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Context global 

Canvi en el paradigma de planificació 

estratègica a nivell mundial 

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea 

General de l'ONU adopta l'Agenda 2030 per 

al Desenvolupament Sostenible, "un pla 

d'acció a favor de les persones, el planeta i la 

prosperitat, que també té la intenció 

d'enfortir la pau universal i l'accés a la 

justícia".  

 

L'Agenda representa el compromís 

internacional per abordar els grans reptes 

de la globalització sota la triple perspectiva 

del desenvolupament sostenible: social, 

econòmica i mediambiental. El seu lema, "no 

deixar ningú enrere". 

Per abordar aquests reptes de forma 

integral i multidimensional, l'Agenda 

planteja un sistema de 17 Objectius 

universals amb 169 metes. Els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) 

s'apliquen per igual a països desenvolupats i 

en vies de desenvolupament, apel·lant a 

qüestions com ara la fi de la pobresa, el canvi 

climàtic o la igualtat de gènere, entre 

d'altres. 

No obstant això, l'èxit de l'Agenda 2030 per 

al Desenvolupament Sostenible requereix un 

sistema de governança multinivell eficaç des 

de l'esfera internacional, nacional, regional i 

local. Conseqüentment, cada nivell de 

govern responsable s'ha de comprometre a 

impulsar, implementar i assolir les metes i 

els objectius marcats, sempre des de la 

col·lectivitat, la col·laboració i l'aliança amb 

el món empresarial, l'entorn acadèmic i la 

societat civil. 

Aquest sistema s' articula de l' Agenda 

Urbana Europa a l' Agenda Urbana 

Espanyola, que s' ha de concretar i aterrar a 

les Agendes regionals i Locals.  

 

 

Agenda Urbana Espanyola (AUE) 

L'Agenda Urbana Espanyola conforma el full 

de ruta que marca l'estratègia i les accions 

de desenvolupament urbà a dur a terme a 

nivell estatal fins a 2030. Consta com una 

política palanca en el Pla d'Acció per a la 

Implementació de l'Agenda 2030 a Espanya 

i respon al compliment dels compromisos 

internacionals adoptats de conformitat amb 

l'Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de 

Nacions Unides i l'Agenda Urbana Europea.  

L' AUE és un document estratègic, sense 

caràcter normatiu, que busca l' assoliment 

de la sostenibilitat en les polítiques de 

desenvolupament urbà. Per a això, ofereix 

un Decàleg d'Objectius Estratègics que 

despleguen, al seu torn, un total de 30 

objectius específics, i 291 línies d'actuació. 

 

Agenda Urbana 2030 (ONU) 

Agenda Urbana Europea 
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Constitueix en si mateixa un mètode de 

treball i un excel·lent punt de partida per a 

tots els actors -públics i privats- que 

intervenen a les ciutats i que persegueixen 

un desenvolupament equitatiu, just i 

sostenible des dels seus diferents camps 

d'actuació. 

 

Espanya se suma amb aquesta Agenda 

Urbana al treball internacional ja iniciat per 

tots els Estats membres del sistema de les 

Nacions Unides i els que conformen la Unió 

Europea, en la recerca de solucions per als 

reptes que planteja l'augment imparable de 

la població urbana, les crisis humanitàries, 

els processos de transformació del sòl i de 

construcció d'habitatge,  l' atracció i el 

desenvolupament d' activitats econòmiques 

i productives, les relacions socials, la pèrdua 

d' identitat cultural i les repercussions 

ambientals del canvi climàtic. Tot plegat són 

problemes que s'aborden des de la triple 

visió de la sostenibilitat: social, econòmica i 

mediambiental. I tots ells són presents en el 

Decàleg d'Objectius Estratègics que proposa 

aquesta Agenda. 

