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Desenvolupament sostenible:

“...Un desenvolupament que satisfaci les necessitats del present sense 
comprometre la possibilitat de les futures generacions per satisfer les 

seves pròpies necessitats...”
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El creixement de la ciutat, l’activitat econòmica, el transport, la 
gestió de l’aigua, l’energia i les deixalles, el patrimoni natural, 
l’atenció a les persones... Tots aquests aspectes condicionen la 
manera de viure actual i futura de Sarrià de Ter.

Per decidir com volem el Sarrià de Ter del futur, tant des del punt 
de vista econòmic i social com ambiental, l’Ajuntament està 
elaborant una auditoria municipal que es concretarà amb un Pla 
d’Acció Local. 

Aquest procés vol ser participatiu i obert a tots els ciutadans i 
pretén definir les estratègies per assolir un desenvolupament en 
equilibri amb l’entorn.
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Índex de continguts

DOCUMENT I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Introducció

1. Generalitats
1.1. Situació regional de Sarrià de Ter
1.2. Límits geogràfics del terme municipal de Sarrià de Ter

2. Descripció de l’entorn físic
2.1. Clima i meteorologia
2.2. Geologia i geomorfologia
2.3. Sòls
2.4. Hidrologia i hidrogeologia

3. Aspectes de sostenibilitat ambiental
3.1. Anàlisi del territori

3.1.1. Usos del sòl i evolució
3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu 
3.1.3. Estructura urbana
3.1.4. Planejament urbanístic municipal  
3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic
3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans
3.1.7. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 
3.1.8. Qualitat de l’espai públic
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3.2. Sistemes naturals i diversitat biològica
3.2.1. Comunitats vegetals i animals: Diversitat biològica
3.2.2. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals
3.2.3. Sistema hidrològic. Estat de conservació i gestió dels cursos fluvials, zones humides i

aigües subterrànies
3.2.4. Connectivitat biològica del territori
3.2.5. Paisatge i elements paisatgístics singulars
3.2.6. Aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà

3.3. Riscos ambientals 
3.3.1. Risc d’inundacions 
3.3.2. Risc d’incendis forestals
3.3.3. Risc d’erosió i contaminació dels sòls
3.3.4. Risc de contaminació de les activitats industrials
3.3.5. Risc del transport de mercaderies perilloses
3.3.6. Altres riscos ambientals significatius

3.4. Mobilitat
3.4.1. Xarxa de carreteres i accessibilitat
3.4.2. Mobilitat supramunicipal
3.4.3. Mobilitat dins el municipi
3.4.4. Transport públic
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3.5. Balanç de l’aigua
3.5.1. Abastament d’aigües
3.5.2. Aigües residuals
3.5.3. Balanç de l’aigua

3.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions
3.6.1. Estimació de les emissions de contaminants
3.6.2. Emissions de gasos d’efecte hivernacle
3.6.3. Anàlisi dels principals focus emissors
3.6.4. Inmisions de contaminants mesurats  
3.6.5. Adequació a la legislació vigent i estàndards de qualitat
3.6.6. Mapa de vulnerabilitat

3.7. Soroll
3.7.1. Principals fonts de soroll del municipi
3.7.2. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll (diürn i nocturn) 
3.7.3. Mapa de sensibilitat acústica municipal
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3.8. Residus
3.8.1. Residus municipals
3.8.2. Neteja viària
3.8.3. Runes i residus de la construcció
3.8.4. Residus industrials
3.8.5. Residus sanitaris 
3.8.6. Residus ramaders
3.8.7. Balanç de residus

3.9. Estructura energètica
3.9.1. Inventari d’infrastructures energètiques
3.9.2. Emmagatzematge i distribució de combustibles i instal·lacions de cogeneració

termoelèctrica
3.9.3. Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors
3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal
3.9.5. Energies renovables
3.9.6. Balanç d’energia

4. Aspectes de sostenibilitat econòmica
4.1. Estructura econòmica general del municipi
4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi
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4.3. Mercat de treball i població activa
4.3.1. Població activa i mercat de treball
4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball
4.3.3. Atur i nivells de protecció

