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1. Sarrià cap a un desenvolupament 
sostenible 
 
 
A partir de La Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992, sorgeix l’Agenda 21, que incideix en les 
polítiques i estratègies a escala mundial cap a un desenvolupament sostenible, “... un desenvolupament que 
satisfaci les necessitats del present sense comprometre la possibilitat de les futures generacions per a satisfer 
les seves pròpies necessitats...”. Posteriorment, es varen concretar els principis de l’Agenda 21en la Conferència 
Europea sobre les Ciutats Sostenibles, celebrada a Aalborg (Dinamarca) al maig de 1994, i d’on en sorgir la 
Carta d’Aalborg.  
 
Amb la signatura de la Carta, les ciutats, poblacions menors i unitats territorials d’Europa es comprometen a 
participar en iniciatives locals d’Agenda 21 i iniciar programes a llarg termini vers un desenvolupament sostenible.  
  
A les comarques gironines, la Diputació de Girona, a través de la seva àrea de Medi Ambient, ha engegat el 
Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat, el qual ha de permetre el 
desplegament de les Agendes 21 Locals i l’elaboració de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). Així 
mateix, la Diputació de Girona crearà una Xarxa de Municipis per a la Sostenibilitat en l’àmbit que li és 
competència, al qual s’hi podran adherir tots els municipis que s’acullin al Programa.  
 
Actualment són molts els municipis, entre ells Sarrià de Ter, que treballen per intentar traduir i implantar la 
filosofia de l’Agenda 21 a escala local.  
 
 

Figura 1. 
Principals fites del procés d’Agenda 21 local 

Cimera de la Terra 
Agenda 21 

1992 

Carta d’Aalborg 
Agendes 21 Locals 

1994 

Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat. Declaració de Manresa

1997 

Centre d’Iniciatives Locals de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona 

1999 

Auditoria Municipal i Pla d’Acció Local 
de Sarrià de Ter 

1999 

Procés d’Agenda 21 Local a Sarrià de 
Ter 2000 
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L’Auditoria Municipal i Pla d’Acció Local de Sarrià de Ter, emmarcada dins el Programa de suport de la Diputació 
de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat, vol servir per conèixer l’estat ambiental – 
econòmic – social del municipi i presentar propostes, pràctiques i realistes, per a la conservació i millora de la 
qualitat del municipi. 
 
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat pretén ser una eina clau per al desenvolupament sostenible del 
municipi, i la base per a iniciar el procés futur d’Agenda 21 de Sarrià de Ter. 
 
 

Taula 1. 
Objectius generals del PALS de Sarrià de Ter 

 
Donar a l’Ajuntament de Sarrià de Ter elements per poder desenvolupar de manera 
programada la seva política cap a la sostenibilitat 

Fer d’aquest document, l’eina clau i el punt de partida per a desenvolupar l’Agenda 
21 Local a Sarrià de Ter 

Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major 
aprofitament sostenible dels recursos 

Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió i col·lectius ciutadans en 
aquest procés 

Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 
desenvolupament econòmic, social i ambiental a escala local 
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2. Diagnosi municipal 
 
 

2.1. Els aspectes ambientals 
 
 

L’entorn físic 
 
Sarrià de Ter es troba situat al NE de Catalunya a l’àrea central de la província de Girona i al N de la comarca del 
Gironès. Compta amb una extensió relativament reduïda (uns 4 km2) i la seva població actual és 3.491 habitants. 
 
Les principals generalitats de l’entorn físic de Sarrià de Ter són les següents:  
 
 Esta format per dues àrees ben diferenciades: la meitat oriental del terme municipal constituïda per la plana 

al·luvial del riu Ter (amb una altitud aproximada de 65 m s.n.m.), i la meitat occidental constituïda per relleus poc 
elevats (amb una altitud màxima –a la culminació del turó de Can Guilana– d’uns 185 m s.n.m). 
 
 Clima de règim mediterrani, amb una precipitació anual mitjana propera als 600 mm, i una temperatura 

mitjana entorn de 14 ºC. El vent dominant de Sarrià és del S, SSW i SSE. 
 
 El cabal anual mínim i màxim del Ter al seu pas per Sarrià és respectivament de 7,13 i 30,12 m3/s. 

 
 La meitat oriental del subsòl del terme municipal disposa d’una destacada riquesa hídrica i compta amb 

abundants captacions particulars que l’exploten. La vulnerabilitat de les terrasses fluvials ha implicat, però, que la 
majoria de pous es trobin afectats per presència de coliforms que fan l’aigua no potable.  
 
 
El diagnòstic  
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
El municipi de Sarrià de Ter consta de dues àrees 
geològicament i morfològicament molt ben 
diferenciades: la meitat est constituïda per les 
terrasses del riu Ter, i meitat oest per unitats terciàries. 
A més disposa d’un edifici volcànic al turó de Can 
Guilana. 
 
La principal terrassa del riu Ter present al municipi és 
la terrassa 2, qualificada com no inundable. 
 
La meitat oriental de municipi es caracteritza per una 
destacada riquesa relativa a aigües subterrànies. 
 

 
Als darrers estius s’observa una disminució del cabal 
circulant per la riera d’en Xuncla. Els aprofitaments, la 
majoria no legalitzats,  de la riera aigües amunt (Sant 
Gregori) poden ser el motiu d’aquest marcat estiatge. 
 
Elevat nombre de captacions no legalitzades que 
exploten aigües subterrànies dins del terme municipal. 
Cal un major coneixement del nombre d’aprofitaments 
i afavorir la seva legalització. 
 
Contaminació generalitzada de les aigües subterrànies 
de Sarrià (terrasses fluvials) per coliforms fecals i 
totals. Contaminació puntual de les aigües 
subterrànies per hidrocarburs.  
 
Per emprendre actuacions per millorar la qualitat de 
les aigües subterrànies caldria de manera prèvia tenir 
un major coneixement del medi hidrogeològic. 
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El territori i el planejament urbanístic 
 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) adscriu Sarrià de Ter a l’àmbit territorial funcional (ATF) de les 
Comarques gironines que aplega les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, l’Alt i el Baix 
Empordà, el Gironès i La Selva. L’ordenació de l’ATF de les comarques gironines s’ha de desenvolupar en forma 
d’un pla territorial parcial, pendent encara de redacció. 
 
L’estructura urbana de Sarrià de Ter s’organitza en 5 barris urbans: Sarrià de Dalt, Sarrià de Baix, Pla de l’Horta, 
Pla de la Rasa i Pla dels Vinyers. Actualment la N-II, l’accés de l’autopista (avui tancat però pendent de 
desmantellar) i el polígon de la Paperera, limiten i dificulten la integració i la cohesió dels diferents barris. El 
Sarrià actual és un sistema urbà en consolidació, amb alguns barris inacabats (Pla del Vinyers, Pla de l’Horta) i 
sectors encara per urbanitzar (Mas Boscosa, Can Renoc i el Pla de Dalt). La diversitat d’usos urbans (integració  
dels habitatges amb serveis, equipaments i activitats industrials compatibles) és força important en alguns barris 
(Sarrià de Baix i Pla de l’Horta), i baixa, o molt baixa, en els altres.  
 
Les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) aprovades l’any 1988 han tendit a millorar la cohesió i 
l’accessibilitat entre els diferents sectors urbans. Actualment l’Ajuntament ha iniciat la seva revisió, per tal de fixar 
les bases del planejament futur del municipi, que fonamentalment es basen en: 
 
 Continuar l’urbanització del conjunt del Pla de Sarrià de cara a crear un continu de sòl urbà des del Mas 

Boscosa fins al Pla de Dalt i la Rasa. 
 
 Urbanització parcial dels horts de les cases del carrer Major. 

 
 Eliminar algunes ubicacions industrials enmig de la trama urbana (Cobega i els Horts). 

 
 Consolidar noves zones residencials (el Renoc, Pla de Vinyers i Pla de Dalt) i  industrials (La Paperera i Pla 

d’en Xuncla). 
 
 Requalificar els terrenys ocupats pels antics accessos a l’autopista com a sistema de parcs i jardins. 

 
 Nul·la intervenció del planejament a l’oest de l’A7 (exceptuant el projecte del TAV i la reserva de sòl per al 

nou cementiri municipal).  
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  
 
La redacció pendent del Pla Territorial Parcial de les 
comarques gironines possibilita que l’Ajuntament pugui 
intervenir-hi encara en la seva definició. 
 
El sòl urbà creix força compacte i la proporció de sòl 
no urbanitzable existent assegura el manteniment d’un 
equilibri paisatgístic acceptable.  
 
Alguns barris (Sarrià de Baix i Pla de l’Horta) tenen 
una bona diversitat d’usos (combinació d’habitatges, 
comerços i activitats econòmiques, equipaments 
públics...) i es conformen com a força equilibrats. 
 
El nucli urbà disposa encara d’una bona permeabilitat 
del sòl degut a l’existència d’espais verds i hortes.  
 
Existència d’alguns buits urbans (hortes i jardins 
privats) a Sarrià de Baix de dimensions considerables i 
interessant de conservar. 
 
La reforma de l’autovia permetrà millorar les 
connexions entre barris i reduir l’efecte barrera. El 
desmantellament dels antics accessos de l’A7 
permetrà la creació d’uns eixos verds de connexió 
entre el Pla de l’horta i Sarrià de Baix. 
 
Les dimensions actuals del poble (distàncies inferiors 
a 1 km) permeten un major ús dels desplaçaments a 
peu i en bicicleta. 
 
La imminent revisió de les Normes Subsidiàries 
permetrà plantejar nous reptes en el futur creixement 
de Sarrià i incorporar criteris de sostenibilitat en el 
planejament. 
 
En conjunt la superfície de verd urbà de Sarrià és 
òptima. Les perspectives de creixement urbà 
contemplen la creació de nous espais verds. 
 

Sarrià de Ter no disposa de cap espai natural inclòs al 
PEIN (Pla d’Especial Interès Natural) ni en d’altres 
figures de protecció. 
 
Els barris de Sarrià de Dalt i la Rasa tenen una 
diversitat d’usos molt baixa. 
 
Baixa cohesió urbana potenciada per l’important efecte 
barrera de l’autovia. 
 
La xarxa viària territorial (N-II, A-7 i futur TAV) ocupa 
una superfície molt important del municipi.  
 
Els nous projectes viaris d’àmbit supramunicipal, i 
especialment el TAV, pot tenir un impacte global 
negatiu sobre el municipi. 
 
El patrimoni històric i cultural de Sarrià, tot i que reduït, 
no disposa de catalogació i protecció. 
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Els sistemes naturals i la biodiversitat  
 
El territori de Sarrià de Ter s’estructura en una faixa urbana i d’infrastructures en sentit Nord-Sud, a banda i 
banda de la qual s’hi troben els sistemes naturals que més identifiquen el municipi (figura 2.):  
 
 a llevant el riu Ter, el bosc de ribera es troba força alterat, essent inexistent en alguns trams. No obstant això, 

són d’interès naturalistic els espais del Pla de Can Salvatella i l’illa del Pont de l’aigua.  
 
 a ponent espais agrícoles i àrees boscoses dominades per l’alzinar litoral i l’alzinar litoral amb roures, si bé la 

presència de pins en ocasions arriba a predominar sobre el bosc originari. La riera de Xuncla vertebra tots aquests 
espais agroforestals, i es constitueix com el principal element de connexió entre l’àrea agro-forestal i el riu Ter 
 
En relació a la fauna, destaca la important riquesa d’aus de ribera associades al riu Ter. A l’hivern hi són habituals els 
ànecs collverd, el bernat pescaire, el corb marí gros i l’esplugabous, entre d’altres.  Destacar també la presència del 
blauet, au aqüàtica que pot servir com a bioindicador doncs necessita d’una bona qualitat ecològica dels rius. 
 
 
 

 
Figura 2. 

Àrees d’interès natural del municipi 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
La zona urbana de Sarrià es presenta relativament 
compacta, de tal manera que el paisatge en mosaic a 
ponent del municipi es manté relativament íntegre i 
sense gaires fragmentacions. 
 
La riera d’en Xuncla presenta un gran interès ecològic, 
ja que funciona com un eix vertebrador del paisatge de 
Sarrià, presenta unes bones qualitats ambientals. 
L’existència d’algunes vernedes a les seves vores és 
un magnífic pretext per potenciar encara més aquest 
curs d’aigua. 
 
El riu Ter constitueix un actiu de primer ordre pel que 
fa al potencial biològic. Tot i el mal l’estat de les 
comunitats vegetals de les seves lleres, la capacitat de 
cicatrització de la vegetació i l’afinitat que hi té la fauna 
aquàtica és excepcional. 
 
Espais com el Pla de Can Salvatella i l’illa del Pont de 
l’Aigua actuen ja avui en dia com a autèntiques 
reserves de fauna. Tot i el seu abandonament, amb 
poc esforç que hi destinem els resultats poden ser 
molt gratificants. 
 
L’adhesió del municipi al Consorci Alba - Ter és una 
oportunitat per aprofitar idees, recursos i iniciatives i 
per actuar coordinadament. Alhora ha de servir per 
definir estratègies de protecció del riu Ter, regular-ne 
el seu ús i  promoure’l com espai lúdic.  
 
Els espais agrícoles i d’horta al Nord del municipi – i 
molt especialment els del Pla de Dalt – tenen una 
destacada funció ecològica i paisatgística en el context 
on se situen.  
 

 
Les previsions de pas del TGV afectarà els espais 
forestals i agrícoles a l’Oest del municipi. 
 
La proliferació de les pinàcies arriba en alguns sectors 
a desvirtuar el bosc originari d’alzines i roures. Als 
espais junt a la carretera d’accés al Golf Girona això 
és especialment manifest. La densitat d’infrastructures 
viàries afecta també negativament els ecosistemes 
forestals.  
 
El riu Ter presenta uns marges pràcticament 
desforestats aigües avall del punt on tributa la riera 
d’en Xuncla. La seva recuperació es fa difícil si ens 
atenem a la proximitat de l’entrellat urbà i a l’existència 
de murs d’escullera en alguns sectors. 
 
Als ecosistemes riberencs hi destaca l’abundosa 
presència d’espècies vegetals foranies com la robínia, 
l’eucaliptus i la canya –plantes que arriben a desplaçar 
encara més el bosc autòcton i banalitzen els ambients 
fluvials. Al Pla de Can Salvatella, l’existència d’una 
gran esplanada contribueix a la degradació de la zona. 
 
L’actual planejament urbanístic afecta les zones 
agrícoles i d’horta del Pla de Sant Julià i del Pla de 
Dalt. El pas del TGV afectarà també de forma 
irreversible el sector de la font de Can Nadal. 
 
La disposició de la trama urbana i el pas de les vies de 
comunicació segmenta pràcticament les dues grans 
unitats ambientals del municipi (les àrees agrícoles i 
boscoses – a ponent – i el riu Ter – a llevant). La riera 
d’en Xuncla esdevé l’únic corredor por on és possible 
el flux de fauna. 
 
Espais lúdics i naturals, com la font de Can Nadal, 
presenten un estat de conservació semi-degradats.
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Els riscos ambientals 
 
 
La major part de l’àrea urbana i industrial de Sarrià de Ter es troba sobre la terrassa 2 del riu, considerada com a 
no inundable i per tant els risc d’avingudes és poc significatiu. Pel què fa al risc sísmic, Sarrià es troba inclòs dins 
la zona Z3, i el seu nucli urbà en la zona Z4, que dins del global de Catalunya representa un risc força elevat 
(figura 3.). Malgrat tot, no hi ha constància històrica de terratrèmols que hagin afectat el terme municipal. 
 
 

Figura 3. 
Zones Sísmiques a Catalunya. 

 

 
 
 
El municipi de Sarrià de Ter és declarat d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i 
el 15 de setembre. Entre 1963 i 1999 s’han enregistrat 8 incendis forestals que han afectat el terme, cremant un 
total de 61,8 ha. D’altres riscos ambientals d’origen antròpic que poden afectar al municipi són un cert risc 
hidrogeològic a la meitat oriental del terme municipal, i un risc elevat relacionat amb el transport de mercaderies 
perilloses per l’autovia. 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
En relació a riscos naturals, Sarrià de Ter es troba 
en una situació acceptable: la major part de l’àrea 
urbana i industrial de Sarrià de Ter es localitza sobre 
una terrassa del riu qualificada com no inundable; el 
risc sísmic és semblant al mitjà de Catalunya, i no es 
donen les condicions naturals per al 
desenvolupament d’altres fenòmens de risc geològic 
(lliscaments, volcànics). 
 
La presència de les basses del Club de Golf Girona 
molt properes a Sarrià de Ter fan innecessària la 
creació de cap nou punt d’aigua dins el terme 
municipal. 
 
La meitat occidental del municipi es pot qualificar 
com a poc vulnerable a la contaminació de sòls i 
d’aigües subterrànies. 
 
El tancament de la planta de cel·lulosa de 
Torraspapel ha contribuït a millorar la qualitat 
ambiental de Sarrià. El risc industrial més greu que 
en el passat afectava Sarrià de Ter – l’ús de clor a 
Torraspapel – ja no existeix. 
 
Es disposa d’una xarxa d’hidrants municipals que cal 
anar ampliant en les zones de nova urbanització 
d’acord amb els criteris de Protecció Civil. 
 
Sarrià de Ter disposa d’un Pla d’Emergència 
Municipal elaborat l’any 1987. En cas d’optar per 
redactar de forma voluntària un nou Pla Bàsic 
d’Emergència Municipal, aquest s’haurà d’ajustar a 
la normativa vigent. El pla existent i la informació 
generada en el present estudi permeten disposar 
dels estudis previs per a la seva redacció. 