El Pla d'Acció de l'Agenda 2030 aprovat al 

juny de 2018 pel Govern d'Espanya, va 

identificar aquesta Agenda com una de les 

seves més rellevants polítiques palanca, és a 

dir, reconeixent el seu paper d'accelerador 

de la implementació i el progrés conjunt dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, 

els coneguts col·loquialment amb l'acrònim 

"ODS",   que plasmen la crida universal a 

l'adopció de mesures per posar fi a la 

pobresa, protegir el planeta i garantir que 

totes les persones gaudeixin de pau i 

prosperitat. 

Les polítiques urbanes implementades sobre 

la base d' aquest model no només no 

permeten assolir els objectius de 

sostenibilitat que embarguen els 

compromisos internacionals que Espanya ha 

anat assumint en els darrers anys, sinó que 

constitueixen veritables amenaces enfront d' 

aquests. Entre ells, els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) 

continguts en l'Agenda 2030; els que recull 

la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i 

l'Agenda Urbana per a la Unió Europea, 

ambdues aprovades l'any 2016 (Declaració 

de Quito i Pacte d’Amsterdam, 

respectivament) i els reconeguts a la Cimera 

del Clima, també coneguda com a Cimera de 

París. 

Les Administracions en tots els seus nivells, 

la societat civil, el sector privat i la 

universitat hi tenen molt a dir i que aportar 

en aquest canvi de paradigma. 

 

Agenda Urbana dels pobles i ciutats de 

Catalunya 2050 

L'Agenda Urbana dels pobles i ciutats de 

Catalunya 2050 és una eina que persegueix 

potenciar les oportunitats i fer front als 

reptes que planteja la creixent urbanització. 

Comprèn la planificació urbana com a 

instrument que permet l'abast de la qualitat 

de vida i el benestar de les persones. Per 

aconseguir això, cal la contribució de tots els 

nivells de govern que, en coordinació, alineïn 

Portada del document d’Agenda 

Urbana Espanyola. 
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les polítiques urbanes mitjançant una 

Agenda Urbana compartida. 

Defensa els tres compromisos de 

transformació per un desenvolupament 

urbà sostenible, descrits a la Declaració de 

Quito aprovada a la Conferència de l'ONU 

“Hàbitat III” el 2016, de la qual va sorgir la 

Nova Agenda Urbana (NAU): 

1. Inclusió social i erradicació de la 

pobresa 

2. Prosperitat urbana sostenible, 

inclusiva i oportunitats per a tothom 

3. Desenvolupament urbà resilient i 

ambientalment sostenible 

 

 

L’Agenda dels pobles i ciutats. Catalunya 

2050, aprovada recentment, haurà de ser el 

marc de les agendes urbanes locals al nostre 

territori. L’Agenda s’estructura a partir de 3 

objectius de caràcter transversal: transició 

digital, transició verda i governança 

multinivell; i 3 dimensions (amb 4 àmbits 

estratègics cadascun) que recullen els reptes 

del territori català i que es plantegen a la 

Declaració de Quito i a l’Agenda 2030: 

1. Equilibri territorial: Entorns 

habitables i sostenibles, 

Connectivitat territorial, Energia i 

recursos naturals, Patrimoni 

natural i resiliència. 

2. Prosperitat econòmica: Economia 

d’alt valor afegit verda i digital, 

Talent i emprenedoria, Recerca i 

transferència tecnològica, 

Economia circular. 

3. Equitat social: Societat 

cohesionada i integradora, Vida de 

qualitat saludable i segura, Serveis 

públics digitals centrats en la 

ciutadania, Identitat i cultura. 

L'Agenda dels pobles i ciutats, aspira a 

consolidar un procés de governança 

multinivell on les persones i el seu dret a la 

ciutat siguin el centre de totes les 

actuacions. Per aconseguir-ho, busca que es 

treballi en un procés consensuat entre la 

multiplicitat d'actors rellevants en el 

context català, de manera que sigui 

un “procés integrador, coordinat i 

cohesionat, que requereix l'aportació de tots 

els nivells i totes les esferes”. 