4.4. Anàlisi del sector primari
4.4.1. L’agricultura
4.4.2. La ramaderia
4.4.3. L’explotació dels boscos

4.5. Anàlisi del sector secundari
4.5.1. Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitat
4.5.2. Ubicació i característiques de les zones industrials
4.5.3. Classificació dels les activitats econòmiques amb incidència ambiental
4.5.4. Incidència i riscos associats a les indústries

4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis
4.6.1. Caracterització del sector terciari
4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial
4.6.3. Anàlisi de la intensitat comercial  i els hàbits de consum de la població
4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis
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5. Aspectes de sostenibilitat social

5.1. Població
5.1.1. Evolució i estructura de la població
5.1.2. Moviment migratori
5.1.3. Unitats domèstiques

5.2. Habitatge
5.2.1. Característiques de l’habitatge per barris
5.2.2. Qualitat dels habitatges i tipologies
5.2.3. Evolució del nombre d’habitatges

5.3. Salut i protecció social
5.3.1. Causes de mortalitat i esperança de vida
5.3.2. Serveis sanitaris
5.3.3. Consum farmacèutic i automedicació
5.3.4. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària
5.3.5. Ús de tòxics en la població
5.3.6. Anàlisi de les problemàtiques socials detectades
5.3.7. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana
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5.4. Educació
5.4.1. Població escolar. Nivells educatius per barris
5.4.2. Oferta educativa
5.4.3. Educació ambiental

5.5. Associacionisme i activitat cultural
5.5.1. Associacions i entitats
5.5.2. Equipaments municipals
5.5.3. Oferta cultural 
5.5.4. Participació ciutadana 

5.6. Seguretat ciutadana
5.6.1. Seguretat viària
5.6.2. Accidentabilitat i nivells de victimització
5.6.3. Nivells de seguretat ciutadana
5.6.4. Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana

Plànols
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DOCUMENT II.  DIAGNOSI MUNICIPAL

1. Resum de situació actual

2. Diagnosi municipal

3. Diagnosi estratègica
3.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors associats.
3.2. Adequació a la normativa vigent
3.3. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces

DOCUMENT III. PROGRAMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

1. Programa d’indicadors de sostenibilitat
1.1. Selecció i definició d’indicadors de sostenibilitat
1.2. Mètode d’aplicació i informació necessària
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DOCUMENT IV. DECLARACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
SOSTENIBLE

1. Bases per l’establiment de les Agendes 21 Local
1.1. La Carta d'Aalborg (1994) i la Conferència de Lisboa (1996)
1.2. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
1.3. El procés d'Agenda 21 Local i regional
1.4. Bases per a l’establiment de l’Agenda 21 Local a Sarrià de Ter

2. Resum divulgatiu dels aspectes claus de la diagnosi municipal

3. Proposta de Pla d’Acció Local
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DOCUMENT V. PLA D'ACCIÓ LOCAL

1. Objectius i metodologia

2. Bases per l’establiment de les Agendes 21 Local

3. Definició de les línies estratègiques

4. Definició dels programes d’actuació

5. Definició de les accions o projectes específics
5.1. Resum de les accions i projectes
5.2. Fitxes descriptives

5. Temporalització i priorització del Pla d'acció ambiental

6. Pla de seguiment

DOCUMENT VI. ANNEXOS

Pla de participació
Annexos tècnics
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Equip redactor

Direcció i coordinació:

• Antoni Mansilla i Robert
Enginyer industrial

Equip auditor:

• Jordi Pietx i Colom
Biòleg i expert en conservació i desenvolupament sostenible del territori

• Jordi Codina i Teixidor
Biòleg, gestor ambiental i expert en residus i residus ramaders 

• Xavier Codina i Teixidor
Enginyer agrònom

• Joan Solà i Subiranes
Geòleg. Geoservei

• Jordi Montaner i Roviras
Geòleg. Geoservei
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Equip redactor

Disseny gràfic i de plànols:

• Antoni Soler i Pérez
Dissenyador gràfic

Assessors:

• Xavier Canosa
Arquitecte urbanista

• Josep Maria Orduña i Ponti
Graduat Social per ESADE i IESE
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Esquema de treball i participació pública
Pla d’Acció Local de Sarrià de Ter

1a FASE. Recull d’informació 2a FASE. Auditoria. Anàlisi de la situació actual i diagnosi

3a FASE. Pla d’Acció Local (PAL)