 
Els boscos de Sarrià de Ter són declarats d’alt risc 
d’incendi. Cal el manteniment o creació dels camins 
rurals tal com proposa la Brigada d’Extinció d’Incendis i 
Salvament de Girona. També seria positiu la creació 
d’una ADF o l’adhesió del municipi a una ADF veïna. 
 
Les terrasses fluvials del riu Ter (Terrassa 2), que 
ocupen la meitat oriental del municipi, es qualifiquen 
com a vulnerables a la contaminació de sòls i aigües 
subterrànies. S’ha detectat coliforms (contaminació 
bacteriològica) a l’aigua de totes les captacions 
particulars analitzades pel farmacèutic titular, i 
hidrocarburs en els pous propers al passatge Principat i 
Migjorn. Seria convenient estudiar amb més detall 
aquesta contaminació i implantar mesures per a remeiar 
aquests dos problemes detectats. 
 
Elevat trànsit de pas de camions de transport de 
mercaderies perilloses per l’autovia. Caldria un control 
més exhaustiu de la Policia Municipal per evitar la 
circulació de vehicles de pas. 
 
Els viaductes de l’autopista A-7 al seu pas per Sarrià de 
Ter representen un risc per al sector de població més 
proper. En el cas d’ampliació del tercer carril de 
l’autopista cal implantar mesures de protecció 
complementàries (demanar aquestes mesures 
correctores ja s’ha aprovat en un Ple municipal). 
 
Manca de coneixement de la situació de risc de locals 
(particulars i públics) o emplaçaments on hi assisteixen 
grans multituds (teatre, pavelló, locals de ball, etc.). Cal 
que l’Ajuntament prengui en consideració estudiar 
aquesta situació, per tal de definir un pla de prevenció 
d’aquests riscos. 
 
Existeix un possible antic abocament de fangs 
procedents de la depuradora de Torraspapel darrera el 
magatzem de mobles Balti en un punt d’elevada 
vulnerabilitat del medi hidrogeològic. Caldria un estudi 
de detall per caracteritzar els materials (que també 
podrien ser inerts) i avaluar els seus efectes. 
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La mobilitat 
 
Sarrià de Ter, i la comarca del Gironès en general, disposen d’una bona xarxa de comunicacions externa. A més 
l’accessibilitat del municipi a la xarxa viària bàsica és bona.  
 
Pel que fa a la mobilitat obligada externa (figura 4.), Sarrià atrau uns 1.348 viatges/dia i en genera 1.199. Bona 
part d’aquests viatges es realitzen cap a la ciutat de Girona. La principal forma de desplaçament és amb vehicle 
privat, mentre que la utilització del transport públic és força reduït.  
 
La mobilitat obligada interna representa aproximadament el 30% dels desplaçaments que realitzen els habitants 
de Sarrià. Majoritàriament es realitza amb vehicle privat quan és realitza per raons de treball, i amb transport 
públic quan és per raons d’estudis. 
 

Figura 4. 
Mobilitat externa i interna de Sarrià de Ter segons tipus de transport 

  
 

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

m o b ilita t  e x te rn a m o b ilita t  in te rn a

p r iv a t c o l· le c t iu a lt re s

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mobilitat interna a Sarrià és complexa i força dificultosa. L’efecte barrera de l’autovia N-II i els antics accessos 
de l’A-7 –ara en fase de remodelació-  han dificultat de manera important la distribució del trànsit i sobretot de les 
persones per dins el nucli urbà. Els principals carrers que actualment estructuren la mobilitat interna són la crta. 
de Sarrià de Dalt, el C / Sant Ferriol – Montagut – fins a la betzinera, el C/Major, el C/ Firal i el C/Josep Flores, 
mentre que la resta de carrers conformen la xarxa veïnal i local.   
 
Pel que fa a les intensitats mitjanes de trànsit de les principals infrastructures viàries, a Sarrià de Ter hi transiten 
més de 30.000 vehicles/dia per l’Avda. de França i més de 23.000 per l’autopista A-7.  
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

  
El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  
 
Sarrià de Ter disposa d’una àmplia xarxa de 
comunicacions externa i d’una bona accessibilitat a 
aquesta xarxa.  
 
La gratuïtat d’un tram de l’A-7 permet descongestionar 
lleugerament el trànsit de l’autovia. 
 
Bona part dels desplaçaments externs es realitzen en 
l’àmbit funcional (més proper) . 
 
La major part dels desplaçaments interns per raó 
d’estudis es realitzen per mitjà del transport col·lectiu. 
 
La remodelació de l’autovia i el desmantellament de 
l’antic accés entre la N-II i l’A-7, ha de permetre 
millorar la mobilitat interna de Sarrià i la permeabilitat 
entre barris. La finalització d’aquestes obres de 
remodelació es preveu pel setembre del 2001. 
 
L’Ajuntament està iniciant alguns estudis amb 
l’objectiu de millorar la mobilitat entre barris. La creació 
d’una ronda al sector oest del municipi, la 
jerarquització dels carrers o la potenciació d’eixos 
peatonals poden ser elements de millora de la 
mobilitat. En aquesta mateixa línia s’ha començat a 
definir, encara que de manera molt incipient, zones de 
prioritat invertida en alguns carrers de Sarrià 
(afavoriment dels vianants davant del trànsit rodat).  
 
Actualment no es detecta un problema de manca 
d’aparcaments. No obstant això, la baixa regulació de 
l’aparcament pot dificultar els desplaçaments a peu pel 
poble. 
 
Existeix oferta de transport públic que comunica Sarrià 
amb Girona. Tot i que millorable, l’existència d’un bus 
cada 30 minuts s’ha de considerar com a positiu. 
 

L’autopista i l’autovia presenten un volum de trànsit 
molt elevat, al voltant de 30.000 vehicles diaris.  
 
La mobilitat externa del municipi és molt elevada. Prop 
del 82% dels desplaçaments externs (per raons de 
treball o estudis) es realitzen amb vehicle privat. 
 
Dins el municipi existeixen diferents elements 
(infrastructures viàries) que dificulten tant la cohesió 
entre barris com la seva comunicació (a peu, amb 
bicicleta i amb vehicle). 
 
Baix nivell d’accessibilitat pel transport a peu o en 
bicicleta en diferents parts del municipi.   
 
Taxa de motorització molt elevada (559 turismes/1.000 
habitants). 
 
La xarxa viària interna és poc definida, estructurada i 
jerarquitzada, amb una total accessibilitat al trànsit 
motoritzat. Aquesta situació afavoreix l’ús del vehicle 
privat, amb la problemàtica ambiental associada 
(contaminació atmosfèrica, sorolls, etc.) 
 
Seria convenient impulsar un Pla de mobilitat que 
avaluï i millori l’accessibilitat i la mobilitat al  municipi. 
 
El transport públic entre Sarrià i Girona presenta 
deficiències en el servei, relacionats amb l’horari, 
puntualitat, ruta, freqüència,... 
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Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat de Sarrià de Ter 

  

La gestió de l’aigua 
 
• Les aigües d’abastament 
 
Sarrià de Ter s’abasteix d’aigües superficials del riu Ter provinents del Pasteral. Els diferents controls analítics 
d’aquesta aigua indiquen que es compleix els paràmetres legals de potabilitat.  
 
Al municipi hi ha diferents captacions pròpies d’aigua del subsòl, tant de particulars com d’indústries. En general 
les aigües subterrànies no són potables (amb presència de coliforms i problemes puntuals de contaminació per 
hidrocarburs). Com exemple destaquem la qualitat deficient de les 3 fonts públiques (font de la riera d’en Xuncla, 
font de Can Nadal i font de la colònia Torras). 
 
El consum total d’aigua per a usos domèstics i municipals és de 180.000 m3 anuals. Aquest consum es pot 
considerar elevat i equival  a 216 litres per habitant i dia. 
 
• Les aigües residuals 
 
Les aigües domèstiques s’aboquen majoritàriament al sistema de clavegueram. Pel que fa a les activitats 
industrials n’hi ha 12 que aboquen directament a la llera pública (6 amb expedient d’autorització d’abocament i 6 
més sense permís), i la resta estan connectades a la xarxa de sanejament municipal. 
 
Totes les aigües residuals que s’aboquen a la xarxa de clavegueram es tracten posteriorment a la depuradora 
municipal (Campdorà) abans de ser abocades al riu Ter. El volum d’aigües residuals tractades a la depuradora 
municipal entre 1993 i 1998 ha disminuït un 24,5%. Aquest descens probablement es deu a la pèrdua d’algunes 
indústries i a canvis enregistrats a les principals indústries consumidores d’aigua del municipi. 
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Figura 5. 

Balanç d’aigua de Sarrià de Ter 

 del SSG EDAR HIDRÀULIC PÚBLIC   DOMINIABOCAMENT 

USOS 

ENTRADES 

INDUSTRIAL DOMÈSTIC AGRÍCOLA MUNICIPAL 

Incontrolats 

247.531 m3

49.976 m3

197.555 m3

12.529 m3167.212 m3

17.814 m3

1.444.614 m3

223.583 m31.440.000 m3

2.484,7 Hm3

N.D.

ESCOLAMENT/INFILTRACIÓ/…

N.D. 

17.911 m3

1.462.525 m3

PLUVIOMETRIA PÚBLICA ABASTAMENT XARXA FONTS PRÒPIES 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles –Amenaces  

L’abastament d’aigua potable es fa amb aigües 
superficials (procedents del Pasteral), unes aigües 
amb menys risc d’afecció deguda a paràmetres de 
contaminació que afecten aigües subterrànies: nitrats, 
ferro, manganès, … 
 
L’abastament conjunt de Girona, Salt i Sarrià de Ter 
permet una major capacitat a la companyia 
subministradora, la qual preveu un tractament de 
l’aigua mitjançant carbó actiu en un termini aproximat 
de 2 anys. 
 
L’aigua de xarxa rep un tractament de fluoració. No 
obstant això, cal una avaluació dels resultats d’aquest 
tractament  per avalar la seva continuïtat.  
 
Els darrers anys es constata una disminució general 
dels consums d’aigua domèstica, industrial i municipal. 
 
El percentatge de pèrdues de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable ha disminuït considerablement en els 
darrers 10 anys (del 30% de pèrdues l’any 1990 al 
20% l’any 1998). Tot i aquesta millora significativa, cal 
continuar reduint les pèrdues d’aigua de la xarxa de 
distribució. 
 
L’Ajuntament disposa de 3 pous propis que podrien 
arribar a ser utilitzats per al reg de superfícies verdes 
evitant el reg amb aigua potable. 
 
L’Ajuntament està valorant la utilització d’aigües 
residuals depurades per regar verd urbà. 
 
La major part de la població i activitats industrials 
menors estant connectades a la xarxa de 
clavegueram. Aquestes aigües residuals es depuren a 
l’estació depuradora municipal (ubicada a Campdorà) 
abans d’ésser abocades al riu Ter  
 
Existència de tractament de depuració a l’empresa 
Torraspapel. No obstant això, aquesta instal·lació 
genera alguns problemes (males olors) que caldria 
minimitzar.  
 
La companyia DARGISA (empresa concessionària del 
sanejament de les aigües residuals) ofereix la seva 
col·laboració per tal de facilitar que les activitats 
industrials menors sol·licitin a l’Ajuntament 
l’autorització d’abocament a la xarxa de clavegueram. 
El volum d’aigua posada en xarxa i qualificada com 
incontrolats a la xarxa de Sarrià de Ter - Sant Julià de 
Ramis és del 20,10% (1998). És un valor inferior al de 
1990 (30,23%) però caldria plantejar-se d’acord amb 
AGSS la seva millora. 

Hi ha un nombre molt elevat de captacions d’aigües 
subterrànies no documentades i, per tant no 
legalitzades. Caldria una campanya pel seu aflorament 
i la seva regularització.  
 
L’existència de captacions d’aigua no autoritzades al 
T.M. de Sant Gregori i alguns abocaments de residus 
ramaders han incrementat la degradació de la riera 
d’en Xuncla.  
 
Hi ha usuaris d’aigua de fonts pròpies no connectats a 
la xarxa d’aigua potable (com a mínim 56 particulars 
i/o titulars d’activitats econòmiques menors). En els 
casos de particulars que utilitzen aquesta aigua per a 
la beguda, caldria promoure  la connexió a la xarxa 
d’abastament  municipal (bàsicament per evitar riscos 
sanitaris).  
 
Existeixen problemes de potabilitat en les aigües de 
les 3 fonts públiques del municipi. Caldria dur a terme 
una caracterització adequada de les seves aigües, i en 
conseqüència prendre les mesures corresponents: 
condicionament, o clausura si la situació no es preveu 
reversible.  
 
Elevat consum d’aigua domèstica (216 litres per 
habitant i dia), juntament amb el model de ciutat que 
s’ha començat a implantar (cases adossades amb 
jardí) pot repercutir amb un increment del consum 
d’aigua per habitant. Per tant, caldria fomentar 
mesures d’estalvi d’aigua a tota la població  
 
No es realitza cap reutilització d’aigües residuals 
depurades. La ubicació de la depuradora municipal al 
marge dret del riu Ter i l’absència de cap activitat dins 
del municipi que pugui ser receptora d’un volum 
important d’aigua de baixa qualitat ho impedeix.  
 
Excepte una, cap de les activitats industrials menors 
ha sol·licitat autorització d’abocament a la xarxa de 
clavegueram. Aprofitant la oferta de col·laboració feta 
per DARGISA, l’Ajuntament hauria de posar els 
mitjans tècnics per regularitzar en uns terminis 
raonables de temps la situació dels titulars d’activitats 
industrials. 
 
Tota la xarxa de clavegueram del municipi és unitària 
(no separa les aigües pluvials de les residuals). Cal 
preveure la construcció de xarxes separatives d’aigües 
en les zones de nova urbanització, i sempre que hi 
hagi noves actuacions urbanístiques, comptar amb la 
col·laboració de DARGISA per mantenir i millorar la 
xarxa de clavegueram.  
L’explotació dels pous del Club de Golf de Girona va 
significar l’assecament dels pous propers a la riera 
d’en Guilana. En un futur es valora positivament la 
utilització d’aigües residuals depurades pel reg 
d’aquestes instal·lacions, tot i que caldrà avaluar les 
possibles repercussions sobre les fonts i pous propers 
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La qualitat de l’aire 
 
Les principals fonts d’emissions de contaminants atmosfèrics són en aquest ordre: els processos industrials, el 
transport i les fonts domèstiques i serveis (figura 6).  
 
 

Figura 6. 
Estimació del nivell d’emissions de Sarrià per sectors (en %) 
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Es calcula que globalment les emissions anuals de contaminants atmosfèrics de Sarrià de Ter són de:  
 

tones CO2 tones  CO tones  COV tones  NOx tones SOx tones  PST 
191.084 1.445 112 321 26 58 

 
 
 
Actualment hi ha tres empreses del municipi incloses dins el Catàleg d’Activitats industrials Potencialment 
Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) del Departament de Medi Ambient. 
 
 
Per a avaluar les immissions de contaminants atmosfèrica, Sarrià disposa d’una estació automàtica de la Xarxa 
de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica. A partir de l’anàlisi de l’evolució anual de contaminants 
s’observa unes concentracions relativament elevades de partícules en suspensió totals (PST), diòxid de sofre 
(SO2) i sulfur d’hidrogen (H2S). En la majoria dels contaminants atmosfèrics, la tendència que presenten en els 
darrers anys és a disminuir els seus nivells d’immissió.  
 
 

 PST SO2 NO2 CO HCT O3 H2S 
 

Tendència 1992-98 
 

⇓ ⇓ ≅ ⇑ ≅ ≅ ⇓ 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
Sarrià de Ter compte amb una estació de control de la 
xarxa de vigilància atmosfèrica de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
S’observa una disminució del nombre de vehicles 
refusats a l’ITV degut a problemes de contaminació 
atmosfèrica (fums del tub d’escapament).  
 
Bona part del municipi (tant a nivell domèstic com 
industrial) utilitza gas natural com a font d’energia. El 
gas natural és el combustible fòssil menys 
contaminant. 
 
La planta incineradora d’IRSUSA no representa un 
font important d’emissió de contaminants atmosfèrics 
per els nivells que fixa la legislació vigent. 
 
S’observa una tendència general a disminuir els nivells 
d’immissió de contaminants atmosfèrics. L’únic 
paràmetre que s’ha incrementat és el CO, que pot 
relacionar-se amb l’increment de trànsit en el municipi. 
 
Durant els anys 1997 i 1998 cap dels paràmetres 
mesurats per l’estació de control ha superat el valor 
guia o límit fixat en la legislació vigent.  
 

 
La major part de les emissions del transport s’originen 
en els dos vials principals que creuen el municipi: 
l’autopista A-7 i la N-II. 
 
La potenciació de diferents infrastructures viàries 
(construcció d’un tercer carril a l’A-7) poden 
incrementar encara més les emissions generades pel 
transport a Sarrià de Ter. 
 
El parc mòbil del municipi creix anualment seguint la 
tendència del conjunt de Catalunya. 
 
La utilització del transport públic i els desplaçaments a 
peu o en bicicleta són molt escassos a dins del 
municipi.   
 
Bona part de les emissions de contaminants 
atmosfèrics del municipi tenen com a origen el polígon 
industrial  (concretament l’empresa i el sistema de 
cogeneració de la Torraspapel).  
 
A Sarrià de Ter hi ha tres empreses catalogades com 
a potencialment contaminants de l’atmosfera 
(CAPCA). 
 