 

 

Objectius i dimensions de l'Agenda Urbana dels 

pobles i ciutats de Catalunya 2050 

 

Agenda Urbana Local 

En el cas dels municipis, l' Agenda ha de 

produir el canvi necessari per coordinar i 

transversalitzar definitivament aquelles 

polítiques locals que contribueixen al 

desenvolupament sostenible.  

L'Ajuntament de Sarrià de Ter és un altre 

dels municipis que aposta per implantar una 

agenda urbana com a vehicle per afrontar 
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els reptes futurs de desenvolupament 

sostenible fins al 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest document constitueix un avanç en 

l'elaboració de l'Agenda Urbana de Sarrià de 

Ter, que vertebrarà el desenvolupament de 

la ciutat alineant-se amb els reptes 

plantejats i amb la visió estratègica de les 

dues Agendes Urbanes internacionals 

subscrites l'any 2016, i que, a més, s'alinea 

amb la planificació estratègica que aquesta 

administració local ha desenvolupat fins al 

moment. 
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Context i Antecedents 

 

Base Estratègica de partida 

 

Es poden identificar dos punts de partida diferenciats en el temps i en la forma. En un primer 

terme, i el més allunyat, però que va establir les bases de la planificació estratègica al 

municipi es situa en el context de les Agendes 21 locals. Al 1999 la Diputació de Girona, a 

través de la seva Àrea de Medi Ambient, va promoure el desplegament de les Agendes 21 

Locals i l’elaboració de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) a diferents 

municipis de la província de Girona. Al mateix 1999, Sarrià de Ter amb el suport de la 

Diputació va iniciar el procés d’elaboració del Pla Acció Local cap a la Sostenibilitat que va 

servir de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 Local. 

Aquest PALS tenia com a objectiu establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, 

per impulsar el desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi, alhora que 

servia d’eina clau i de punt de partida per tal que Sarrià de Ter pugues desenvolupar la seva 

Agenda 21 Local. 

En un segon terme, i més proper en el temps, al 2019 l’ajuntament de Sarrià de Ter, gràcies 

a una subvenció de la Diputació de Girona, du a terme el Pla Estratègic d’Acció per a la 

dinamització de les àrees d’activitat econòmica, un projecte que busca, partint des d’una 

perspectiva global del conjunt de la ciutat, realitzar un anàlisi i previsió a futur de les àrees 

d’activitat econòmica. Aquest projecte neix de la conjuntura econòmica de retrocés en 

l’activitat dels seus polígons industrials que Sarrià porta experimentant en les últimes 

dècades. 

D’aquest Pla Estratègic es van extreure diversos aspectes a tenir en compte. Per un costat 

es van identificar uns reptes que apuntaven a una sèrie d’accions i propostes per millor 

l’espai urbà del municipi des de les àrees econòmiques. Per un altre costat es va formular 

una estratègia per fer servir el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) per a 

reorganitzar el municipi d’una manera més cohesionada. 

Entre els reptes més importants que formula el Pla Estratègic es troben la fragmentació i 

falta d’estructura de l’espai urbà de Sarrià, el perill de convertir-se en ciutat dormitori, la 

falta d’estratègia de promoció econòmica per a assegurar el relleu generacional del teixit 

econòmic i la ineficiència a l’hora d’articular les infraestructures verdes i de comunicació 

que recorren el municipi per tal de estructurar-ho. 
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Il·lustració 1. Vista satel·lital de Sarrià de Ter on s'aprecia l’estructura urbana fragmentada del municipi. 

Font: Google Maps 

 

 

Així mateix, Sarrià de Ter veu en l’Agenda Urbana una oportunitat per tal d’articular les 

actuacions que permetin reorientar el futur del municipi, potenciant la convivència entre 

activitat i residencia, creant nous espais de centralitat i cohesionar el municipi.  Sarrià té la 

voluntat de fer servir el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana com a catalitzador de les accions del 

Pla Estratègic, principalment la de millorar la qualitat urbana dels seus espais físics. 