Treball de coneixement
del municipi

Entrevistes personals/
enquesta a la població/
crida a la participació

Sel·lecció d’entrevistes

Anàlisi de la situació
actual i prediagnosi

Sel·lecció agents 
locals

Presentació/
debat públic

Agents locals

Públic en general

Document de 
diagnosi municipal

Implantació del PAL

Comissió de seguiment

Agents locals

FORUMS DE DEBAT

Programa d’indicadors 
ambientals

Proposta de PAL

Definició final del PAL
Declaració

Creació d’una comissió 
“Sarrià de Ter 21”

Programa de 
comunicació per 
divulgar el PAL

Esquema de treball

Participació pública
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Calendari de treball
FEINES

Informació preliminar

Recull de dades 

Treball de camp

Enquestes 

Esborrany auditoria i prediagnosi

Reunions informatives/presentacions 

Fòrums diagnosi ambiental

Redacció document auditoria i diagnosi

Programa d’indicadors de sostenibilitat

Esborrany de Pla d’Acció Local

Declaració de Desenv. Local Sostenible

Participació pública/Fòrums de sostenibilitat

Redacció document Pla d’acció ambiental

Millora: Assessorament tècnic posterior

Mesos
set oct nov gendes feb mar abr mai jun jul ago set



DIAGNOSI DIAGNOSI 
MUNICIPALMUNICIPAL



Aspectes de Aspectes de 
sostenibilitat sostenibilitat 

ambientalambiental



EL TERRITORIEL TERRITORI

• Sarrià de Ter és un municipi petit en 
extensió
– 4,1 km2

– 0,71 % del territori 
comarcal



EL TERRITORIEL TERRITORI
• Estructura urbana formada per 5 barris

– Creixement urbà força compacte
– Baixa cohesió entre barris i important 

efecte barrera de l’actual autovia



• Espais naturals de valor

EL PATRIMONI NATURALEL PATRIMONI NATURAL

– El riu Ter i les 
seves vores

– Els boscos i 
conreus de 
ponent

– La Riera d’en 
Xuncla com a 
connector 
d’aquests espais



L’AIGUAL’AIGUA

• L’aigua potable de Sarrià prové del 
Pasteral i és totalment apta pel consum 
humà

• A nivell domèstic cada ciutadà de Sarrià 
consumeix 162 litres d’aigua al dia



L’AIGUAL’AIGUA

• L’aigua residual es depura abans 
d’abocar-se al riu Ter

• No existeix xarxa de clavegueram 
separativa de les aigües pluvials i les 
aigües residuals



ELS RESIDUSELS RESIDUS

• Producció de 1.510 tones de deixalles 
(any 1998)
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ELS RESIDUSELS RESIDUS
• Òptima dotació de contenidors: 

10 per al paper

11 per al vidre 

74 de deixalles



ELS RESIDUSELS RESIDUS

• Només el 2,8 % de les deixalles es 
recupera a partir de la recollida 
selectiva

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

any 1998

no es recicla es recicla



L’ENERGIAL’ENERGIA

• El gas natural és la principal font 
d’energia de Sarrià 

GLP

gas natural

energia elèctrica

combustibles
líquids



L’ENERGIA

• Baixa implantació de millores en 
l’eficiència energètica 

• Nul·la implantació d’energies 
renovables (energia solar)



LA MOBILITATLA MOBILITAT

• Elevada mobilitat, tant externa com 
interna, amb vehicle privat
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LA MOBILITATLA MOBILITAT

• 30.000 vehicles passen cada dia per 
l’autovia



LA MOBILITATLA MOBILITAT

• Transport públic a Girona cada 30 
minuts



EL SOROLLEL SOROLL
• Ordenança municipal que regula el 

soroll



EL SOROLLEL SOROLL

• El trànsit i les indústries són els 
principals responsables del soroll



LA CONTAMINACIÓ LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICAATMOSFÈRICA

• Les indústries i el trànsit són els 
principals focus d’emissions de 
contaminants
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LA CONTAMINACIÓ LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICAATMOSFÈRICA

• Existència d’una estació de control 
atmosfèric



LA CONTAMINACIÓ LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICAATMOSFÈRICA

• Tendència a disminuir els nivells de 
contaminants atmosfèrics

TendènciaContaminant 1992-1998
PST
SO2

NO2 ≈
CO
HCT ≈
O3 ≈

HSS



DIAGNOSI DIAGNOSI 
MUNICIPALMUNICIPAL



DIAGNOSI DIAGNOSI 
MUNICIPALMUNICIPAL



Aspectes de Aspectes de 
sostenibilitat sostenibilitat 

econòmica i socialeconòmica i social



Aspectes de Aspectes de 
sostenibilitat sostenibilitat 
econòmicaeconòmica



• En el període 1986-2000, s’observa la 
tendència a incrementar el nombre de 
residents a Girona que treballen a Sarrià de 
Ter i a disminuir els habitants de Sarrià que 
treballen a Girona

INFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIORINFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIOR



• Al 1996 Sarrià era el 6è municipi en quant a 
pes relatiu de la seva ocupació dins el total 
de l’Àrea Urbana de Girona (AUG), havent 
enregistrat un augment del 5,3% dels seus 
ocupats entre 1986 i 1996.

INFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIORINFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIOR



• Entre 1986 i 1996 s’ha detectat un fort 
desplaçament del pes laboral i d’activitat 
econòmica des del:

INFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIORINFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIOR

• Nord de Girona
– Bordils
– Celrà
– Sarrià

• Al Sud 
– Fornells 
– Riudellots de la Selva
– Vilablareix 
– Llambilles.



• La taxa d’atur de Sarrià de Ter és superior a 
la de l’AUG, la província de Girona i del 
global de Catalunya

MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVAMERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA
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MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVAMERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA

5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7

Atur

Catalunya
P. Girona
AUG
Sarrià de Ter

• Amb tot, la taxa d’atur real (calculada amb la població
activa actual que s’estima en 1.400-1.450 persones) ha 
de ser més propera a la de l’AUG i de la demarcació de 
Girona.



• Del perfil actual dels aturats del municipi 
s’extreu que les persones més afectades 
són:

MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVAMERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA

• les dones,

• la població juvenil, i

• els aturats de més de 55 anys



• El sector primari és poc important a Sarrià de 
Ter. A l’any 1996 la població ocupada en el 
sector agrícola era del 0,6 %.

EL SECTOR PRIMARIEL SECTOR PRIMARI

% de població ocupada al sector primari

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

1991
1996



EL SECTOR PRIMARIEL SECTOR PRIMARI

• L’única explotació ramadera destacable 
existent a Sarrià de Ter és la del mas Can 
Rovira, dedicada al bestiar vaquí.



• Les problemàtiques detectades a municipis i 
comarques veïnes (gestió dels purins i 
presència de nitrats en aigües subterrànies) 
no fan aconsellable la potenciació del sector 
ramader mitjançant la instal·lació de noves 
granges

EL SECTOR PRIMARIEL SECTOR PRIMARI



• El sector secundari ocupa el 41,5% de 
la població de Sarrià

EL SECTOR SECUNDARIEL SECTOR SECUNDARI



• Les 22 empreses principals de Sarrià, acullen la 
meitat de la població ocupada. D’entre aquestes, 
la indústria paperera dona feina al 35 % dels 
ocupats de Sarrià

EL SECTOR SECUNDARIEL SECTOR SECUNDARI

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Total ocupats Ocupats principals empreses Ocupats paper



• La superfície total de sòl industrial lliure és en 
aquests moments de 128.412 m2

EL SECTOR SECUNDARIEL SECTOR SECUNDARI

57%

21% 2%

9%2%
2% 7%

Mas Boscosa
Xuncla I
Xunla II-I
Xuncla II-II
Zona Manter
Zona Ford
Unitat d'actuació Paperera



• Els serveis ocupen el 49,8% de la població
ocupada de Sarrià. Dels 148 establiments del 
sector terciari establerts a Sarrià de Ter, més 
de 2/3 parts es localitzen a Sarrià de Baix

EL SECTOR TERCIARIEL SECTOR TERCIARI

Sarrià
de Baix

Sarrià
de Dalt

Pla de
l’Horta La Rasa N.D. TOTAL

Total
establiments 100 17 22 8 1 148

Total
supefície (m2) 13.973 3.898 1.935 257 20.063



EL SECTOR TERCIARIEL SECTOR TERCIARI
• El 46 % dels establiments del terciari 

corresponen a comerços, dedicats 
fonamentalment a alimentació, productes de 
la llar i material de transport.
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EL SECTOR TERCIARIEL SECTOR TERCIARI