La pedrera del sector est del municipi, incrementa el 
nivell de partícules sòlides en l’ambient atmosfèric.  
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El Soroll 
 
L’Ajuntament de Sarrià disposa d’una ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions (B.O.P. nº 65), en la 
qual zonifica la ciutat segons la seva sensibilitat acústica. 
 
Les principals fonts de soroll a Sarrià de Ter són trànsit municipal i supramunicipal que es concentra a l’entorn de 
l’autovia i l’autopista, i en d’altres carrers de força trànsit (C/ Major, C/Josep Flores, C/ Sant Ferriol i crta. de 
Sarrià de Dalt). També cal destacar l’activitat constructiva, fortament representada a diferents punts del municipi 
(Barri de Sarrià de Baix i Pla de l’Horta), i el soroll generat per l’activitat industrial (Polígon industrial de la 
Paperera). 
 
A partir de l’estudi sonor realitzat durant el treball de camp de l’auditoria, s’observa com a punts més conflictius:  
 
 L’entorn de la Torraspapel. 

 
 El trànsit que circula per l’autovia  

 
 Les zones d’habitatges properes al Pont de l’Aigua i l’A-7.   

 
 
 
El diagnòstic 
 Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
En general la contaminació acústica de Sarrià de Ter 
es situa en un nivell acceptable. 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter disposa d’una 
Ordenança Municipal reguladora del soroll i les 
vibracions. 
 
L’Ajuntament de Sarrià disposa de l’estudi d’impacte 
ambiental del tren d’alta velocitat. A més també 
compta amb un informe  sobre els nivell d’emissió 
sonora de la zona industrial Josep Flores (a l’entorn de 
l’empresa Torraspapel). 
 
Un terç dels punts mostrejats durant la nit presenten 
un nivell acústic inferior als 60  dBA . 
 

 
El trànsit i les activitats industrials són els principals 
responsables del soroll a la ciutat. 
 
El 29 % dels punts mostrejats presenten un  nivell de 
soroll ambiental diürn superior a 70 dBA, mentre que 
de nit el percentatge es redueix fins al 17%  dels punts 
mostrejats. 
 
La Torraspapel produeix un elevat impacte sonor a 
l’entorn de la planta de cogeneració. No obstant això, 
la relativa distància de zones d’habitatges fa que 
l’impacte a la població sigui menor. 
 
La pedrera (sector est del municipi) representa una 
font de soroll força continua perceptible des de les 
zones més properes (Sarrià de Baix). Aquest soroll, 
s’accentua en els períodes de trituració de la roca.  
 
L’autovia representa una font de soroll continu, 
perceptible en molts punts del municipi. 
 
L’autopista esdevé una font de soroll continu, que 
origina molèsties sobretot a Sarrià de Dalt  
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La gestió dels residus 
 
Sarrià de Ter produeix anualment 1.509,9 tones de residus municipals, que significa una producció unitària d’1,3 
Kg/habitant i dia. La majoria d’aquests residus es  tracten a la incineradora de Campdorà, i només una petita part 
del  vidre i el paper-cartró es recull selectivament i posteriorment es recupera (figura 7.). 
 

Figura 7. 
Destí dels residus produïts a Sarrià de Ter 

 

96%

4%

no es recicla
es recicla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recollida i el transport de residus municipals es fa a través de l’empresa concessionària FCC, amb una 
freqüència diària.  Actualment es disposa d’un total de:  
 
 
 
74 contenidors de deixalles  
 
 
 
 
                 11 contenidors per al vidre 
  
 

i 10 per al paper i cartró 
 
 
 
 
 
 
La neteja dels carrers la realitza la mateixa empresa FCC, i bàsicament es fa de manera manual mitjançant un 
peó escombriaire. Actualment a la població hi ha un total de 57 papereres. 
 
La producció de runes a Sarrià s’estima en 358 m3/any. El control i seguiment de la gestió correcta d’aquestes 
runes és responsabilitat de l’ens local, a partir de les llicències d’obres. Molt a prop del municipi hi ha un dipòsit 
controlat de runes (Rubau) autoritzat per la Junta de Residus. 
 
Les activitats industrials del municipi declaren anualment 9.186 tones de residus industrials. Aproximadament el 
80% d’aquest residus provenen de l’empresa TorrasPapel, SA. No obstant això, només hi ha 8 indústries del 
municipi que fan l’autodeclaració de residus (any 1998).  
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 Figura 8. 
Balanç de residus de Sarrià de Ter 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
El rebuig (deixalles no valoritzades) dels residus 
municipals es tracta a la incineradora d’IRSUSA. 
Aquesta instal·lació té implantat un sistema de 
valorització energètica. La incineradora disposa d’un 
sistema de depuració de fums (1ª fase) que acabarà 
abans de finalitzar l’any 2000, assegurant el 
compliment de la normativa vigent. 
 
La concessió del servei de recollida de deixalles 
agrupa la recollida i transport dels residus, la neteja 
viària i la recollida selectiva. D’aquesta manera 
s’optimitzen els recursos disponibles i es pot oferir un 
millor servei al ciutadà. 
 
La dotació de contenidors de deixalles és òptima i 
assegura un bon servei als ciutadans. La dotació de 
papereres també és força òptima tot i que caldria fer 
de manera progressiva la seva renovació. 
 
La major part dels residus industrials del municipi i la 
seva gestió està controlada pel Departament de Medi 
Ambient. No obstant això, cal fomentar la gestió 
correcta de tots els residus industrials i promoure 
mecanismes per a reduir les quantitats de residus 
industrials (Borsa de Subproducte, promoció de 
tecnologies netes, implantació de sistemes de qualitat 
ambiental, etc.). 
 
La manca d’activitat ramadera al municipi, fa que no hi 
hagi cap problema associat a la gestió dels residus 
ramaders (a diferència d’altres municipis de la 
comarca). 
 

 
Manca de consens del Programa de gestió dels 
residus municipals de la comarca del Gironès, pendent 
d’aprovació definitiva. 
 
Només el 2,8% del total de residus municipals 
segueixen vies de recollida selectiva i valorització. Els 
nivells de recollida selectiva es troben per sota dels 
objectius fixats pel Departament de Medi Ambient. A 
més s’observa una baixa dotació de contenidors 
d’envasos, i la presència de vidres i deixalles al voltant 
dels existents. 
 
Actualment no s’ha implantat la recollida  
selectiva d’envasos lleugers.  
 
Baix compliment, per part de l’empresa 
concessionària, de les condicions de recollida 
selectiva que s’especifiquen en el contracte del servei 
de recollida. Caldria millorar el control i el seguiment 
municipal de les tasques del servei.  
 
Manca d’actuacions i campanyes d’educació ambiental 
pel foment de la recollida selectiva i la minimització 
dels residus municipals. 
 
Es considera que la periodicitat del servei de recollida 
de mobles és insuficient. 
 
Baix control i seguiment de la gestió de les runes per 
part de l’Ajuntament. Caldria realitzar un control 
municipal tal com contempla la normativa vigent. 
 
Existència de petits abocaments incontrolats de runes 
en diferents punts del municipi que caldria netejar 
(alguns d’aquest abocaments poden venir de fora del 
municipi) i informar a la població sobre la millor 
manera de gestionar-los. 
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La gestió energètica 
 
Des de l’any 1996, el gas natural s’ha anat imposant com a font d’energia més utilitzada en els diferents sectors, i 
actualment compta amb 785 clients a Sarrià de Ter. Avui dia el gas natural representa aproximadament el 87% 
del consum energètic del municipi (figura 9.). Aquesta situació tant particular es deu a l’elevat consum de gas 
natural que realitza la planta de cogeneració del grup Torraspapel. Aquesta planta produeix prop de 200.000 
MWh/any d’energia elèctrica, dels quals un 45 % s’utilitzen per la pròpia empresa i la resta es ven a la companyia 
elèctrica. 

 
Figura 9. 

% d’energia consumida a Sarrià, segons fonts energètiques 

87,0%

7,6%
5,3% 0,1%

GLP
Gas Natural
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Pel què fa a l’energia elèctrica, totes les línies que travessen Sarrià són de mitja i baixa tensió, bé enterrades 
(cada cop més), bé aèries. El consum d’energia elèctrica s’ha incrementat en un 83 % en els quatre darrers anys.  
En canvi, el consum de gasos liquats del petroli (butà i propà) és molt baix, i pràcticament es redueix a les 6.572 
bombones de butà repartides a l’any 1998. 
  
El consum de combustibles líquids (gasoil, gasolina i fuel) s’ha reduït considerablement en els darrers anys. Així 
cada any es consumeixen 602 Tep de gas-oil bonificat i 4.639 Tep/any de combustibles d’automoció (gas-oil i 
gasolina). 
 
Quant a la gestió energètica municipal, l’enllumenat públic de Sarrià de Ter compta amb 824 punts de llum, dels 
quals el 48 % són de vapor de mercuri, el 46 % de vapor de sodi, i un 6 % d’halògens i hal·logenurs. El consum 
d’energia corresponent a l’enllumenat públic durant l’any 1999 ha estat de 574 MWh, que equivalen a 49,35 Tep. 
 
A nivell d’equipaments municipals no hi ha cap projecte d’aprofitament de l’energia solar per a la producció 
d’aigua calenta sanitària, ni cap altre projecte semblant. Així l’única instal·lació d’energia renovable és una petita 
central hidroelèctrica situada al polígon de la Paperera.  
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Figura 10. 

Balanç energètic municipal 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  
 
Les infrastructures energètiques actuals no suposen 
un impacte visual important a dins del municipi. 
 
El gas natural és la principal font d’energia consumida 
a Sarrià de Ter, tant per l’ús industrial com domèstic. 
Malgrat ser una font d’energia no renovable, és una de 
les menys contaminants. 
 
La xarxa de distribució de gas natural pràcticament 
arriba a tots els habitatges del municipi. 
 
El fuel-oil i el gas-oil tenen un baix consum dins el 
municipi 
 
Les línies elèctriques que travessen el municipi són de 
mitja  tensió o baixa. Cada vegada existeixen més 
línies de mitja tensió que es troben enterrades 
 
Actualment hi ha una gran planta de cogeneració 
termoelèctrica que ven cada any més de 100.000 
MWh a la xarxa elèctrica 
 
L’empresa Torraspapel ha iniciat mesures d’estalvi 
energètic, mitjançant el canvi tecnològic en el procés 
productiu. 
 
Les darreres actuacions d’enllumenat públic prioritzen 
la instal·lació de llums de sodi d’alta i baixa pressió 
(més eficients energèticament que els de vapor de 
mercuri). 
 

El municipi presenta un índex de consum d’energia 
primària molt eleva, degut a les empreses existents al 
municipi (molt consumidores d’energia). 
 
La meitat del consum energètic total del municipi el 
consumeix l’empresa Torraspapel 
 
No es coneix cap projecte d’aprofitament d’energies 
renovables i la seva implantació es pot considerar 
d’incipient 
 
S’ha incrementat el parc mòbil del municipi i per tant el 
consum dels combustibles d’automoció 
 
No existeix cap estudi o projecte encaminat a millora 
l’eficiència energètica dels edificis municipals 
 
Una part dels equipaments municipals (edificis i 
enllumenat públic) no han canviat les tarifes 
 
Aproximadament el 15 % dels punts de llum són 
globus, que presenten problemes de contaminació 
lumínica.  
 
No es disposa de cap base de dades que permeti 
avaluar, inventariar de forma ràpida les diferents 
característiques energètiques dels equipaments 
municipals (consums, tarifes, potència instal·lada, 
etc.). 
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2.2. Els aspectes econòmics 
 
 

L’estructura econòmica general  
 
A grans trets Sarrià de Ter, té un sector primari testimonial, un important conjunt format per indústria i construcció 
i un sector terciari de pes lleugerament menor però que mostra una moderada tendència creixent en els darrers 
anys. 
 
Sarrià de Ter es troba dins de l’àrea d’influència directa de la ciutat de Girona, formant part de l’anomenada 
Girona real junt amb la mateixa capital administrativa i amb el municipi de Salt. 
 
Entre 1986 i 1996 han augmentat els residents de Girona que treballen a Sarrià de Ter i han disminuït els 
habitants de Sarrià que treballen a Girona. El Sarrià actual ha deixat de ser ciutat – dormitori que envia població 
poc qualificada a la ciutat central i el perfil dels seus residents s’acosta progressivament al dels residents de 
Girona. 
 
En general, entre 1986 i 1996 s’ha detectat un fort desplaçament del pes laboral i d’activitat econòmica des de 
les àrees del N de Girona (Bordils, Celrà, Sarrià) cap a les àrees del S (Fornells i Riudellots de la Selva, 
Vilablareix i Llambilles). 
 
Aquest desplaçament únicament es pot minimitzar propiciant el creixement de les activitats existents i la 
instal·lació de noves activitats, encara que és una tendència que Sarrià no pot contrarestar individualment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

 
Sarrià de Ter va superar l’any 1983 l’adhesió que 
havia sofert per part de Girona l’any 1976. 
 
Sarrià de Ter disposa d’una xarxa de comunicacions 
externa àmplia amb la qual té una bona connexió. 
 
La indústria paperera que té un pes molt important al 
municipi ha deixat de tenir la imatge negativa del 
passat. 
 
Els darrers anys Sarrià ha sofert un augment de 
l’autocontenció, és a dir de la relació entre residents 
ocupats a Sarrià mateix respecte els residents ocupats 
(en aquest mateix període a Girona i Salt han baixat). 
 
Sarrià de Ter tendeix a deixar de ser una ciutat 
dormitori i el perfil dels seus habitants s’està acostant 
al dels habitants de Girona. 
 
 

 
Sarrià de Ter es troba en un marc econòmic regional 
en què entre 1986 i l’actualitat s’ha registrat un trasllat 
del pes de l’activitat econòmica des de la regió nord de 
Girona (Bordils-Flaçà-Celrà-Sarrià de Ter) cap a l’est 
(Sant Gregori) i sud (Fornells i Riudellots de la selva, 
Vilablareix, Aiguaviva, Llambilles i Quart). 
 
El fort creixement d’activitat econòmica dels municipis 
del sud ha implicat que Sarrià de Ter hagi passat de 
ser el tercer municipi de l’AUG en quant a nombre 
d’ocupats (any 1986) a ser el sisè. 
 
El preu del sòl industrial és més barat que a Girona, 
però més car que algun dels municipis veïns (Sant 
Julià de Ramis).  
 
Sarrià de Ter forma part junt amb Salt de la Girona 
real, la qual ha perdut pes en conjunt respecte l’AUG. 
Aquest punt també fa que Sarrià pugui aprofitar-se 
d’iniciatives que des de Girona es prenguin per 
potenciar el conjunt Girona-Salt-Sarrià de Ter. 
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El mercat de treball i la població activa 
 
La població activa de Sarrià de Ter, segons padró de 1996, es xifra en 1.279 persones, tot i que la població 
activa actual s’estima en unes 1.400 persones. 
 
Les dades de població ocupada l’any 1996 són: sector agrari (0,6%), industrial (41,5 %), construcció (8,4%) i 
serveis (49,8%). La tendència que ha seguit en els darrers anys és:  manteniment del sector agrícola, disminució 
de la indústria i augment en la construcció i els serveis. 
 
El nombre de treballadors de Sarrià inscrits al règim general de la seguretat social RGSS a Sarrià de Ter és de 
1.342 (any 1999), i mentre que el de treballadors inscrits al règim dels treballadors autònoms RGTA és de 233. 
 
La taxa d’atur a Sarrià de Ter és del 6,8 %, sensiblement superior a la de l’AUG, a la de la demarcació de Girona 
i al global de Catalunya (figura 11.). No obstant això, la taxa d’atur real (calculada amb la població activa actual 
que s’estima en 1.400-1.450 persones) ha de ser més propera a la de l’AUG o de la demarcació de Girona. 
 
 
 

Figura 11. 
Percentatge d’aturats de Sarrià, l’Àrea Urbana de Girona, Província de Girona i Catalunya. 
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Del perfil actual dels aturats del municipi s’extreu que les persones més afectades són les dones, la població juvenil, i 
els aturats de més de 55 anys. 
 
Des de mitjans de 1999 funciona una borsa de treball municipal, els resultats de la qual es preveu que es podran 
començar a valorar amb una certa perspectiva a finals de l’any 2000.  
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  
 
Els darrers anys (1996 – 2000) Sarrià de Ter ha 
registrat un creixement continuat –amb una tendència 
que es manté– passant de 3.050 a 3.476 habitants. 
 
Entre 1986 i l’actualitat hi ha hagut un increment de la 
població ocupada en el sector serveis. 
 
Malgrat els problemes del passat en el sector industrial 
del municipi, el pes percentual d’ocupació a la 
indústria és  superior a Sarrià de Ter que a la resta de 
l’AUG (10,6% en front 7,7%). 
 
Sarrià de Ter ha registrat un fort increment de 
treballadors inscrits al registres general de la seguretat 
social entre 1994 i 1999. 
 
El nombre de treballadors autònoms inscrits a la 
seguretat social ha crescut de forma continuada a 
Sarrià entre 1995 i 1999. 
 
Hi ha hagut una disminució de la taxa d’atur municipal 
entre 1996 i 1999. A més l’atur real de la població és 
inferior al que s’indica en les estadístiques.  
 
La taxa d’atur real de Sarrià de Ter és inferior a la 
calculada en base a la població activa de 1996 donat 
que amb el fort increment poblacional del període 
1996-2000, el número de persones que formen la 
població activa ha d’haver sofert un increment força 
assimilable implicant un descens en la taxa d’atur real 
respecte a la calculada. 
 
L’evolució mensual de nº d’aturats indica que 
l’ocupació a Sarrià de Ter no és estacional. 
 
