dels 
assistents al fòrum.  

- Recollir el procés de participació en el nou número de la revista “Parlem de Sarrià” 
 
Revisió dels treballs de l’auditoria 
 
 
• S’acorda donar per tancats el Document I (anàlisi de la situació actual) i document II 

(diagnosi) de l’auditoria municipal.  Les aportacions fetes en els fòrums s’incorporaran en 
el document de diagnosi (en el capítol de diagnosi estratègica). També s’incorporaran en 
el document d’annexes (on hi haurà tota la documentació del procés de participació 
pública: resultats de les enquestes, conclusions dels fòrums, assistents, etc.) 

 
• Actualment l’equip auditor està treballant en la definició del PALS. S’acorda definir la 

relació de possibles accions que, una vegada revisades per la Comissió de seguiment, 
es desenvoluparan en forma de fitxes (cada acció es composarà d’una descripció, fonts 
de finançament, valoració econòmica, priorització, etc.). 

 
• Pel que fa al programa d’indicadors, que complementen el PALS, es treballa amb els 6 

indicadors que proposa la Diputació de Girona i una relació d’indicadors o descriptors 
força simples que serviran per al seguiment municipal. La Mª Àngels Roura proposa que 
el sistema d’indicadors sigui molt clar (possibilitat de donar-lo amb suport informàtic) per 
tal de poder sistematitzar la recollida de dades i el seu càlcul. 
 
L’Esther Ferrero també proposa que, més endavant, seria interessant treballar el sistema 
de 30 indicadors que proposa la Diputació de Barcelona. 

 
 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
Dilluns 15 de maig a les 11 hores a l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
 
Per aquesta reunió s’acorda treballar la relació d’accions que LA VOLA proposa 
desenvolupar en el PALS.  LA VOLA  enviarà la relació d’accions una setmana abans (9 de 
maig) 
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Núm. reunió:  9 Data: 15/5/00 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents:  Josep Turbau, Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Caralt,  Joan Solà, 
Jordi Codina 
Excusen la seva assistència: Ramon Fortià 
Documents lliurats per l’equip auditor:   
 
Primer esborrany de PALS 
 
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
 
 
Temes a tractar 
 
• Presentació de la proposta de PALS  de Sarrià de Ter i discussió de les accions 

proposades en cadascuna de les línies estratègiques 
 
Acords i accions derivades 
 
• Revisió de la línia estratègica 1 “Preservar i millorar l’entorn de Sarrià” 
 

A partir de la revisió de les diferents accions i la, proposta de noves accions es deixa 
tancada aquesta línia 

 
• Revisió de la línia estratègica 2 “Planificar un desenvolupament urbà amb criteris de 

sostenibilitat” 
 

Es discuteixen algunes de les accions proposades. S’acorda que de cara que 
l’Ajuntament pugui fer una revisió més detallada LA VOLA  enviarà per E-mail les 
accions més desenvolupades.  

 
• En Josep Turbau té interès per què els PALS reculli les principals accions que l’equip de 

govern es va proposar desenvolupar durant l’actual mandat. S’acorda que en Josep 
Turbau enviarà el programa electoral detallant les observacions a tenir en compte en el 
PALS.  

 
• La Mª Àngels Roura comenta que hi ha un error en les dades de l’auditoria relatives al 

nombre d’establiments que no disposen de subministrament d’aigua pública. LA VOLA 
es compromet a revisar aquesta dada en el document. 

 
 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
El proper dilluns 22 de maig del 2000 a les 9 hores a l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
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Núm. reunió:  10 Data: 22/5/00 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents:  Josep Turbau, Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Caralt,  Joan Solà, 
Jordi Codina 
Excusen la seva assistència: Ramon Fortià 
Documents lliurats per l’equip auditor:   
 
Primer esborrany de PALS 
 
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
 
 
Temes a tractar 
 
• Presentació de la proposta de PALS  de Sarrià de Ter i discussió de les accions 

proposades en cadascuna de les línies estratègiques 
 
Acords i accions derivades 
 
• Revisió de la línia estratègica 3 “Millorar la qualitat de l’espai urbà” 
 

A partir de la revisió de les diferents accions i la, proposta de noves accions es deixa 
tancada aquesta línia. 

 
• Revisió de la línia estratègica 4 “Ús eficient dels recursos ecològics i reducció de la 

contaminació atmosfèrica” 
 

A partir de la revisió de les diferents accions i la, proposta de noves accions es deixa 
tancada aquesta línia. 

 
Data i lloc per a la propera reunió:  
 
El proper dilluns 29 de maig del 2000 a les 11 hores a l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
(prèviament a les 9h LA VOLA farà una reunió amb l’Esther Ferrero (si es possible també en 
Josep Turbau) per a discutir les línies estratègiques que fan referència a aspectes socials 
(línies 7, 8 i 9). 
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Núm. reunió:  11 Data: 29/5/00 Lloc: Ajuntament de Sarrià de Ter 
Assistents:  Josep Turbau, Esther Ferrero, Mª Àngel Roura, Ramon Caralt, Ramon 
Fortià, Joan Solà, Jordi Codina 
Excusen la seva assistència:  
Documents lliurats per l’equip auditor:   
 
Documents rebuts per l’equip auditor:  
 
 
 
Temes a tractar 
 
• Presentació de la proposta de PALS de Sarrià de Ter i discussió de les accions 

proposades en cadascuna de les línies estratègiques 
 
Acords i accions derivades 
 
• Revisió de les línies estratègiques 5, 7 i 8 
 

Es discuteixen les diferents accions i s’acorda fer la redacció d’aquestes línies. 
 
• S’acorda el següent calendari de tasques: 
 

- 12 de juny. LA VOLA lliurarà la proposta acabada de PALS i un resum per tal que 
l’Ajuntament el pugui distribuir a les persones interessades a participar en el Fòrum 

- 1 de juliol. Fòrum de participació pública per a presentar i discutir el PALS. 
 

Data i lloc per a la propera reunió:  
 
Per definir 
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