• El 54% dels establiments del terciari  restant, 
es dediquen a l’hosteleria (24 establiments) i 
als serveis (56 establiments).
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EL SECTOR TERCIARIEL SECTOR TERCIARI
• A Sarrià de Ter hi ha l’Associació de 

Comerciants i Veïns del Carrer Major, que 
agrupa 31 comerciants, tot i que s’està
treballant en constituir una associació que 
aglutini al major nombre de comerciants de 
les diferents activitats i barris



Aspectes de Aspectes de 
sostenibilitat sostenibilitat 

socialsocial



POBLACIÓPOBLACIÓ
• La població actual de Sarrià de Ter és 

de 3.491 habitants
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POBLACIÓPOBLACIÓ
• En els propers anys es preveu un creixement 

important de la població
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POBLACIÓPOBLACIÓ

• La població de Sarrià de Ter presenta clars 
indicis d’envelliment, sobretot a Sarrià de 
Baix i Sarrià de Dalt
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POBLACIÓPOBLACIÓ

• Cada vegada les llars estan formades per 
menys persones
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HABITATGEHABITATGE

• El municipi compta amb un cens de 1.183 
habitatges principals
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HABITATGEHABITATGE

• Prop d’un 15% del total d’habitatges es troba 
buit / desocupat. 

72%

3%

10%

15%

propietat gratuït lloguer buit



HABITATGEHABITATGE

• A l’any 98 es varen construir 30 habitatges de 
protecció oficial i durant l’any 99 se’n preveia 
la construcció de 22 més.



SALUTSALUT

• Sarrià de Ter es troba dins l’Àrea Bàsica de 
Salut que dona assistència a:

– 8 municipis
– 9.333 habitants
– 77,8 km2



SALUTSALUT

• El CAP de Sarrià de Ter (ubicat al Pla de 
l’Horta) compta amb un servei de medicina 
general, pediatria i odontologia. El grau de 
satisfacció del servei és força elevada.



SALUTSALUT

• Durant l’any 1997 es varen derivar un total 
5.267 pacients des de l’ABS cap a d’altres 
centres sanitaris (sobretot el CAP Güell i 
l’Hospital Trueta).
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SALUTSALUT

• Sarrià compta amb 3 farmàcies molt properes al 
conjunt de la població
– 2 dins el terme 

municipal
– i la restant a St. 
– Julià de Ramis



SALUTSALUT
• Els principals factors de risc de la població són: 

problemes de colesterol, el tabaquisme, la grip i 
l’obesitat
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PROTECCIÓ SOCIALPROTECCIÓ SOCIAL

• Els serveis socials de Sarrià de Ter s’engloben 
dins la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària 
III (UBASP-III), que dona servei a Sarrià de Ter, 
St. Julià de Ramis, Cervià, St. Jordi Desvalls i 
Viladescens. 

• Aquesta unitat està formada per un treballador 
social, una educadora social i compta amb el 
suport d’un administratiu. 



PROTECCIÓ SOCIALPROTECCIÓ SOCIAL

• Durant l’any 1999, l’UBASP de Sarrià va 
realitzar 188 consultes a un total de 143 
persones. 
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PROTECCIÓ SOCIALPROTECCIÓ SOCIAL

• Les principals problemàtiques socials 
detectades a la població són:

ECONÒMIQUES
(90 casos)
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PROTECCIÓ SOCIALPROTECCIÓ SOCIAL

• Les principals problemàtiques socials 
detectades a la població són:
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PROTECCIÓ SOCIALPROTECCIÓ SOCIAL

• Les principals problemàtiques socials 
detectades a la població són:

D’INADAPTACIÓ 
SOCIAL 

(63 casos)
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EDUCACIÓEDUCACIÓ

• Sarrià de Ter presenta un nivell d’instrucció 
molt baix (dins el context comarcal). 