A partir de 1998 la taxa d’atur de Sarrià de Ter (6,8%) 
ja és assimilable a la de la resta de l’AUG indicant que 
s’ha acabat superant els tancaments de Cocacola i de 
la planta de cel·lulosa de Torraspapel. 
 
El grup professional més afectat per l’atur és el de 
treballadors no qualificats. Aquest fet implica que hi ha 
mesures per paliar aquesta taxa d’atur: la formació 
ocupacional. 
 
Des de fa menys d’1 any existeix una borsa de treball 
municipal amb un elevat nombre d’inscrits, i que ha 
rebut 12 demandes per part d’empreses de Sarrià, 
Celrà i Girona. 
 
Segons dades a escala comarcal, un 88,7% dels 
aturats reben prestació. 
 

 
Es detecta un envelliment progressiu de la població 
entre 1991 i 2000: disminució dels habitants menors 
de 20 anys i un increment del nombre d’habitants 
majors de 20 anys que afecta a totes les franges 
d’edat. 
 
Hi ha hagut una disminució en el percentatge 
d’ocupació industrial a Sarrià de Ter entre 1994 i 1997. 
Durant aquest mateix període però hi ha hagut un 
increment en la del sector comercial i de serveis. 
 
Malgrat l’increment de treballadors inscrits al RGSS 
entre 1995 i 1999, encara no s’ha assolit el nivell 
màxim de 1993. 
 
La taxa d’atur femení (9-10%) es manté entre un 1 i  
un 2% per sobre de la taxa al conjunt de l’AUG. 
 
L’atur de Sarrià de Ter afecta majoritàriament als 
grups més sensibles quant a sexe –les dones– i quan 
a edat –joves i majors de 55 anys. 
 
No es duen a terme cursos de formació ocupacional o 
continuada a Sarrià de Ter, encara que l’oferta a 
Girona és important. Es preveu que en un futur proper 
es podran fer cursos de formació continuada a Sarrià 
de Ter. 
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El sector primari 
 
El sector primari és poc important a Sarrià de Ter, i es troba poc desenvolupat en bona part motivat per 
l’existència de comarques fortament agrícoles i ramaderes aprop, i per l’economia eminentment urbana del 
municipi. 
 
La població ocupada en el sector agrícola és inferior a l’1%. La única explotació ramadera destacable existent a 
Sarrià de Ter és la del mas Can Rovira, dedicada al bestiar vaquí amb 70/80 caps. És recomanable que l’activitat 
agrícola es mantingui, com a mínim com una mesura per afavorir el manteniment en millor estat de conservació 
de la meitat menys antropitzada del municipi. 
 
En relació amb l’activitat forestal, el DARP no té registrat cap Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal a Sarrià de 
Ter. La preservació del bosc en bon estat és una de les prioritats destacades per part de la Brigada d’Extinció 
d’Incendis i Salvaments de Girona. 
 
 
 
El diagnòstic 
Punts forts –Oportunitats  Punts febles – Amenaces  

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

 
No hi ha cap Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal a 
Sarrià de Ter (requereix un mínim de 25 ha), el qual 
ajudaria a la preservació del bosc en bon estat i el 
manteniment de la xarxa de camins forestals que 
faciliten les tasques d’extinció davant d’un hipotètic foc 
forestal. 
 
Existeix la possibilitat que a iniciativa de l’Ajuntament 
es puguin unir els interessos del principals propietaris 
forestals per dur a la pràctica un pla conjunt. 
 
En aquest mateix ordre de coses es pot promoure la 
constitució d’una Associació de Defensa Forestal que 
permetria – entre d’altres – la sol·licitud d’ajuts per a la 
millora i manteniment dels camins d’accés al bosc. 
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El sector secundari 
 
Dins el sector secundari destaca la importància de la indústria paperera, que ocupa el 36,4% dels treballadors 
ocupats dins del municipi, i prop del 70% dels ocupats en el sector secundari (figura 12.).  
 
Per tant, la indústria del paper és un símbol de Sarrià de Ter, i amb aquest motiu el passat 1999 l’Ajuntament de 
Sarrià de Ter va organitzar unes Jornades del Paper de les quals ja s’està preparant la segona edició. 
 
 

Figura 12. 
Nº d’ocupats de Sarrià de Ter 
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La superfície total de sòl industrial lliure és en aquests moments de 128.412 m2, concentrades fonamentalment al 
polígon Mas Boscosa, a la Unitat d’actuació Paperera i al Pla d’en Xuncla (figura 13.). No obstant això, el polígon 
de Mas Boscosa no avança degut a una poca voluntat dels promotors privats.  
 

 
Figura 13. 

Distribució del sòl industrial lliure de Sarrià (segons polígons) 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  
 
S’observa un acostament progressiu entre les zones 
residencials i les d’ús industrial 
 
Existeix la voluntat municipal d’acostar-se al sector 
empresarial (tant industrial com de comerç majorista) i 
qui s’està oferint col·laboració, informació, espais al 
centre cívic la Cooperativa per dur a terme cursos de 
formació, … 
 
Ha passat un període  temps prolongat i s’ha registrat 
un augment de la població ocupada important que 
permeten creure que s’ha remuntat la crisi del 
tancament de la planta de cel·lulosa de Torraspapel. 
 
Sarrià de Ter disposa d’un total de 125.412 m2 sòl 
industrial lliure per rebre noves activitats econòmiques 
procedents de l’exterior, repartits en totes les àrees 
industrials del municipi 
 
La factoria Torraspapel disposa de més de 27.000 m2 
per créixer dins la unitat d’actuació paperera. 
 
La indústria paperera ha deixat de tenir la imatge 
negativa que l’acompanyava en el passat. 
 
La imatge positiva de la indústria paperera s’està 
potenciant mercès a iniciatives com les jornades del 
paper, enguany es faran les segones, i podrà millorar 
encara més amb constitució de la futura xarxa europea 
de municipis paperers que s’està promovent 
l’Ajuntament. 
 
El sector productiu es veu recolzat per la destacada 
xarxa de comunicacions que acosten Sarrià de Ter a 
la resta del país: autopista A-7, N-II i crta. a Olot i 
Palamós. 
 
L’Ajuntament té voluntat d’un millor control de les 
noves activitats classificades i per aquest motiu (en el 
marc de la Llei 3/98) va aprovar un decret regulador 
previ a l’aprovació d’una ordenança reguladora en 
base a la ordenança tipus pendent d’aprovació per 
part de la Generalitat de Catalunya 
 

 
 
 
 
 
 
Forta dependència de l’economia del  municipi 
respecte a la indústria paperera 
 
Es constaten manques d’espai en algunes empreses 
que podrien arribar a implicar el seu trasllat fora del 
municipi. L’Ajuntament és conscient d’aquest fet i està 
treballant per trobar una sortida adequada 
 
De tot el sòl industrial lliure del municipi tant sols el 
19,54% (25.089 m2) es troba urbanitzat i és apte per 
ser ocupat immediatament. 
 
El preu del sòl industrial del polígon de Mas Boscosa, 
l’àrea industrial de major superfície i que encara està 
per urbanitzar, és elevat i pot frenar la instal·lació de 
noves activitats. A més la necessitat de nou sòl 
disponible pot empènyer a impulsar la seva 
urbanització per part de l’Ajuntament 
 
L’augment del pes de l’activitat econòmica i industrial 
dels municipis del S de Girona respecte als del N és 
un fet contra el qual Sarrià de Ter no pot actuar 
individualment. 
 
S’han detectat desajustaments entre algunes activitats 
del municipi i l’epígraf amb què estan donades d’alta 
de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Cal que des de 
l’Ajuntament es faci una revisió detallada del cens de 
l’IAE, es detectin tots els desajustaments i es 
requereixi als titulars la seva esmena.  
 
Hi ha sol·licituds d’activitat pendents de resolució. 
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El comerç i serveis 
 
El sector terciari de Sarrià de Ter, compta amb un total de 148 establiments, dels quals 2/3 parts es concentren a 
Sarrià de Baix. En canvi a la resta de barris el comerç hi és poc present (17 establiments a Sarrià de Dalt, 22 al 
Pla de l’Horta i 8 a La Rasa).  
 
El 46% dels establiments del sector terciari de Sarrià de Ter, corresponen a comerços, dedicats fonamentalment 
a alimentació, productes de la llar i material de transport (figura 14.). 
 
 

Figura 14. 
Nombre de centres comercials de Sarrià, Per sectors 
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L’únic barri amb una oferta comercial mínimament complerta és Sarrià de Baix que compta com a mínim amb un 
establiment de cada una de les tipologies inventariades al municipi. 
 
Del 54% dels establiments restants, 24 establiments d’hosteleria i 56 es dediquen a d’altres serveis. 
 
També cal destacar que Sarrià disposa d’una Associació de Comerciants i Veïns del carrer Major, que agrupa 31 
associats comerciants (i fins i tot algun taller) del mateix carrer i algun carrer proper. Alhora s’està treballant en 
constituir una associació que aglutini al major nombre de comerciants de les diferents activitats i barris. 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  
 
Els comerciants de Sarrià de Ter són conscients que 
cal potenciar el comerç del municipi. Per aquest motiu, 
alguns d’ells, han plantejat la necessitat de crear una 
associació de comerciants que aglutini a tots els 
comerços (i serveis) del municipi. 
 
S’han dut a terme diverses reunions de comerciants 
per tractar la possible creació de la nova associació 
que ja es disposa d’un esborrany d’estatuts. 
 
Existeix una associació de comerciants i veïns del 
carrer Major que mitjançant la modificació dels seus 
estatuts podria actuar de nucli de la nova associació a 
escala municipal 
 
L’Ajuntament té voluntat d’ajudar a potenciar el comerç 
i els serveis de Sarrià de Ter. Per aquest motiu s’ha fet 
ressò de la voluntat dels comerciants més actius 
disposats a promoure la constitució de la nova 
associació, i ha propiciat diverses trobades entre 
comerciants de tots els barris del municipi del per 
facilitar-ne la creació. 
 
La Cambra de Comerç de Girona està al corrent de la 
voluntat de crear una associació de comerciants única 
a Sarrià de Ter i ha ofert la seva col·laboració i ajut per 
tal que aquesta pugui començar a dur a terme les 
seves activitats amb el recolzament institucional. 
 
L’oferta comercial i de serveis de Sarria de Baix –tot i 
no ser extraordinària– compta, com a mínim, amb un 
representant de totes les activitats que figuren al cens 
de l’IAE municipal. 
 
La remodelació de l’autovia i la potenciació d’unes 
àrees comercials, pot millorar la competitivitat del 
comerç de Sarrià. 
 
Sarrià disposa de diferents elements arquitectònics i 
històrics suficientment interessants com per atraure 
(en un futur) una part de l’elevat nombre de turistes 
que visiten Girona. 
 
 

La proximitat a Girona, i a la seva oferta comercial i de 
serveis, dificulta l’avenç de comerços i establiments de 
serveis de Sarrià de Ter 
 
L’estudi de detall de totes les activitats a partir del 
cens de l’IAE de 1999 ha posat de manifest 
desajustaments entre algunes activitats i l’epígraf amb 
què estan donades d’alta de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques. Cal que des de l’Ajuntament es faci una 
revisió detallada del cens de l’IAE, es detectin tots els 
desajustaments i es requereixi als titulars la seva 
esmena  
 
Cal agilitar les sol·licituds d’activitat que no estan 
resoltes.  
 
El Pla de l’Horta compta amb una oferta comercial 
mínimament adequada quant a establiments 
d’alimentació i molt baixa en la resta d’àrees.  
 
Sarrià de Dalt i la Rasa tenen una baixa oferta 
comercial i de serveis. 
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2.3. Els aspectes de sostenibilitat social 
 

La població  
 
La població actual de Sarrià de Ter és de 3.491 habitants, essent el cinquè municipi en nombre de població i el 
tercer en quant a densitat de la comarca del Gironès. La població del municipi compta amb  1.725 homes i 1.766 
dones, 2/3 dels quals viuen a Sarrià de Baix i al Pla de l’Horta, i el terç restant es localitza sobretot al barri de la 
Rasa i Sarrià de Dalt. Tot i que la població actual és inferior a la que tenia a principis dels anys 80, es preveu que 
en un horitzó proper Sarrià de Ter superi els 5.000 habitants (figura 15.).  
 
 

Figura 15. 
Evolució de la població de Sarrià. Període 1900- 2000 
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La població de Sarrià mostra una clara tendència a l’envelliment, més accentuada en els barris de Sarrià de Baix 
i Sarrià de Dalt (figura 16.) . 
  
 

Figura 16. 
Índex d’envelliment de la població de Sarrià (per barris) 
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Quant al lloc de naixement el 73,6 % dels sarrianencs han nascut a Catalunya, mentre que prop del 25 % són 
nascuts a la resta de l’estat i el percentatge de nascuts a l’estranger és tant sols del 1,5 %. La major part de la 
població immigrada (sobretot andalusos) arribà al municipi entre els anys 1960 – 1974 i s’instal·là als barris de La 
Rasa i a la part alta del Pla de l’Horta. 
 
 
El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 
 
En els pròxims anys s’espera un creixement important 
de la població de Sarrià de Ter. Si aquest creixement 
es realitza segons criteris de sostenibilitat pot ajudar a 
millorar, entre d’altres aspectes, la cohesió interna de 
Sarrià (mobilitat, estructura urbana, accessibilitat,...). 
 
Els moviments migratoris han recuperat el signe 
positiu (any 1997) després d’una sèrie de 10 anys 
consecutius essent negatius. 
 

S’observa una clara tendència a l’envelliment de la 
població, sobretot a Sarrià de Baix i Sarrià de Dalt.  
 
L’índex persones / llar segueix una tendència similar a 
la del conjunt de Catalunya, és a dir el seu valor 
disminueix any rera any 

 
 
 

L’habitatge  
 
La construcció d’habitatges i la població evolucionen de forma absolutament interrelacionada. Així l’època en que 
la ciutat experimenta un gran creixement demogràfic (període 1960 – 1980) coincideix amb la de major activitat 
constructiva (figura 17.). En els darrers anys la construcció d’habitatges s’ha reactivat, i es preveu que en els 
propers 5 – 10 anys la ciutat disposi d’uns 700 – 1.000 nous habitatges.   
 
Al 1998 Sarrià de Ter comptava amb 1.368 habitatges i 1.144 llars familiars (habitatges principals), per tant 
existeixen uns 200 habitatges buits teòrics (un 16% del parc d’habitatges).  
 
 

Figura 17. 
Evolució de la construcció d’habitatges (període 1900-1998) 
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En els darrers anys el preu de l’habitatge a Sarrià de Ter s’ha incrementat per sobre del nivell de vida de la 
població. Segons una estimació, el preu de l’habitatge nou i usat del municipi es situa respectivament en 131.000 
ptes/m2 i 105.000 ptes/m2, és a dir, en un nivell molt similar als de Salt i Banyoles. 
 
També cal destacar que a l’any 1998, es varen construir 30 habitatges de protecció oficial i durant l’any 1999 se’n 
preveia la construcció de 22 més. 
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 
 
Sarrià de Ter, disposa (i disposarà) d’una quantitat 
important de sòl urbanitzable. Caldria que els 
habitatges de nova construcció incorporessin criteris 
de sostenibilitat (plaques solars, millora en els 
aïllaments,...)    
 
Existeix un percentatge d’habitatge buit significatiu. La 
seva rehabilitació i posterior ocupació pot suposar un 
creixement intern de la ciutat i un major aprofitament 
del sòl urbà. 
 
Bona part de l’habitatge de Sarrià presenta un grau de 
conservació bo, tot i que alguns habitatges 
necessitarien d’una rehabilitació. 
 
A l’any 1999 es varen construir 22 habitatges de 
protecció oficial (de promoció privada). 
 

 
El preu de l’habitatge s’ha incrementat molt degut a 
l’elevada demanda d’habitatge 
 
Encara existeix un percentatge important de 
propietaris que prefereixen mantenir un habitatge 
desocupat a vendre’l o llogar-lo 
 
 
La relació entre el poder adquisitiu i el preu de 
l’habitatge és força elevat (semblant al de Salt, però 
superior als de Girona i Serinyà). 
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Salut i protecció social 
 
 
• Salut 
 
Sarrià de Ter es troba dins la regió sanitària de Girona, i més concretament dins l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
que dóna assistència a 8 municipis (figura 18.), uns 10.000 habitants i prop de 80 km2.  
 
 

Figura 18. 
Superfície  que inclou l’Àrea Bàsica de Salut de Sarrià 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta ABS, compta amb un Centre d’Assistència Primària (situat al Pla de l’Horta) i 6 consultoris locals. Els 
serveis sanitaris que s’ofereixen són els de medicina general, pediatria i odontologia.  
 
A més a l’entorn de Sarrià existeix una important dotació pública i privada de centres sanitaris (Hospital de 
Girona Doctor Josep Trueta, Hospital provincial Santa Caterina, Clínica de Girona, etc.).  
 
La utilització i grau de satisfacció sanitària dels serveis mèdics de l’ABS és molt elevada. Aproximadament el 71 
% de  les consultes són de medicina general, un 11 % són de pediatria i la resta corresponen a visites d’atenció 
continuada.  
 
Quan existeix un servei que no es pot resoldre dins el CAP, aleshores es deriven els pacients a d’altres centres. 
Els centres que reben un major nombre de derivacions són el CAP Güell, l’Hospital Josep Trueta, l’Hospital de 
Santa Caterina i la Clínica de Girona.  
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Pel què fa al consum farmacèutic de l’ABS de Sarrià de Ter, es situa en més de 140.000 receptes (a l’any 1997) 
que representen una despesa anual d’uns 221 milions de pessetes. El valor de la despesa farmacèutica per 
habitant és de 23.760 pts/any, valor molt similar a la mitjana estatal.  
 