Nivell d’instrucció Sarrià de Ter Gironès Catalunya
Primària incompleta 11,02 14,28 15,97

EGB 1ª etapa 48,28 37,88 35,68
EGB 2ª etapa 19,85 15,32 15,88
FP 1er grau 4,26 5,69 6,29
FP 2n grau 3,43 3,38 4,41
BUP i COU 8,41 10,36 10,02
Títol mitjà 3,00 5,91 5,21

Títol superior 1,04 5,47 4,80



EDUCACIÓEDUCACIÓ

• La gent de major edat té un nivell d’instrucció 
molt baix. Entre el joves, el nivell d’instrucció es 
manté inferior a la mitjana comarcal  
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EDUCACIÓEDUCACIÓ

• El municipi compta amb un total de 448 
alumnes (curs 1999-2000), dels quals un 71,7% 
estudia a l’escola pública i la resta a la privada.
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EDUCACIÓEDUCACIÓ

• El nivell d’utilització dels centres privats és més 
elevat en l’etapa d’educació infantil i primària
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EDUCACIÓEDUCACIÓ

• Existeixen tres centres d’educació formal a dins 
del municipi: 
– CEIP Montserrat (educació infantil i primària) 
– Escola Bambi (llar d’infants)
– Centre Nostra Senyora del Carme “Els Joncs” 

(educació especial)

• I un d’educació no formal: 
– Ateneu de Sarrià



ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURALASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL

• Sarrià de Ter compta amb 21 entitats culturals i 
8 d’esportives 

– Moltes entitats culturals 
presenten un baix índex 
de renovació a les seves 
juntes, degut al reduït 
nombre de persones 
actives de les quals 
disposen



ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURALASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL

• Sarrià de Ter compta amb 21 entitats culturals i 
8 d’esportives 

– Per la seva banda les entitats esportives mobilitzen 
prop de 500 esportistes a les seves entitats, essent 
aquest un nombre molt elevat per les dimensions del 
municipi



ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURALASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL

• El nivell d’equipaments municipals de Sarrià és 
força bo. S’observa una certa concentració 
d’equipaments a Sarrià de Baix i Sarrià de Dalt. 
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• El nivell d’utilització dels 
equipaments municipals és 
força elevat al Centre Cívic 
La Cooperativa, la Sala El 
Patronat i la Sala 
d’exposicions La Caixa, i 
més baix a l’edifici Rafael 
Masó i el Local Social de 
l’AAVV de la Rasa 

ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURALASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL



ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURALASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL

• El patrimoni històric i arquitectònic del poble és 
limitat, tanmateix destaca:

– l’edifici Rafel Masó
– el Coro
– les parròquies de Nostra senyora de la Misericòrdia i 

de Sant Pau de Sarrià
– Les fàbriques i tallers a l’inici del carrer Josep Flores
– el malmès molí d’en Xuncla 
– i la vil·la romana al Pla del’Horta



ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURALASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL

• La participació ciutadana és molt important a 
Sarrià, fonamentalment en les activitats 
polítiques i reivindicatives

– La participació en 
les diferents 
eleccions és molt 
elevada

– La població s’ha 
volcat en els 
diferents actes 
reivindicatius del 
municipi (autovia, 
escola, fums,...) 



ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURALASSOCIACIONISME I ACTIVITAT CULTURAL

• La participació en els actes lúdics i festius és 
més variable (destaquen diferents actes de la 
Festa Major, la cavalcada de reis i la revetlla de 
Sant Joan)



SEGURETAT CIUTADANASEGURETAT CIUTADANA

• En nivell d’accidents de trànsit de Sarrià és molt 
elevat, degut a les importants infrastructures
viàries que travessen el municipi 
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SEGURETAT CIUTADANASEGURETAT CIUTADANA

• Bona part dels accidents de trànsit que es 
produeixen dins el municipi ocorren l’autovia i el 
C/Josep Flores.
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SEGURETAT CIUTADANASEGURETAT CIUTADANA
• El nivell de seguretat ciutadana de Sarrià és bo. 

La Policia Local de Sarrià de Ter compta amb 1 
caporal, 2 guàrdies i mitja jornada d’1 
administrativa. 
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– Aquesta dotació policial és 
inferior a la del Gironès i 
del Conjunt de Catalunya



SEGURETAT CIUTADANASEGURETAT CIUTADANA

• La major part de les accions de la policia local 
es troben relacionades amb fer complir la 
normativa i derivades d’infraccions de trànsit. 
Tanmateix en el darrer any s’ha incrementat 
molt el nombre d’accions relacionades amb 
l’assistència ciutadana.