Quant al nombre de farmàcies, dins l’ABS hi han 8 farmàcies, de les quals dues es troben dins el municipi de 
Sarrià de Ter i una altra, tot i estar fora del terme municipal, és molt propera als barris de Sarrià de Baix i La 
Rasa.   
 
Els principals factors de risc detectats a la població de Sarrià es relacionen amb problemes de colesterol, 
tabaquisme, grip, obesitat i la hipertensió arterial (figura 19.).  
 
 

Figura 19. 
Principals factors de risc de la població de Sarrià de Ter 
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• Protecció social 
 
Els serveis socials de Sarrià de Ter s’engloben dins la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària III (UBASP-III) que 
dóna servei als municipis de Sarrià de Ter, St. Julià de Ramis, Cervià, St. Jordi Desvalls i Viladescens. Aquesta 
UBASP està integrada per un treballador social (a jornada complerta), una educadora social (a mitja jornada) i el 
suport d’un administratiu (2 dies per setmana). 
 
A l’any 1999, en l’àmbit familiar l’UBASP de Sarrià de Ter va atendre a un total de 143 persones i va realitzar 188 
consultes. Una part important de les persones ateses corresponen persones grans, fonamentalment del sexe 
femení. Per barris destaca el major percentatge de persones dels barris de La Rasa i el Pla de l’Horta, respecte a 
Sarrià de Baix i Sarrià de Dalt.  
 
 

 
Figura 20. 

Característiques de les persones ateses a l’UBASP de Sarrià de Ter 
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Pel què fa al treball grupal / comunitari, actualment resulta força escàs, però destaca el treball d’aproximació a 
les entitats i associacions, i el projecte d’atenció comunitària als municipis més petits.  
 
Les principals problemàtiques socials detectades pels serveis socials d’atenció primària són: 
 
 Econòmiques 

 
 Salut – disminució (destaquen els casos de malaltia física crònica i de salut mental) . 

 
 Inadaptació social  
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 
 
Sarrià de Ter s’ubica en un territori sanitàriament 
privilegiat (amb una important dotació de centres 
hospitalaris). 
 
L’Àrea Bàsica de Salut compta amb un servei de 
medicina general, pediatria i odontologia. La utilització 
i el grau de satisfacció d’aquest servei és força 
elevada. 
 
Dins al municipi hi ha el Centre d’Assistència Primària 
(al Pla de l’Horta), amb un bon funcionament a nivell 
organitzatiu i assistencial. 
 
Els mecanismes de detecció dels problemes socials 
són molt més elevats que uns anys enrera (SSAP, 
infermeria, metge de capçalera, centres educatius, 
policia local,...). A més encara existeix una bona xarxa 
veïnal. 
 
Sarrià de Ter disposa de tres farmàcies (dues dins el 
municipi i l’altre a Sant Julià de Ramis) que es troben a 
una distància molt properes dels ciutadans.  
 
Sarrià de Ter es troba inclòs dins la Unitat Bàsica 
d’Atenció Social Primària III, que depèn del Consell 
Comarcal i compta amb  un treballador social, una 
educadora social i el suport d’un administratiu 
(juntament amb el Servei d’Atenció Domiciliària). Es 
considera que aquest equip social és adequat a les 
necessitats del territori (l’existència d’un educador 
social dins l’equip permet un bon treball individualitzat 
amb infants i adolescents en situacions d’inadaptació 
social). 
 
Existeix una bona comunicació i coordinació entre els 
serveis socials i els centres de salut mental (per 
infants i adults), així com amb els centres d’educació 
(de primària i secundària). 
 

A l’any 1997 hi varen haver un total de 5.267 
derivacions de pacients des de l’Àrea Bàsica de Salut 
a d’altres centres sanitaris. D’entre aquest més de 60 
derivacions corresponien a centres de salut mental, 
essent aquesta la segona problemàtica més nombrosa 
dins les situacions de salut detectades pels SSAP. 
 
Els principals factors de risc detectats a la població de 
Sarrià es relacionen amb el colesterol, l’obesitat, la 
hipertensió arterial i el tabaquisme. 
 
Progressiu envelliment de la població de Sarrià de Ter 
Aproximadament el 70% de les persones de Sarrià 
que acudeixen als serveis socials són de La Rasa i el 
Pla de l’Horta  
 
Insuficient comunicació i transversalitat entre els 
serveis socials de la població i la societat civil 
(associacions, entitats,...).. 
 
Baix treball dels serveis socials en el medi obert. 
Aquesta situació minva la detecció i prevenció de 
situacions de risc 
 
La major part de la feina que porta a terme els Serveis 
Socials es basa en l’atenció individual / familiar. Així la 
intervenció comunitària i grupal és molt baixa, degut 
fonamentalment a la manca de recursos tècnics i 
humans.  
 
La major part de les problemàtiques socials ateses 
pels Serveis socials es relacionen amb l’àmbit 
econòmic (ingressos insuficients, atur, manca de 
recursos personals per buscar feina,...) d’inadaptació 
social (conductes predelictives i delictives, conflictes 
familiars, problemes escolars,...) i de la salut (salut 
mental, demències,...). 
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L’educació 
 
El nivell d’instrucció de la població de Sarrià de Ter es força baix (dins del context comarcal). Destaca que dos 
terços de la població tant sols han realitzat EGB. Aquest percentatge és 15 punts superior al de la comarca del 
Gironès però molt semblant al de Salt.  
 
La gent major té un nivell d’instrucció molt baix, mentre que el sector de població més jove, tot i que presenta 
nivells superiors, es manté encara en valors per sota de la mitjana comarcal (figura 21.).   
 
 

Figura 21. 
Nivells educatius de la població de Sarrià (per franges d’edat)  
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Al curs 1999 – 2000 la població escolar de Sarrià de Ter és de 448 alumnes (sense incloure les llars d’infants, els 
estudis universitaris i post – universitaris), un 71,7% dels quals estudiaven en escoles públiques i la resta en 
privades.  
 
Tot i que el municipi de Sarrià disposa d’un centre públic d’educació infantil i primària, és aquesta l’etapa 
educativa que registra un major percentatge d’utilització dels centres privats.  
 
L’oferta educativa de Sarrià de Ter consta de tres centres d’educació formal i un d’educació no formal.  
 
Dins l’educació formal, destaca el CEIP Montserrat, l’únic centre d’ensenyament públic de Sarrià de Ter. En 
aquest centre s’imparteix educació infantil i primària a una població escolar de 200 alumnes, valor força inferior a 
la que registrava fa uns anys (400 – 500 alumnes).  
 
El CEIP Montserrat disposa d’un servei d’autobús utilitzat per la major part dels alumnes i també disposa d’un 
servei de menjador que es troba gestionat per l’Associació de Pares i Mares (AMPA). Les relacions escola – 
entorn (municipi, AMPA, entitats, etc.) són millorables.  
 
L’oferta educativa formal del municipi es completa amb dues escoles privades: l’escola Bambi (llar d’infants) i el 
Centre Nostra Senyora del Carme “Els Joncs” (d’educació especial), mentre que la no formal consta únicament 
de l’Ateneu (antiga escola d’adults).  
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El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 

Sarrià de Ter disposa d’un Centre d’Educació Infantil i 
Primària (CEIP Montserrat). 
 
El CEIP Montserrat disposa d’unes instal·lacions 
suficientment àmplies per albergar una població 
escolar molt superior a l’actual. 
 
El CEIP Montserrat disposa de servei de transport 
públic i de menjador, ambdós utilitzats per la major 
part dels escolars del centre (entre el 90 i el 95%). 
 
L’Ajuntament està estudiant la construcció d’una llar 
d’infants pública a dins del municipi. 
 
A l’any 1996, 2/3 dels alumnes de l’escola Montserrat 
realitzava activitats extraescolars (sobretot esportives).
 
L’antiga escola d’adults (actual Ateneu) ha tingut un 
paper molt important en l’educació de diferents sectors 
de la població.  
 
Es disposa d’un casal d’estiu amb una important 
afluència d’inscripcions (a l’any 1996 va comptar amb 
160 inscripcions). No obstant això, s’observa una 
manca d’objectius educatius en el casal d’estiu.  
 
Hi ha la intenció de convertir el casal d’estiu en un 
casal permanent. 

 
Un 30 – 40% dels alumnes de Sarrià realitzen 
l’educació infantil i primària a Girona, en centres 
privats.  
 
El nivell d’estudis de la població (sense estudis, EGB, 
BUP, FP, estudis universitaris,...) es troba entre els 
més baixos de la comarca. Aquesta situació s’ha 
accentuat amb la migració cap als municipis del 
voltants de persones amb estudis de Sarrià 
 
Encara avui en dia, hi ha una part molt  important dels 
escolars que abandonen  els seus estudis en acabar la 
secundària. 
 
Existeix molt poca relació entre l’escola i la societat 
civil de Sarrià de Ter (entitats, associacions,...). 
 
L’oferta d’educació no formal de Sarrià (continuada o 
pel lleure) és molt minsa. 
 
Cap dels centres d’educació actuals del municipi no 
tenen accessibilitat per a persones amb discapacitats 
físiques. 
 
Sarrià de Ter no té cap centre que realitzi activitats 
d’educació ambiental. 
 
El CEIP Montserrat ha reduït pràcticament a la meitat 
el seu nombre d’alumnes degut a principalment: la 
competència de l’escola privada de Girona, l’ESO 
(CEIP Montserrat ja no imparteix els cursos de 7è i 
8è), la ubicació del centre i a la imatge que es té de 
l’escola des de diferents sectors de la població. 
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L’associacionisme i l’activitat cultural 
 
 
Sarrià de Ter compta amb 21 entitats / associacions culturals i 8 d’esportives. En aquest teixit associatiu destaca:  
 
 Moltes entitats culturals presenten un baix índex de renovació a les seves juntes, degut al reduït nombre de 

persones actives de les quals disposen.  
 
 Les entitats esportives mobilitzen prop de 500 esportistes 

 
Una part important de les activitats associatives es desenvolupa en els municipals. En aquest sentit, Sarrià de 
Ter disposa d’un bon nivell d’equipaments municipals, fonamentalment concentrats a Sarrià de Baix.  
 
 
El nivell d’utilització dels equipaments municipals és força elevat en el Centre Cívic La Cooperativa, la Sala El 
Patronat i la Sala d’exposicions La Caixa, i més baix en l’edifici Rafael Masó i el Local Social de l’A.A.V.V. de la 
Rasa. D’entre els equipaments esportius destaquen les instal·lacions esportives de Sarrià de Dalt, les de La Rasa 
i el pavelló de la UE de Sarrià. En un futur, la construcció d’un nou pavelló en un solar de Sarrià de Baix (alçada 
C/ Francesc Cambó) permetrà capitalitzar bona part de l’activitat esportiva de competició de Sarrià.  
 
L’oferta cultural d’un municipi sempre resulta molt difícil de definir i descriure, però en síntesis cal destacar:  
 
 A nivell d’infrastructures culturals, a més dels equipaments culturals i esportius, destaca els dos mitjans de 

comunicació presents al municipi. 
 
 A nivell de conservació i investigació, destaquen els diferents edificis modernistes (Rafael Masó i el Coro), 

dues esglésies i diferents elements d’interès arquitectònic (fàbriques i tallers a l’inici del C/J. Flores, el molí d’en 
Xuncla,...). També cal destacar la vil·la romana del Pla de l’Horta, que actualment es troba enterrada.  
 
 A nivell de festes populars, l’Ajuntament ha potenciat la unificació de festes idèntiques que es realitzen als 

diferents barris del municipi 
 
 A nivell d’activitat artística, tot i el ric teixit associatiu, l’activitat artística és minsa, sobretot en l’àmbit musical. 

No obstant això, cal destacar les 12 exposicions de pintura, fotografia,... realitzades al municipi durant l’any 1999.  
 
Fins al dia d’avui un dels potencials més importants que té el municipi, és la participació ciutadana, sobretot en 
els actes reivindicatius i polítics. En aquest sentit destaquen una gran quantitat d’antecedents que ha mobilitzat el 
municipi (el Tren d’Alta Velocitat, els antics accessos entre l’autopista i l’autovia, els problemes de contaminació 
atmosfèrica, el centre d’atenció primària, el menjador de l’escola, etc.).  
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D’altra banda, la participació en les diferents activitats lúdiques, festives i culturals és molt més variable. No 
obstant això, cal considerar com a positiu la unificació de diferents festes que es realitzaven per separat en cada 
barri en una de més forta (com per exemple en la Festa Major).  
 
 
El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Amenaces 

 
Sarrià de Ter presenta amb un important potencial en 
l’àmbit de l’associacionisme (compta amb 21 
associacions/entitats culturals i 8 d’esportives). 
 
Sarrià de Ter disposa d’una bona dotació 
d’equipaments municipals. 
 
Parcialment s’ha trencat amb la forta identitat i 
aïllament entre barris, reflectit en les entitats. 
 
Els esportistes dels clubs esportius de Sarrià disposen 
d’un servei d’avaluació anual del seu estat físic. 
 
Al setembre es realitzaran les I jornades de l’esport de 
Sarrià. 
 
El municipi disposa de dos mitjans de comunicació, de 
programació i continguts molt bons.  
 
La participació ciutadana en les activitats 
reivindicatives és elevada 
 

 
Moltes entitats tenen un índex baix de renovació en les 
seves juntes, degut sobretot al reduït nombre de 
persones actives de les entitats (sovint són una o dues 
persones). 
 
Sarrià de Ter compta amb un Consell d’Entitats que tot 
i ser positiu, presenta una manca d’operativitat. 
 
Existeix una manca d’espais de trobada i posta en 
comú entre les associacions, que fomenti l’interrelació 
entre entitats. 
 
Alguns dels equipaments municipals es troben 
infrautilitzats. Caldria doncs, la seva optimització i un 
major nivell d’utilització. 
 
El patrimoni artístic de la ciutat és limitat  i presenta un 
grau de conservació millorable.  
 
Existeix una baixa participació dels ciutadans en les 
qüestions de la política municipal 
 
L’arxiu històric de Sarrià està per ordenar. 
 

 

 42



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

  

La seguretat ciutadana 
 
La Policia Local de Sarrià de Ter està formada per un caporal, dos guàrdies i una administrativa a mitja jornada. 
Aquest cos actua en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i els cossos estatals. Quan el municipi no compta 
amb cap policia local de servei, el servei es deriva a la Policia Local de Girona. 
 
La major part de les accions policials de Sarrià es relacionen amb l’incompliment d’alguna disposició legal i amb 
la circulació i seguretat viària. No obstant això, la policia local de Sarrià cada vegada desenvolupa una major 
tasca social i d’assistència ciutadana (recuperació d’objectes, col·laboració amb els serveis socials, assistència 
sanitària urgent per accidents laborals, atenció a indigents, etc.). 
 
Un dels aspectes més negatius de la seguretat ciutadana el trobem en el viari. Les importants infrastructures viàries 
que travessen el municipi fan que Sarrià presenti un nivell d’accidents molt superior a la mitjana provincial. Els punts 
de major accidentalitat són l’autovia i el C/ Josep Flores, i en menor mesura al C/Major i Firal.  
 
 
El diagnòstic 
Punts forts – Oportunitats  Punts febles – Amenaces  
 
Sarrià de Ter presenta uns nivells acceptables de 
seguretat ciutadana.  
 
En els darrers anys s’ha incrementat el control sobre 
les obres, han disminuït el nombre d’abocaments de 
runa i s’han consolidat el programa d’educació viària 
dels escolars. 
 
Les obres de remodelació de l’autovia han de 
permetre millorar la seguretat viària de Sarrià. 
 
Existeix un conveni de col·laboració amb la Policia 
Local de Girona que cobreix el servei quan no hi ha 
cap municipal de servei. 
 
S’ha potenciat la vessant social de la policia local de 
Sarrià de Ter, per mitjà d’accions com 
acompanyament de persones malaltes, solució de 
problemes veïnals, coordinació amb els serveis 
socials,.... 
 

 
Sarrià de Ter presenta un elevat índex d’accidents, 
localitzats fonamentalment a l’autovia. 
 
La policia local de Sarrià de Ter disposa de pocs 
recursos humans, que incideix amb els servei donat. 
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3. Pla d’Acció Local 
 
 

3.1. Objectius i metodologia 
 
El Pla d’acció local de Sarrià de Ter, vol ser un document que permeti orientar la política ambiental, social i 
econòmica del municipi durant els propers anys, i que serveixi de base per elaborar l’Agenda 21 Local.  
 
El Pla d’Acció Local es concep com un projecte integral, global i participatiu: 
  
 Integral, perquè afecta directament a l’Ajuntament, però també a les entitats, institucions i sectors amb més 

capacitat de decisió en el municipi, amb una clar sentit de cooperació entre el sector públic i privat. 
 
 Global, perquè  planteja de manera unitària i transversal un conjunt d’estratègies i actuacions que han de 

determinar una millora ambiental del municipi.  
 
 Participatiu, perquè la participació ciutadana es considera un element clau en el procés per obtenir el 

consens social i per assolir els objectius plantejats. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Vilanova inicia un 
Fòrums de participació, per tal d’establir un marc d’intercanvi d’informació i consens del Pla d’acció ambiental.  
 
El Pla d’Acció Local s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques, programes d’actuació i accions 
 
 

3.2. Resum del Pla d’Acció Local 
 
A continuació es presenta de manera resumida el Pla d’acció local per la sostenibilitat  
El PALS s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques, programes d’actuació i accions. 
 
 Línies estratègiques: Definició de grans línies de treball en cadascun dels temes considerats a la diagnosi 

municipal (aspectes ambientals, econòmics i socials).  
 
 Programes d’actuació: camps concrets d’actuació dins de cada línia estratègica.  

 
 Accions i projectes: Concreta els projectes, treballs i accions que es proposa portar a terme en el municipi.  
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Línia Estratègica I: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
 
Els objectius específics d’aquesta línia estratègica són:  
 
 Millorar els canals d’informació entre l’Ajuntament i els ciutadans 
 Instrumentar la participació ciutadana en el procés d’implantació del PALS. 

 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 1 programa i 7 accions. 
 
 
Programa d'Actuació 1.1: ARTICULAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PALS I IMPULSAR ELS 
CANALS D’INFORMACIÓ CIUTADANA 
 
Aquest programa consta de 7 accions: 
 
1.1.1. Constitució del FÒRUM 21 
 
El FÒRUM 21 és l’organisme que ha de permetre instrumentar la participació ciutadana en el 
desenvolupament del PALS 
 
 
1.1.2. Crear una oficina AGENDA 21LOCAL 
 
L’oficina AGENDA 21 LOCAL té la funció de difondre, promocionar i impulsar el P.A.L. de Sarrià de Ter 
 
1.1.3. Millorar els canals de la informació entre l’Ajuntament i la població 
 
Aprofitar els dos mitjans de comunicació local existents (la ràdio i la revista) i crear-ne de nous (p.e. la 
Web de l’Ajuntament) per difondre informació municipal a la població 
 
1.1.4. Crear nous canals d’informació entre el ciutadà i l’Ajuntament 
 
Incrementar els canals de comunicació entre la població i l’Ajuntament mitjançant: un línia telefònica 
gratuïta, el correu electrònic i una bústia oberta a diferents punts de la població 
 
1.1.5. Crear la figura del defensor del ciutadà 
 
Crear i reglamentar la figura del defensor del ciutadà, i dotar-lo de les funcions necessàries per tal que 
sigui un element clau en la defensa dels drets dels ciutadans davant de l’administració local.  
 
1.1.6. Continuar participant a la xarxa regional cap a la sostenibilitat 
 
Potenciar el desenvolupament sostenible a nivell municipal i intercanviar experiències i establir 
contactes amb d’altres municipis que estiguin realitzant un procés cap a la sostenibilitat semblant al 
de Sarrià de Ter.  
 
1.1.7. Seguiment del programa d’indicadors de sostenibilitat 
 
Establir un control i mesura del programa d’indicadors i difondre’ls al màxim de la població.  
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Línia estratègica II:  PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ   
 
 
Aquesta línia estratègica té per objectiu millorar el coneixement del medi natural, assegurar la conservació i la 
restauració dels espais naturals i rurals del municipi, i incorporar criteris de protecció i gestió del sòl no 
urbanitzable en la revisió del  planejament urbanístic. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes i 16 accions. 
 
 
Programa  2.1: PROMOURE EL CONEIXEMENT I LA CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS  
 
2.1.1. Elaborar un catàleg dels espais naturals 
 
Inventariar, catalogar i cartografiar els espais naturals del municipi amb interès ecològic, seguint la 
classificació d’habitats naturals que proposa l’Agència Europea de medi Ambient (classificació Corine)
 
2.1.2. Promoure la millora forestal dels boscos del municipi 
 
Impulsar i ajudar des de l’Ajuntament a l’elaboració i implantació d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) conjunt de tots els boscos del municipi. 
 
2.1.3. Mantenir i millorar la xarxa de camins rurals 
 
Aprovar, conjuntament amb la Brigada d’extinció d’incendis i Salvaments de Girona, un Pla de camins 
rurals que contempli el manteniment i obertura de pistes forestals i reguli l’accés motoritzat. 
 
2.1.4. Promoure la declaració de Refugi de fauna salvatge als boscos de Sarrià 
 
Impulsar la tramitació d’un Refugi de fauna que englobi tota la superfície forestal del municipi per tal 
de prohibir la caça i millorar d’aquesta manera la biodiversitat d’aquests boscos. 
  
2.1.5. Elaboració i aprovació d’un Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 
 
Aprovar,  conjuntament  amb la Brigada d’extinció d’incendis i Salvaments de Girona, un Pla de prevenció 
d’incendis forestals amb totes les mesures preventives i d’extinció (mesures operatives, equips i 
infrastructures). 
 
2.1.6. Elaborar un programa d’educació ambiental per tal de difondre el coneixement dels espais naturals del 
municipi 
 
Treballar des de l’escola Montserrat el coneixement de l’entorn naturals de Sarrià, i difondre a tota la 
població itineraris i llocs d’interès paisatgístic o natural. 
 
2.1.7. Neteja de les fonts i altres espais de l’entorn de Sarrià amb interès pel lleure 
 
Millorar la neteja, a través del servei de neteja municipal, de les fonts i altres espais concorreguts de 
l’entorn de Sarrià   
 
Programa 2.2: MILLORA I RECUPERACIÓ DEL MEDI HIDROLÒGIC: LA FUNCIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL 
DELS RIUS 
 
2.2.1. Definir el termenejament del Domini Públic Hidràulic i la zona de Policia dels cursos fluvials de Sarrià. 
 
Definir, amb la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua, la zona fluvial d’ús públic (zona de domini 
públic hidràulic), i ordenar i regular les activitats en una franja de 100 metres a aquest domini públic.   
 
2.2.2. Promoure la restauració del Pla de Can Salvatella 
 
Preservar la devesa del Pla de Can Salvatella com espai fluvial d’interès ecològic i iniciar accions (a 
través de fundacions conservacionistes, etc.) per tal de millorar la zona i restaurar el bosc de ribera 
autòcton. 
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Línia estratègica II:  PRESERVAR I MILLORAR L’ENTORN NATURAL DE SARRIÀ   
 
 
2.2.3. Restauració de la vegetació de ribera de la riera d’en Xuncla i d’altres torrents del municipi 
 
Conservar els marges de les rieres i  torrents de Sarrià sense estructures d’obra civil, i potenciar la 
renaturalització dels torrents com a corredors biològics entre el Ter i els boscos de ponent del municipi 
  
2.2.4. Caracterització del medi hidrogeològic del municipi 
 
Conèixer els recursos hídrics propis del municipi (aigües subterrànies) i la seva qualitat per tal de fer 
una millor gestió de l’aigua. 
 
2.2.5. Recuperar les àrees de subsòl amb contaminació d’hidrocarburs 
 
Actualment l’Agència Catalana de l’Aigua està fent un estudi del subsòl de Sarrià afectat per 
contaminació d’hidrocarburs. Es important conèixer aquest estudi i vetllar perquè s’apliquin totes les 
mesures per a recuperar aquests terrenys i les aigües afectades. 
 
2.2.6. Comprovar la legalitat de les captacions que afecten la riera d’en Xuncla a Sant Gregori i emprendre 
actuacions decidides 
 
Vetllar perquè les captacions d’aigües de la riera d’en Xuncla estiguin legalitzades, i evitar els 
assecaments de la riera 
 
2.2.7. Continuar amb l’adhesió al projecte Alba Ter 
 
El consorci Alba Ter agrupa a 34 municipis de la conca del Ter, Sarrià entre ells, i treballa en la 
redacció d’un Pla d’ordenació integral de la conca del riu Ter sota criteris de sostenibilitat. 
 
2.2.8. Aplicar el projecte rius a Sarrià de Ter 
 
Projecte d’educació ambiental, impulsat des del consorci Alba-Ter, per a la descoberta i l’adopció de 
trams de rius per part de la ciutadania (escoles, associacions, etc.). 
 
2.2.9. Dissenyar i construir un itinerari per les vores del riu Ter 
 
Construcció d’un sender a les vores del riu Ter al seu pas per Sarrià, que permeti la connexió amb el 
sender que ha realitzat l’Ajuntament de Girona. 
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Línia estratègica III: PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS 
DE SOSTENIBILITAT 
 
 
Aquesta línia estratègica estableix les bases per a una planificació urbanística sostenible, aprofitant 
l’oportunitat que representa l’actual revisió de les Normes Subsidiàries Urbanístiques (NSU).  
 
Els objectius d’aquesta línia estratègica són millorar la cohesió urbana, potenciar un creixement  compacte i el 
màxim d’eficient en l’ús del sòl, i afavorir la diversitat d’usos urbans com element per a millorar la cohesió 
social i la qualitat ambiental. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 5 programes i 17 accions. 
 
 
Programa 3.1.: PROTECCIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
3.1.1. Consensuar la proporció de sòl no urbanitzable necessària per al municipi i gestió del seu manteniment 
posterior 
 
Conservar el territori rural de Sarrià per mantenir una proporció de sòl Urbanitzable (SU) i No 
Urbanitzable (SNU) acceptable en comparació als percentatges comarcals. Fixar com a objectiu futur 
una proporció determinada de SU / SNU que posi un límit al creixement del sòl urbà en el terme 
municipal. 
 
3.1.2. Declaració de les riberes del Ter a La Devesa com a Sòl no urbanitzable d’especial protecció (espai 
natural d’interès municipal) 
 
Aprofitar la revisió de les normes subsidiàries urbanístiques (NSU) per a declarar sòl no urbanitzable 
d’especial protecció l’espai fluvial del Pla de Can Salvatella. Desenvolupar les normes urbanístiques 
específiques que promoguin la seva conservació i millora. 
 
 
Programa 3.2.:  LA SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
 
3.2.1. Criteris ambientals en la revisió de les normes subsidiàries de planejament 
 
Aprofitar la revisió de les normes subsidiàries per a incorporar-hi aspectes ambientals que facilitin 
l’eficiència i  la protecció ambiental al planejament urbanístic  i l’edificació. 
 
3.2.2. Avaluació d’impacte ambiental del planejament urbanístic 
 
Avaluació de l’impacte del planejament urbanístic com un instrument objectiu per tal de validar que 
l’Ajuntament de Sarrià planifica el desenvolupament urbà amb criteris de sostenibilitat.  
 
 
3.2.3. Elaboració d’un catàleg del patrimoni arquitectònic  
 
Inventariar i catalogar el patrimoni  històric i arquitectònic de Sarrià de Ter, i incloure en les normes de 
planejament la conservació i millora d’aquest patrimoni. 
 
3.2.4. Incloure el disseny del verd urbà i el mobiliari urbà en el planejament urbanístic 
 
Incloure el disseny i característiques del verd urbà en la fase de projectes urbanístics 
(característiques dels escossells, elecció d’arbres, etc.). Aquesta acció es podria ampliar amb la resta 
de mobiliari urbà (bancs, papereres, etc.) 
 
3.2.5. Promoure una ordenació sostenible del territori en l’àmbit supramunicipal 
 
Crear taules de cooperació entre Sarrià i municipis veïns, per impulsar mesures i polítiques 
urbanístiques conjuntes amb l’objectiu d’una ordenació més equilibrada del territori. 
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Línia estratègica III: PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS 
DE SOSTENIBILITAT 
 
 
Programa 3.3.:  ACTUACIONS I REFORMES URBANÍSTIQUES PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ 
 
3.3.1. Gestió del sòl alliberat als antics accessos a la carretera N-II i la autopista A-7 
 
Aprofitar el sòl alliberat dels antics accessos de la N-II i l’A-7 per a millorar la cohesió urbana, evitant 
la construcció d’un nou eix estructurador del trànsit, i facilitant la creació de nous espais verds que 
lliguin l’entramat urbà.   
  
3.3.2. Preservar els buits urbans 
 
Catalogar i conservar els espais lliures urbans (petits horts, jardins, etc.) tant públics com privats com 
espais amb un paper significatiu per a la qualitat del paisatge urbà (permeten el drenatge d’aigua i la 
recarrega dels aqüífers, complementen els espais verds urbans, embelleixen el poble, etc.). 
 
 
Programa 3.4.:  VISIONS DE FUTUR PER COHESIONAR EL NUCLI URBÀ 
 
3.4.1. Reordenació i trasllat de sectors industrials per permetre el creixement compacte i continu del poble en 
sòl urbà existent 
 
En una visió a llarg termini no s’ha de descartar la reordenació d’alguns dels sectors industrials, avui 
actius, per a millorar la cohesió urbana de Sarrià de Ter 
 
3.4.2. La diversitat d’usos i la societat del coneixement en la ciutat 
 
Afavorir  el sector terciari, amb activitats i serveis integrats a l’entramat urbà (diversitat d’usos). Sarrià té 
una situació privilegiada (proximitat de Girona, infrastructures viaris, etc.) per a captar nous tipus de 
sectors econòmics, per exemple l’anomenada “societat de la informació i el coneixement”. 
 
3.4.3. Qualitat del paisatge al corredor d’infrastructures de l’autopista A-7  
 
Mantenir la qualitat paisatgística a l’entorn de l’autopista, conservant una mostra del paisatge agrícola 
com element d’identitat del poble i també com a mesura de protecció de l’impacte de l’A-7 al nucli 
urbà.  
  
3.4.4. L’ecologia industrial a les zones industrials de Sarrià 
 
Incorporar criteris ambientals en el disseny i la construcció dels nous polígons industrials (promoure 
polígons industrials d’emissió zero). Fomentar la implantació d’indústries amb tecnologies netes i 
crear polígons que contemplin la gestió dels residus, l’aigua i la contaminació atmosfèrica.   
 
 
Programa 3.5.:  PROMOURE UNA EDIFICACIÓ SOSTENIBLE 
 
3.5.1. Incorporar mesures preventives del soroll en la zonificació i l’urbanisme 
 
Incloure totes les mesures constructives (compliment de la Norma bàsica de l’edificació) per a reduir 
el nivell de soroll i adequar-lo als valors que s’indiquen a l’ordenança municipal de soroll.  
 
3.5.2. Elaborar una ordenança municipal que incorpori criteris de sostenibilitat en l’edificació. 
 
Aprovar un ordenança municipal que fomenti l’ús d’energies renovables (energia solar), la utilització 
de materials adequats i d’altres criteris de sostenibilitat en els nous edificis.  
 
3.5.3. Realització d’unes jornades sobre construcció i edificació sostenible 
 
Informar i assessorar als ciutadans en general i els promotors, constructors i instal·ladors en particular de 
les possibilitats d’incorporar mesures d’estalvi i eficiència de recursos (energia, aigua, etc.) a l’edificació. 
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Línia estratègica III: PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBÀ AMB CRITERIS 
DE SOSTENIBILITAT 
 
 
3.5.4. Foment dels habitatges sostenibles 
 
Programa de subvencions i ajuts per fomentar els habitatges sostenibles (arquitectura bioclimàtica, 
instal·lació de plaques solars, etc.) 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Aquesta línia estratègica té per objectiu potenciar i millorar l’espai urbà, bàsicament per afavorir el paper social 
i integrador de l’espai urbà.  
 
Cal emprendre accions per regular el trànsit motoritzat i potenciar un model de mobilitat que afavoreixi els 
desplaçaments a peu i asseguri l’accessibilitat de tots els ciutadans. També cal que l’espai urbà disposi de 
parcs i zones verdes a mida dels ciutadans, i tingui una qualitat òptima (neteja, papereres, bancs, etc.) per 
satisfer les necessitats dels ciutadans. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 4 programes i 17 accions. 
 
 
Programa 4.1.  ORDENAR I PACIFICAR EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA 
 
4.1.1. Elaborar un Pla de mobilitat de Sarrià de Ter 
 
Elaborar i aprovar  un pla de mobilitat que reguli la mobilitat del trànsit rodat (trànsit de pas, trànsit pesant, 
etc.), defineixi àrees de pacificació del trànsit i potenciï els desplaçaments a peu i en bicicleta.  
 
4.1.2. Continuar impulsant el control dels estacionaments il·legals 
 
Intensificar els controls d’indisciplina viària, sobretot en els carrers o zones més transitades pels 
vianants.   
 
4.1.3. Realitzar controls de velocitat 
 
Realitzar controls de velocitat per tal de controlar i reduir la quantitat d’infraccions per excés de velocitat. 
 
4.1.4. Elaborar i implantar un pla municipal de seguretat viària 
 
Elaborar un Pla de seguretat viària que contempli el control de l’accidentalitat (memòria policia local) i 
determini les mesures preventives o correctores per millorar la seguretat viària. 
 
4.1.5. Millorar els recursos de la  Policia Local  
 
Ampliar els recursos humans i tècnics de la policia local i impulsar un model policial més proper al 
ciutadà (policia de barri). 
 
 
Programa 4.2. MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC, PROMOCIÓ DE LA BICICLETA I DELS 
DESPLAÇAMENTS A PEU 
 
4.2.1. Millora del servei de transport públic de Sarrià   
 
Millorar quantitativament i qualitativament el transport col·lectiu a Sarrià de Ter, coordinant el transport 
públic i privat d’àmbit  metropolità i millorant  el circuit urbà d’autobusos, les marquesines i la 
senyalització.    
 
4.2.2. Banc de dades dels propietaris de cotxes disposats a compartir-lo 
 
Impulsar i promoure des de l’Ajuntament una borsa de propietaris de cotxes disposats a compartir-lo 
en els desplaçaments de treball o estudis (actualment es fan uns 800 desplaçaments diaris de Sarrià a 
Girona). 
 
4.2.3. Creació d’un carril bicicleta que uneixi Sarrià de Ter amb Girona. 
 
Promoció de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu per anar a l’escola o al treball en distàncies 
relativament curtes (per exemple Sarrià – Girona), tot aprofitant els laterals de l’autovia. 
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Línia estratègica IV:  MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
4.2.4. Campanyes de sensibilització i conscienciació per a descartar l’ús del cotxe al poble, a favor del passeig a 
peu o la bicicleta 
 
Promoure una moderació de l’ús del cotxe per dins de Sarrià a favor dels desplaçaments a peu o en 
bicicleta, a partir de campanyes de sensibilització o en l’organització de la jornada d’àmbit europeu “el 
dia sense cotxes”. 
 