DIAGNOSI DIAGNOSI 
MUNICIPALMUNICIPAL



Pla d’Acció Local per 
a la Sostenibilitat

(PALS) 
de 

Sarrià de Ter



Sostenibilitat
ambiental

Sostenibilitat
ambientalEl PALS de Sarrià de Ter  

es planteja com un pla 
estratègic basat en els 
principis de la sostenibilitat 
i que ha de permetre 
desenvolupar el procés 
d’Agenda 21 Local Sostenibilitat

social
Sostenibilitat
social

Sostenibilitat
econòmica

Sostenibilitat
econòmica



Importància de la participació ciutadana en el procés d’elaboració i 
seguiment del PALS



ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS)

El PALS de Sarrià de Ter  s’estructura en 10 línies estratègiques:

LÍNIA ESTRATÈGICA I. La participació ciutadana al Pla d’Acció LocalLa participació ciutadana al Pla d’Acció Local

LÍNIA ESTRATÈGICA II. Preservar i millorar l’entorn natural de SarriàPreservar i millorar l’entorn natural de Sarrià

LÍNIA ESTRATÈGICA III. Planificar un desenvolupament urbà amb Planificar un desenvolupament urbà amb 
criteris de criteris de sostenibilitatsostenibilitat

LÍNIA ESTRATÈGICA IV. Millorar  la  qualitat de l’espai urbàMillorar  la  qualitat de l’espai urbà



ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS)

El PALS de Sarrià de Ter  s’estructura en 10 línies estratègiques:

LÍNIA ESTRATÈGICA V. Ús eficient dels recursos ecològics i reducció Ús eficient dels recursos ecològics i reducció 
de la contaminació ambientalde la contaminació ambiental

LÍNIA ESTRATÈGICA VI. La qualitat en la gestió i els serveis La qualitat en la gestió i els serveis 
municipalsmunicipals

LÍNIA ESTRATÈGICA VII. Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i 
sosteniblesostenible



ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL (PALS)

El PALS de Sarrià de Ter  s’estructura en 10 línies estratègiques:

LÍNIA ESTRATÈGICA VIII. Impulsar la participació pública i potenciar Impulsar la participació pública i potenciar 
la vida associativa i culturalla vida associativa i cultural

LÍNIA ESTRATÈGICA IX. Promoure un projecte educatiu global, Promoure un projecte educatiu global, 
integrador i obert al mediintegrador i obert al medi

LÍNIA ESTRATÈGICA X. Promoure el benestar i la justícia socialPromoure el benestar i la justícia social



LÍNIA ESTRATÈGICA I.
La participació ciutadana al Pla d’Acció LocalLa participació ciutadana al Pla d’Acció Local

Millorar els canals d’informació entre l’Ajuntament 
i els ciutadans

1 PROGRAMA1 PROGRAMA

5 ACCIONS 5 ACCIONS 

La línia estratègica I. consta de:

OBJECTIUS
Instrumentar la participació ciutadana en el 

procés d’implantació del PALS



LÍNIA ESTRATÈGICA II.
Preservar i millorar l’entorn natural de SarriàPreservar i millorar l’entorn natural de Sarrià

Millorar el coneixement del medi natural

OBJECTIUS Assegurar la conservació i la restauració dels 
espais naturals i rurals del municipi

Incorporar criteris de protecció del sòl no 
urbanitzable en la revisió del  planejament 
urbanístic



LÍNIA ESTRATÈGICA II.
Preservar i millorar l’entorn natural de SarriàPreservar i millorar l’entorn natural de Sarrià

La línia estratègica II. consta de:

2 PROGRAMES2 PROGRAMES

16 ACCIONS 16 ACCIONS 



LÍNIA ESTRATÈGICA III.
Planificar un desenvolupament urbà amb criteris de Planificar un desenvolupament urbà amb criteris de 

sostenibilitatsostenibilitat

Incorporar criteris de sostenibilitat en la revisió de 
les Normes Subsidiàries Urbanístiques (NSU)

OBJECTIUS
Millorar la cohesió urbana 

Potenciar un creixement  compacte i el màxim 
d’eficient en l’ús del sòl

Afavorir la diversitat d’usos urbans com element 
per a millorar la cohesió social i la qualitat 
ambiental