 
Programa 4.3. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ 
  
4.3.1. Inventari del parc d’habitatges de Sarrià i millora de la imatge urbana  
 
Elaborar un inventari del parc d’habitatges per tal de determinar i avaluar l’estat de conservació i 
poder impulsar les actuacions de rehabilitació i millora més prioritàries 
 
4.3.2. Crear espais verds al voltant de les zones industrials o grans infrastructures viàries (autopista i autovia) 
 
Millorar la qualitat estètica i ambiental de l’espai urbà, potenciant espais verds a l’entorn de la zona 
industrial i de les principals infrastructures viàries 
 
4.3.3. Soterrament de les línies elèctriques de mitja tensió 
 
Soterrament progressiu dels trams de línies elèctriques de mitja tensió en zones de nova actuació 
urbanística.  
 
4.3.4. Continuar millorant la dotació de papereres 
 
Renovar i ampliar el parc de papereres de tot el poble, prioritzant els parcs, voltants d’equipaments 
públics i carrers més comercials.  
 
4.3.5. Millora tècnica i organitzativa del servei de neteja viària. 
 
Incorporar millores tècniques en la nova concessió del servei de neteja (2001), tant a nivell d’equips i 
maquinària com organització del servei. Intensificar el baldeig de carrers, el manteniment de les 
boques de clavegueram, el manteniment de papereres, la neteja d’espais perifèrics (fonts), neteja 
d’excrement de gossos, etc. 
 
 
Programa 4.4. MILLORA DELS ESPAIS VERDS URBANS 
  
4.4.1. Continuar realitzant una jardineria municipal amb criteris de sostenibilitat. 
 
Prioritzar el verd urbà com element de qualitat urbana del poble, i continuar fent una jardineria amb 
criteris de sostenibilitat (esporga selectiva, plantació d’espècies autòctones, optimització de l’aigua, 
tractaments fitosanitaris selectius, etc.). 
 
4.4.2. Aprofitament dels pous municipals per als regs dels jardins 
 
Aprofitar l’aigua del subsòl de Sarrià (recurs propi que actualment no s’aprofita) per al reg de jardins i 
espais verds. 
 
 
4.4.3. Aplicació de la Norma Granada i altres normes per a la conservació de l’arbrat viari 
 
Valoració econòmica de l’arbrat viari en funció de la seva singularitat (tipus d’arbre, estat de 
conservació, etc.). 
 
 
 
 

 52



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

  
 
Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE 
LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
L’objectiu d’aquesta línia estratègica és aconseguir un ús eficient dels recursos ecològics, promoure la 
implantació de fonts energètiques renovables, i emprendre estratègies per a reduir l’impacte ambiental de les 
nostres activitats. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 8 programes i 43 accions. 
 
 
Programa 5.1.: PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’ÚS D’ENERGIES SOSTENIBLES I REDUCCIÓ 
DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 
5.1.1. Implantar un programa informàtic de comptabilitat energètica municipal. 
 
Aplicar el programa informàtic (WinCEM) de control de la gestió energètica dels serveis i edificis 
municipals (enllumenat públic, edificis i instal·lacions municipals, etc.). Aquest programa permet 
informatitzar les dades energètiques, analitzar les evolucions dels consums, i comparar i detectar les 
irregularitats energètiques dels diferents centres de consum. 
 
5.1.2. Incorporar sistemes eficients en el consum d’energia en els edificis municipals  
 
Realitzar auditories energètiques i aplicar progressivament mesures per a millorar l’eficiència 
energètica en la gestió municipal:  en l’enllumenat públic (reducció de la potència elèctrica, 
compensació de reactiva), en els edificis municipals (regulació de la temperatura a les diferents sales 
o espais del edificis, detectors de presència per a l’encesa, aïllament de conductes, etc.).  
 
5.1.3. Impulsar un pla de gestió de l’enllumenat públic 
 
Donar a concessió el servei d’enllumenat públic i incorporar en les condicions tècniques del servei 
diferents aspectes per assegurar l’eficiència energètica, tant pel que fa a la introducció de nous equips 
com pel manteniment dels mateixos. 
 
5.1.4. Aprovar una moció per a la reducció de la contaminació lumínica  
 
Aprovar una moció, com ja han fet molts municipis de Catalunya, per a millorar l’eficiència energètica 
municipal i reduir la contaminació lumínica. 
 
5.1.5. Impulsar mesures d’estalvi energètic al sector industrial, comercial i de la construcció 
 
Promoure la realització d’auditories energètiques al sector industrial i la millora de la il·luminació dels 
locals comercials. També es contempla promoure l’estalvi energètic en els edificis de nova 
construcció. 
 
5.1.6. Incentivar  i promoure l’estalvi energètic a la població. 
 
Fer campanyes informatives i de sensibilització adreçades a tota la població per a promoure l’estalvi 
energètic a les llars. 
 
5.1.7. Elaborar un Pla Energètic Municipal 
 
Aquest pla ha de fixar els objectius de la població, les accions i els recursos per tal d’assolir-los en els 
propers anys. 
 
Programa 5.2.: POTENCIAR LA MINIMITZACIÓ I LA  VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS  
 
5.2.1. Promoció d’un consum sostenible per a la minimització de la producció de deixalles  
 
Per tal de reduir la producció actual de residus es proposa fer una campanya per al foment d’uns 
hàbits de compra més respectuosos amb el medi ambient (fomentar la compra de productes locals, 
productes amb envàs retornable, anar a comprar amb cabàs, etc.). 
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Línia estratègica V:  ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE 
LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
 
5.2.2. Ampliar la recollida selectiva dels envasos lleugers. 
 
Millorar la recollida selectiva de vidre, paper-cartró i envasos lleugers (llaunes, plàstics, brics, etc.) 
mitjançant la implantació del model d’àrees d’aportació (a cada àrea s’agrupen els 3 contenidors 
diferents de recollida selectiva). Distribuir per a tot el poble un mínim d’11 àrees d’aportació. 
 
5.2.3. Augmentar la freqüència de recollida selectiva de les àrees d’aportació 
 
Ampliar la freqüència de recollida dels contenidors de recollida selectiva (1 vegada a la setmana el 
vidre, 2 vegades a la setmana el paper-cartró i els envasos lleugers). 
 
5.2.4. Millorar el control municipal de la gestió dels residus 
 
Millorar el control i seguiment municipal del servei de recollida de deixalles 
 
5.2.5. Continuar realitzant la recollida selectiva dels residus verds de la jardineria municipal i ampliar-la als 
residus verds de particulars (residus verds d’horts i jardins) 
 
5.2.6. Implantar la recollida selectiva dels residus orgànics 
 
Establir negociacions amb el Consell Comarcal del Gironès i la Junta de Residus per tal d’implantar la 
recollida selectiva de la fracció orgànica de les deixalles (recollida obligatòria a tots els municipis de 
més de 5.000 habitants). 
 
5.2.7. Implantar un servei de deixalleria municipal 
 
Implantació d’una deixalleria comarcal, de les 6 que es preveuen construir a la comarca, a Sarrià (o en 
cas que no sigui possible el més a prop possible del municipi). Es tracta d’una instal·lació destinada a 
la recepció de residus domèstics voluminosos en petites quantitats (runes, trastos vells, residus 
verds, etc.) i residus especials (fluorescents, pintures, pneumàtics, etc.), així com d’altres deixalles 
valoritzables (paper-cartró, vidre, plàstics, etc.) 
 
5.2.8. Realitzar campanyes de sensibilització per a fomentar la reducció i el reciclatge dels residus municipals  
 
Impulsar un programa de sensibilització ciutadana per a fomentar i incrementar els nivells de recollida 
selectiva i informar de la implantació del nou model de gestió dels residus municipals. 
 
 
Programa 5.3.: MILLORA DEL CONTROL I LA GESTIÓ DE LES RUNES 
 
5.3.1. Redactar i aprovar una ordenança municipal reguladora d’enderrocs i residus de la construcció  
 
Aprovar una ordenança municipal reguladora de les runes i altres residus de la construcció, que 
estableixi el procediment municipal de control de les runes i la gestió correcta de les mateixes per part 
dels productors. 
 
5.3.2. Promoure la desconstrucció en els enderrocs 
 
Promoure la desconstrucció (desmuntatge gradual i selectiu dels edificis) com a sistema d’enderroc 
que permet aconseguir el màxim reciclatge de les runes. 
 
5.3.3. Promoure l’ús de material reciclat a les obres públiques del municipi 
 
Promoure, sempre que sigui possible, l’ús de materials reciclats en obres públiques (obertura de nous 
carrers, arranjament de camins, etc.).  
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LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.4.: MILLORA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS 
 
5.4.1. Elaborar un registre de les activitats industrials potencialment contaminants 
 
Elaborar un registre informàtic de totes les activitats econòmiques del municipi, recollint-hi totes les 
dades d’incidència ambiental que actualment es troben disperses en diferents organismes de 
l’administració (gestió residus, gestió aigües residuals, contaminació atmosfèrica, etc.) 
 
5.4.2. Promoure la valorització dels residus industrials i incentivar la implantació de tecnologies netes 
 
Organització per part de l’Ajuntament d’unes jornades formatives sobre la valorització dels residus 
industrials i l’ús de tecnologies netes, adreçades a tots els empresaris de Sarrià. 
 
5.4.3. Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001, EMAS) a les grans empreses 
del municipi  
 
Promoure la implantació de sistemes de gestió ambiental (ISO 14001) a les principals indústries de 
Sarrià per tal de garantir la seva qualitat ambiental. 
 
 
Programa 5.5.: IMPULSAR UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 
 
5.5.1. Continuar millorant la qualitat de l’aigua d’abastament pública 
 
Millorar la qualitat de l’aigua de la xarxa d’abastament i decidir si és recomanable seguir mantenint la seva 
fluoració final 
 
5.5.2. Introduir millores en la xarxa de distribució d’aigua potable 
 
Millora continuada de la xarxa d’abastament per tal de reduir el volum de pèrdues de la xarxa 
 
5.5.3. Conscienciar la població sobre la necessitat d’un ús i consum racional d’aigua 
 
Impulsar una campanya informativa i de sensibilització ciutadana sobre l’ús racional i l’estalvi de 
l’aigua. 
 
5.5.4. Assolir la connexió complerta a la xarxa d’abastament pública 
 
Aconseguir la connexió de tota la població a la xarxa pública d’abastament, per tal de reduir el risc sanitari de 
consum d’aigua de pous sense garanties sanitàries. 
 
5.5.5. Promoure la regularització dels aprofitaments de fonts pròpies del municipi 
 
Aconseguir que els ciutadans que disposen de captacions pròpies (pous de titularitat privada) tinguin els 
pous legalitzats i d’aquesta manera també gaudeixin de la corresponent protecció legal 
 
5.5.6. Seguiment dels efectes de recuperació de fonts i pous amb motiu del reg del camp de golf de Girona 
amb aigües residuals depurades 
 
Arrel de l’aprofitament d’aigües depurades de la depuradora municipal per al reg del camp de golf de 
Girona, fer un seguiment per conèixer si aquest canvi d’aigua de reg implica la recuperació de pous i fonts 
de Sarrià que es troben afectades per les seves captacions. 
 
5.5.7. Caracterització analítica de base de les 3 fonts municipals. 
 
Realitzar  controls de potabilitat de les 3 fonts públiques del municipi per tal d’assegurar el seu consum 
com a aigua de beguda. 
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LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.6.: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI AQUÀTIC 
 
5.6.1. Construcció d’una xarxa separativa d’aigües en totes les noves àrees d’urbanització 
 
En les zones de nova construcció implantar sistemes de clavegueram separatius, per tal de recollir 
independentment l’aigua de pluja (que es pot evacuar directament construir al riu) i l’aigua residual 
(que s’haurà de tractar a la depuradora municipal) 
 
5.6.2. Promoure que les activitats econòmiques/industrials sol·licitin a l’Ajuntament l’autorització d’abocament 
a la xarxa de clavegueram 
 
Fer complir l’ordenança municipal que obliga totes les activitats econòmiques a  sol·licitar autorització 
d’abocament d’aigües residuals, i d’aquesta manera evitar abocaments incontrolats i millorar la gestió de 
la depuradora municipal. 
 
5.6.3. Control del funcionament de la depuradora de Torraspapel 
 
Millorar el funcionament de la depuradora industrial de Torraspapel, amb l’objectiu de millorar la 
depuració de les aigües residuals i reduir les molèsties que l’estació depuradora de Torraspapel genera a 
la població (principalment males olors. 
 
5.6.4. Substitució del reg del verd urbà amb aigua de pous 
 
Aprofitar l’aigua subterrània (aigua del subsòl de Sarrià) per al reg dels jardins i d’aquesta manera evitar 
de regar el verd urbà amb aigua potable (de major cost econòmic i ambiental) 
 
 
Programa 5.7.: CONTINUAR MILLORANT LA QUALITAT DE L’AIRE: CONTROL I REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I EL SOROLL 
 
5.7.1. Continuar realitzant el control de les immissions de contaminants a l’atmosfera 
 
Assegurar la continuïtat de l’estació atmosfèrica de Sarrià i condicionar-la de manera progressiva per 
tal d’adaptar-se als nous requeriments que estableix la nova normativa comunitària. 
 
5.7.2. Iniciar accions de control periòdic de fums i del nivell acústic dels tubs d’escapament dels vehicles 
 
5.7.3. Elaborar un mapa sònic del municipi 
 
Elaborar un cadastre sònic (mapa sònic del municipi) per tal de poder implantar l’actual ordenança 
municipal reguladora del soroll. 
 
5.7.4. Avaluar la incidència del TAV sobre els habitatges situats a Sarrià de Dalt i el Pla de l’Horta. 
 
Avaluar l’impacte acústic que el futur tren d’alta velocitat (TAV) pot causar a la població de Sarrià. En 
cas de que s’aprovi definitivament el projecte, cal exigir  totes les mesures correctores per tal de 
reduir el màxim el soroll i el risc ambiental d’aquesta infrastructura. 
 
5.7.5. Aplicar paviments porosos o drenants en les noves vies 
 
Reduir el soroll derivat del trànsit a partir de l’ús de paviments drenants o porosos en les reformes de 
carrers.   
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LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
 
 
Programa 5.8.: PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
5.8.1. Control de la xarxa d’hidrants municipals 
 
Realitzar  els controls periòdics per assegurar que en cas d’incendi els hidrants que hi ha al municipi 
funcionen de forma adequada. 
 
5.8.2. Control del transport de mercaderies perilloses dins del municipi 
 
Realitzar un  control del trànsit pesant i vehicles amb mercaderies perilloses que circula per dins el 
municipi (dades de l’any 1997 indicaven una circulació diària per l’autovia de 127 vehicles amb 
mercaderies perilloses). 
 
5.8.3. Minimització del risc sobre la població per causa d’accident a l’autopista A-7 
 
Quan es realitzi el projecte d’ampliació de l’A-7 (tercer carril) cal introduir en el projecte les mesures 
correctores per tal de reduir l’impacte acústic a la població i també les mesures per reduir el risc 
d’accidents (construcció d’un terraplè, etc.) 
 
5.8.4. Comprovació de les mesures de seguretat en edificis d’assistència pública de titularitat i/o gestió 
municipal 
 
Detectar  possibles mancances de seguretat en edificis municipals i realitzar-hi totes les mesures de 
seguretat necessàries (sortides d’emergència, extintors, etc.). 
 
5.8.5. Instar als propietaris particulars a comprovar les mesures de seguretat en edificis d’assistència pública 
de la seva titularitat 
 
Detectar  possibles mancances de seguretat en edificis privats d’assistència pública (teatre parroquial, 
instal·lacions esportives, etc.)  i realitzar-hi  totes les mesures de seguretat necessàries (sortides 
d’emergència, extintors, etc.). 
 
5.8.6. Estudiar la situació dels possibles fangs industrials abocats a la zona d’influència fluvial (zona posterior 
a Mobles Balti) 
 
Determinar si els antics abocaments industrials a la zona de la Devesa comporten risc de contaminació 
del medi hidrològic-hidrogeològic i, si és el cas, instar a l’empresa responsable a fer la recuperació de 
l’espai afectat. 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
L’objectiu d’aquesta línia estratègica és millorar l’organització i la gestió interna de l’Ajuntament (millora dels 
equips tècnics, optimització dels recursos humans, etc.) i millorar la gestió i l’ús dels equipaments municipals.  
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 2 programes i 11 accions. 
 
 
Programa 6.1.:  MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT  
 
6.1.1. Millora dels equips informàtics de l’ajuntament i connexió en xarxa 
 
Millorar la informatització de l’Ajuntament a partir de la connexió en xarxa de tots els equips, i 
continuar millorant la formació en informàtica dels tècnics municipals. 
 
6.1.2. Implantar un sistema d’informació geogràfica (SIG) en la gestió municipal 
 
Implantació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) en la gestió municipal. Un SIG permet treballar 
amb una base cartogràfica interactiva (mapes intel·ligents), que integren diferents bases 
cartogràfiques (mapes, fotografies aèries, etc.) amb dades alfanumèriques (de població i aspectes 
socials i culturals, informació de temes econòmics, etc.)  
 