LÍNIA ESTRATÈGICA III.
Planificar un desenvolupament urbà amb criteris dePlanificar un desenvolupament urbà amb criteris de

sostenibilitatsostenibilitat

La línia estratègica III. consta de:

5 PROGRAMES5 PROGRAMES

18 ACCIONS 18 ACCIONS 



LÍNIA ESTRATÈGICA IV.
Millorar  la  qualitat de l’espai urbàMillorar  la  qualitat de l’espai urbà

Potenciar i millorar l’espai urbà per satisfer les 
noves necessitats dels ciutadans (neteja 
carrers, zones verdes, etc.)

OBJECTIUS

Regular el trànsit motoritzat i potenciar un model 
de mobilitat que afavoreixi els desplaçaments 
a peu. 



LÍNIA ESTRATÈGICA IV.
Millorar  la  qualitat de l’espai urbàMillorar  la  qualitat de l’espai urbà

La línia estratègica IV. consta de:

4 PROGRAMES4 PROGRAMES

17 ACCIONS 17 ACCIONS 



LÍNIA ESTRATÈGICA V.
Ús eficient dels recursos ecològics i reducció de la Ús eficient dels recursos ecològics i reducció de la 

contaminació ambientalcontaminació ambiental
Aconseguir un ús eficient dels recursos ecològics 

(aigua, energia, etc)

OBJECTIUS Promoure la implantació de fonts energètiques 
renovables

Reduir l’impacte ambiental de les nostres 
activitats (residus, soroll, contaminació etc.)



LÍNIA ESTRATÈGICA V.
Ús eficient dels recursos ecològics i reducció de la Ús eficient dels recursos ecològics i reducció de la 

contaminació ambientalcontaminació ambiental

La línia estratègica V. consta de:

8 PROGRAMES8 PROGRAMES

42 ACCIONS 42 ACCIONS 



LÍNIA ESTRATÈGICA VI.
La qualitat en la gestió i els serveis municipalsLa qualitat en la gestió i els serveis municipals

Millorar l’organització i la gestió interna de 
l’Ajuntament 

2 PROGRAMES2 PROGRAMES

10 ACCIONS 10 ACCIONS 

La línia estratègica VI. consta de:

OBJECTIUS
Millorar la gestió i l’ús dels equipaments 

municipals



LÍNIA ESTRATÈGICA VII.
Promoció d’un teixit econòmic equilibrat i sosteniblePromoció d’un teixit econòmic equilibrat i sostenible

Enfortir l’economia local 

4 PROGRAMES4 PROGRAMES

15 ACCIONS 15 ACCIONS 

La línia estratègica VII. consta de:

OBJECTIUS
Potenciar una activitat econòmica més 

diversificada



LÍNIA ESTRATÈGICA VIII.
Impulsar la participació pública i potenciar la vida Impulsar la participació pública i potenciar la vida 

associativa i culturalassociativa i cultural
Potenciar el teixit associatiu del municipi

1 PROGRAMA1 PROGRAMA

5 ACCIONS 5 ACCIONS 

La línia estratègica VIII. consta de:

OBJECTIUS
Millorar la coordinació entre les diferents entitats 



LÍNIA ESTRATÈGICA IX.
Promoure un projecte educatiu global, integrador i obert Promoure un projecte educatiu global, integrador i obert 

al medial medi
Promoure un projecte educatiu global, integrador 

i obert al poble

OBJECTIUS Millorar l’oferta educativa actual 

Reforçar la coordinació dels diferents agents 
implicats en l’educació  



LÍNIA ESTRATÈGICA IX.
Promoure un projecte educatiu global, integrador i obert Promoure un projecte educatiu global, integrador i obert 

al medial medi

La línia estratègica IX. consta de:

2 PROGRAMES2 PROGRAMES

9 ACCIONS 9 ACCIONS 



LÍNIA ESTRATÈGICA X.
Promoure el benestar i la justícia socialPromoure el benestar i la justícia social

Assegurar la cobertura de les necessitats 
bàsiques a tots els ciutadans

4 PROGRAMES4 PROGRAMES

17 ACCIONS 17 ACCIONS 

La línia estratègica X. consta de:

OBJECTIUS
Fomentar els valors de la solidaritat i la justícia 

social.