6.1.3. Creació de comissions tècniques en la gestió municipal 
 
Millora de la gestió i l’organigrama funcional de l’Ajuntament, constituint diferents comissions tècniques 
per al treball de les diferents àrees de gestió (comissió d’activitats classificades, comissió de medi 
ambient i sostenibilitat, comissió de projectes urbanístics). 
 
6.1.4. Implantació d’unes bones pràctiques ambientals a les dependències municipals 
 
Establir i portar a la pràctica unes bones pràctiques ambientals a les mateixes dependències 
municipals (el paper exemplificant que ha de donar l’Ajuntament als ciutadans). Aquesta implantació 
s’ha de realitzar conjuntament amb una formació als treballadors de l’Ajuntament.  
 
6.1.5. Elaborar i aprovar una ordenança municipal relativa al desenvolupament de la Llei d’intervenció integral 
de l’administració ambiental  
 
La Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental, vigent des del juny de 1999, 
deroga l’antic reglament d’activitats classificades, i  regula i classifica totes les activitats industrials. 
Pel correcta control de les activitats l’Ajuntament té competències per a establir un reglament local 
que reguli les activitats de mitjana i baixa incidència ambiental (tallers, petites indústries, comerços, 
etc.) 
 
Programa 6.2.:  MILLORAR LA GESTIÓ I L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
6.2.1. Elaborar un Pla municipal d’infrastructures i equipaments 
 
Elaborar un pla municipal d’infrastructures i equipaments municipals que permeti, entre d’altres 
aspectes,  optimitzar i regular l’ús dels diferents equipaments, i millorar la gestió dels locals.   
 
6.2.2. Reubicar la biblioteca municipal 
 
Estudiar la reubicació de la biblioteca per tal de disposar d’un espai més adequat a les necessitats i 
nombre d’usuaris que té. Possibilitat de pensar amb espais complementaris entre la biblioteca i la 
futura ludoteca. 
 
6.2.3. Disposar d’un arxiu municipal de bens artístics i culturals i d’un arxiu administratiu  
 
Classificar i catalogar tot el  fons artístic i cultural de Sarrià, així com arxivar tota la documentació 
administrativa 
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Línia estratègica VI:  LA QUALITAT EN LA GESTIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
 
6.2.4. Promoció i potenciació dels diferents serveis actuals del municipi 
 
Millorar l’oferta cultural i lúdica de Sarrià i difondre els diferents serveis municipals a tota la ciutadania 
 
6.2.5. Elaboració i aprovació del reglament d’usos dels diferents equipaments públics 
 
Revisió dels diferents reglaments d’usos dels equipaments públics, especialment el reglament d’ús del 
entre cívic “La Cooperativa”.  
 
6.2.6. Implantar un sistema de qualitat als serveis municipals 
 
Implantar un sistema de Gestió Ambiental (SGA) a les dependències municipals i certificar d’acord 
amb la normativa ISO 14001 o el sistema EMAS. 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I 
SOSTENIBLE 
 
 
Aquesta línia estratègica defineix el marc econòmic general que ha de potenciar Sarrià, reforçant els punts 
forts de l’economia local i dirigint el creixement econòmic futur cap una economia més diversificada i menys 
dependent d’un únic sector productiu/econòmic. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 4 programes i 16 accions. 
 
 
Programa 7.1.: DEFINIR ELS PRINCIPALS PARÀMETRES DEL MARC DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 
 
7.1.1. Potenciar i afavorir la indústria del paper: manteniment i consolidació de les jornades del paper 
 
Consolidació de les jornades del paper com a instrument de difusió i promoció de la indústria 
paperera de Sarrià de Ter. 
 
7.1.2. Assegurar la creació de la xarxa de municipis paperers 
 
Constitució d’una xarxa europea de municipis papereres, amb la participació i lideratge de Sarrià de 
Ter. 
 
7.1.3. Afavorir la diversitat d’activitats a les noves àrees industrials 
 
Fomentar la instal·lació de noves activitats econòmiques a les zones industrials de propera 
consolidació, per tal d’assegurar una major diversitat de l’activitat econòmica del municipi.  
 
7.1.4. Consolidar el caràcter comercial del carrer Major 
 
Consolidar i potenciar l’activitat comercial del carrer Major mitjançant una pacificació del trànsit i 
introduint millores estètiques (voreres, façanes, etc.)  
 
7.1.5. Revisar el cens de l’IAE 
 
Fer una revisió periòdica del cens de l’IAE, per tal que el cens s’ajusti al màxim a la realitat i sigui 
també una eina vàlida per a la gestió municipal 
 
7.1.6. Afavorir la instal·lació d’equipaments d’àmbit supramunicipal 
 
Treballar per aconseguir que equipaments d’àmbit supramunicipal, s’instal·lin dins del municipi. 
 
 
Programa 7.2: MILLORAR EL MERCAT DE TREBALL 
 
7.2.1. Promoure la formació ocupacional específica 
 
Difondre els cursos de formació ocupacional que es fan a Girona a la població de Sarrià, especialment 
a la població en atur. 
 
7.2.2. Potenciar la formació continuada dins del municipi 
 
Establir un conveni de col·laboració amb el Centre Tecnològic de les comarques Gironines per tal de 
fer un programa de formació ocupacional a Sarrià. Donar facilitats (locals municipals, etc.) per tal que 
el sector empresarial de Sarrià treballi la formació dels treballadors.  
 
7.2.3. Potenciar la borsa de treball municipal 
 
Continuar desenvolupament la borsa de treball que ha impulsat l’Ajuntament i treballar per tal 
d’optimitzar el seu funcionament i assolir els objectius de treball esperats. 
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Línia estratègica VII:  PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I 
SOSTENIBLE 
 
 
Programa 7.3: EL SECTOR PRODUCTIU 
 
7.3.1. Potenciar i mantenir l’acostament municipal al sector empresarial de Sarrià de Ter 
 
Continuar treballant a nivell municipal, des de l’Àrea de Desenvolupament Local, per a l’acostament 
entre l’Ajuntament i el sector productiu de Sarrià, per tal de poder coordinar estratègies i actuacions 
de caràcter global pel municipi.  
 
7.3.2. Propiciar l’agrupació del sector empresarial 
 
Fomentar l’associacionisme del sector empresarial com a instrument per cercar millores col·lectives 
de l’activitat econòmica de Sarrià. 
 
7.3.3. Propiciar l’agrupació d’empresaris i comerciants en un ens de representació única 
 
Constituir una agrupació on hi hagi tots els agent econòmics de Sarrià i es discuteixin estratègies i 
iniciatives per al millora conjunta de l’activitat econòmica del municipi.  
  
7.3.4. Promoure l’ocupació progressiva del sòl industrial lliure existent 
 
Finalitzar les millores urbanístiques al Pla d’en Xuncla per a permetre la implantació industrial 
d’aquest sector i desencallar  la urbanització de la zona industrial de mas Boscosa.  
 
 
Programa 7.4 : EL COMERÇ I ELS SERVEIS 
 
7.4.1. Participar activament en la consolidació de la nova Associació de Comerciants de Sarrià de Ter.  
 
Cal que l’Ajuntament continuï fomentant la constitució d’una associació de comerciants del municipi. 
 
7.4.2. Assegurar el recolzament de la Cambra de Comerç a l’Associació de comerciants 
 
Aconseguir que la Cambra de Comerç ofereixi l’assessorament tècnic necessari a l’associació de 
comerciants per tal d’assolir una major  dinamització comercial. 
 
7.4.3. Estudiar fórmules per complementar l’oferta turística i de serveis de Girona 
 
Impulsar iniciatives des d’una òptica metropolitana per tal d’aprofitar el poder turístic i comercial de 
Girona. 
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Línia estratègica VIII: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA I POTENCIAR LA 
VIDA ASSOCIATIVA I CULTURAL 
 
 
Aquesta línia estratègica s’encamina a potenciar el teixit associatiu del municipi com una de les principals 
potencialitats que té Sarrià, millorant la coordinació entre les diferents entitats i el paper en la vida social de 
cadascuna d’elles.  
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en un sol programa i 5 accions 
 
 
Programa 8.1.: DINAMITZAR I PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ACTIVITAT 
ASSOCIATIVA I CULTURAL 
 
8.1.1. Fomentar el Consell d’Entitats 
 
Millorar la coordinació entre les diferents associacions de Sarrià i incrementar la participació ciutadana en 
l’activitat cultural i la presa de decisions municipals. 
 
8.1.2. Contractar un gestor cultural 
 
Contractació d’un tècnic municipal que s’ocupi de la dinamització cultural i associativa del municipi, i de 
la gestió de tots els serveis i equipaments culturals de l’Ajuntament. 
 
8.1.3. Fomentar i articular la participació del voluntariat 
 
Impulsar, coordinar i ampliar el voluntariat de Sarrià de Ter, fomentant activitats de voluntariat en l’àmbit 
social, cultural i ambiental. 
 
8.1.4. Reglamentar les subvencions a les entitats 
 
Establir una reglamentació que fixi els sistemes de sol·licitud i els criteris de distribució de les 
subvencions municipals a les entitats i associacions del poble. 
 
8.1.5. Impulsar un Consell Municipal d’Esports 
 
Constitució d’un Consell Municipal d’Esports format per clubs i entitats esportives, i d’altres agents i 
entitats (AMPA, CEIP Montserrat, representants polítics, etc.), per tal de millorar el funcionament i introduir 
aspectes formatius i educatius en la pràctica de l’esport. 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, 
INTEGRADOR I OBERT AL MEDI 
 
 
L’objectiu d’aquesta línia estratègica és promoure un projecte educatiu global, integrador i obert al poble, 
millorant l’oferta educativa actual i reforçant la coordinació dels diferents agents implicats en l’educació 
(escola, AMPA, ajuntament, associacions, etc.).  
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en dos programes i 10 accions. 
 
 
Programa 9.1.:  MILLORAR L’OFERTA EDUCATIVA 
 
9.1.1. Ampliació de l’oferta educativa de Sarrià  
 
Estudiar la viabilitat econòmica i de funcionament de la llar d’infants, mitjançant un estudi que també 
contempli quin és l’àmbit territorial de la futura llar d’infants, la ubicació més  adequada, etc.  
 
9.1.2. Ampliar la formació al territori  
 
Establir contactes amb la Universitat de Girona per tal d’establir una extensió universitària per a la 
gent gran a Sarrià de Ter.  
 
9.1.3. Agilitar les gestions administratives d’ajuts de menjador al CEIP Montserrat 
 
Realitzar les gestions oportunes per aconseguir una major agilitat en els pagaments del servei de 
menjador per part del Departament d’Ensenyament. 
 
9.1.4. Consell Educatiu Municipal 
 
Potenciar el Consell escolar municipal i fomentar la participació activa de tots els sectors implicats en 
l’educació (mestres – AMPA – Ajuntament – llar d’infants – mitjans de comunicació, etc.). 
 
9.1.5. Millora del programa educatiu de l’Ateneu  
 
Millora de l’oferta educativa de l’Ateneu, principalment amb una oferta educativa encaminada a paliar 
les mancances formatives de sectors concrets de la població i dissenyant cursos de formació pels 
sectors més desafavorits i mancats de recursos. 
 
 
Programa 9.2.:  POTENCIAR UN PROJECTE EDUCATIU INTEGRAL 
 
9.2.1. Potenciar la difusió de les activitats de l’escola Montserrat al conjunt de la població 
  
Continuar donant a conèixer a tota la població (aprofitant els mitjans de comunicació local) les 
activitats de l’escola Montserrat, amb l’objectiu de millorar la imatge de l’escola.  
 
9.2.2. Obertura de l’escola al poble 
 
Fixar com un dels objectius de l’escola una major participació en les activitats del poble (festes, actes 
culturals, exposicions, etc.)   
 
9.2.3. Vincular i articular activitats culturals i educatives intergeneracionals 
 
Aprofitar els serveis i les activitats que actualment es fan a Sarrià per fomentar el contacte entre 
infants, joves i persones grans (activitats intergeneracionals). 
 
9.2.4. Programa escolar “Sarrià sostenible” 
 
Introduir dins el projecte educatiu de l’escola Montserrat, programes per a treballar els criteris de 
sostenibilitat i els objectius del PALS (per exemple treballant la mobilitat, les deixalles, l’aigua, etc.). 
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Línia estratègica IX:  PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, 
INTEGRADOR I OBERT AL MEDI 
 
 
9.2.5. Impulsar un Casal per als joves 
 
Constituir un casal per a infants i joves obert durant tot l’any que treballi l’educació del lleure, i que 
estigui impulsat des de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’escola, l’AMPA, i d’entitats del poble 
(MIJAC, etc.). 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL  
 
 
L’objectiu d’aquesta línia estratègica és assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques a tots els 
ciutadans, fomentant els valors de la solidaritat i la justícia social. 
 
Aquesta línia estratègica s’estructura en 4 programes i 15 accions. 
 
 
Programa 10.1.:  FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE  
 
10.1.1. Reduir la quantitat d’habitatge buit de Sarrià de Ter 
 
Determinar la quantitat d’habitatge buit, la seva localització, l’estat de conservació, els motius pels 
quals es troba vacant, amb l’objectiu de fomentar la seva ocupació. Posteriorment crear una borsa 
d’habitatges i establir contactes entre els promotors / propietaris i les persones que cerquen habitatge 
 
10.1.2. Criteris de finançament d’habitatges socials, equipaments i espais públics 
 
Els ingressos procedents de les vendes de terrenys municipals es destinaran a rehabilitar habitatges, 
construir habitatges de protecció oficial, o a la millora d’equipaments municipals i espais públics. 
 
10.1.3. Promoció (pública i privada) d’habitatges de protecció oficial  
 
L’Ajuntament i els promotor urbanístics han de continuar sol·licitant la construcció d’habitatges de 
protecció oficial, per tal de facilitar l‘accés a l’habitatge de tots els habitants de Sarrià de Ter. 
 
 
 
Programa 10.2.:  PREVENCIÓ DE LA SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 
 
10.2.1. Activitats formatives i preventives relacionades amb el consum de tòxics, els hàbits alimentaris i la 
prevenció davant les malalties mentals 
 
Realitzar accions d’informació, sensibilització i formació, per tal de millorar els hàbits de salut de la 
població i minimitzar situacions de risc social 
 
10.2.2. Impulsar una campanya de medicina preventiva i principals factors de risc a l’esport 
 
Es proposa engegar xerrades als esportistes i responsables esportius per evitar riscos a l’esport i 
millorar l’actuació davant d’un accident en activitats esportives. Aquestes xerrades es poden integrar 
dins les jornades de l’esport.  
 
10.2.3. Estudi sobre la salut a Sarrià de Ter 
 
Realitzar un estudi sobre la salut a Sarrià de Ter, valorant la situació actual, tendència i necessitats 
futures, fent una especial incidència en l’automedicació, la salut mental i la salut laboral 
 
10.2.4. Prevenció en l’àmbit de la salut en la gent gran  
 
Realitzar accions de formació als cuidadors i familiars que atenen a persones grans per tal de millorar 
l’atenció i la seva qualitat de vida.  
 
 
 
Programa 10.3.: MILLORA DELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 
 
10.3.1. Protocol per avaluar el grau de satisfacció sanitària de l’Àrea Bàsica de Salut de Sarrià de Ter 
 
Establir un protocol a l’Àrea Bàsica de Salut per avaluar el grau de satisfacció sanitària i millorar 
l’atenció a l’usuari. 
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Línia estratègica X: PROMOURE EL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL  
 
 
10.3.2. Informatització de  les fitxes i expedients dels serveis socials de Sarrià de Ter  
 
Continuar amb la informatització de les dades del serveis socials d’atenció primària de Sarrià, i utilitzar 
aquest procés per tal de millorar la realització de programes d’intervenció social a nivell col·lectiu.  
 
10.3.3. Consolidar els instruments de treball intern dels serveis socials que afavoreixin la coordinació entre els 
diferents serveis territorials 
 
Elaborar un protocol que fixi la periodicitat de les reunions de coordinació entre els diferents serveis 
socials i sanitaris del municipi (serveis socials d’atenció primària, Entitats, Escola, Àrea Bàsica de 
Salut, Centres de Salut Mental, Ajuntament, etc.) 
 
10.3.4. Millora dels recursos dels serveis socials de Sarrià de Ter 
 
Ampliar els recursos humans dels serveis socials d’atenció primària de Sarrià de Ter, per tal 
d’aconseguir que l’equip de professionals de l’UBASP-III disposi d’un treballador i un educador social 
a jornada complerta.  
 
10.3.5. Millora del sistema organitzatiu dels serveis socials d’atenció primària per tal de potenciar el treball 
comunitari  
 
Potenciar el treball comunitari dels serveis socials mitjançant la limitació de les hores destinades a 
l’atenció individual/familiar, prioritzant la tasca de l’educador en el treball comunitari i iniciar projectes 
comunitaris relacionats amb les problemàtiques més destacables del municipi. 
 
10.3.6. Estudi de les problemàtiques del col·lectiu de les persones amb disminució física 
 
Elaborar un estudi per tal de detectar les mancances estructurals i en els serveis bàsics de les 
persones amb disminució física. 
 
10.3.7. Incrementar els recursos assistencials i de lleure per a la gent gran. 
 
Consolidar els serveis actuals a la gent gran i oferir-ne de nous (centre de dia per a la gent gran i 
incrementar els serveis i les funcions de la llar de jubilats) 
 
 
Programa 10.4. : COOPERACIÓ I SOLIDARITAT GLOBAL 
 
10.4.1. Impulsar mesures de cooperació i solidaritat global  
 
Impulsar mesures de cooperació i solidaritat global mitjançant el foment del comerç just i responsable, 
afegir-se a la campanya del 0,7% i continuar col·laborant en campanyes solidàries.  
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