D’aquesta manera el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana persegueix: 

• Alinear els objectius d’intervenció i transformació de Sarrià de Ter amb els objectius 

de l’Agenda Urbana Española 

• Construir un nou imaginari col·lectiu del futur de Sarrià de Ter que promogui i faci 

efectiva la interlocució i la coparticipació de la ciutadania 

• Identificar les accions a curt termini que l’Ajuntament podrà impulsar i dur a terme 

i que evidencií la capacitat transformadora dels objectius i principis que promogui 

la AUE, així com el compromís de l’ajuntament pel futur del municipi 

• Dotar a Sarrià de Ter d’un full de ruta propi per a negociar amb diferents agents 

públics i privats en la superació dels reptes identificats 
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Presentació del municipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.231 habitants: 2.585 homes i 2.646 dones 

4,16 km2 de superfície (el 2n municipi més petit de la comarca) 

1.257,5./ km2 de densitat urbana  

469,83  habitatge/1000 habitants 

6,11% de taxa d’atur 

 

 

Àrea Urbana de Girona 

Comarca del Gironès 

33,32%  de sòl urbà  

68,30%. de sòl no urbanitzable 

51,26%. de sòl forestal  
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• Sarrià de Ter, es troba situat al Nord-est de Catalunya a l’àrea central de la 

província de Girona i al Nord de la comarca del Gironès. 

 

• Amb una població al voltant dels 5.200 habitants, compta amb una bona 

comunicació amb els municipis amb els que limita (Girona, Santa Julià de Ramis i 

Sant Gregori). 

 

• El municipi s’ha anat configurant com un conjunt barrejat de sectors urbans i 

industrials, fruit tant de les diferents onades de creixement tant demogràfiques 

com d’activitat econòmica que s’han anat produint des de les dècada dels anys 60 

fins a l’actualitat. 

 

• L’estructura urbana de Sarrià de Ter s’organitza en 5 barris urbans: Sarrià de Dalt, 

Sarrià de Baix, Pla de l’Horta, Pla de la Rasa i Pla dels Vinyers. Les barreres de 

mobilitat i relació ciutadana que representen la N-II i l’antic accés de l’autopista , i 

també el polígon de la Paperera, limiten i dificulten la integració i la cohesió dels 

diferents barris. 

 

• La localització i el patrimoni natural del municipi és un actiu diferencial: El pas del 

riu Ter ajuda en gran mesura a augmentar la biodiversitat del municipi. I ofereix un 

valor especialment destacable a Sarrià, tant a nivell natural com cultural 
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OE1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo

OE2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent

OE3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència

OE4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia circular

OE5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible 

OE6. Fomentar la cohesió social i buscar la l'equitat

OE7. Impulsar i afavorir l'economia urbana

OE8. Garantir l'accés a l'habitatge

OE9. Liderar i fomentar la innovació digital 

OE10. Millorar els instruments d'intervenció i la governança

Contribució local per l’assoliment d’objectius estratègics 

 

Mapeig de la contribució del municipi a la consecució dels Objectius Estratègics de l’AUE i 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des de les estratègies, plans i projectes 

municipals implementats durant els últims anys i amb vigència actual. 

L’alineament estratègic i mapeig de l’acció local prèvia i amb rellevància actual, respecte a 

la consecució dels ODS al municipi de Sarrià de Ter, s’ha dut a terme, després de l’anàlisi 

dels documents estratègics i sectorials preliminars, que han permès conèixer quins plans i 

polítiques municipals impulsades per l’Ajuntament, realitzades i vigents han contribuït a 

l’assoliment dels Objectius Estratègics plasmats en les agendes globals i nacionals. 
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OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 
ODS METES ODS  

ESTRATÈGIES I 

PLANS 

EIXOS AGENDA POBLES I 

CIUTATS. CATALUNYA 2050 

1. ORDENAR EL 

TERRITORI I FER 

UN ÚS 

RACIONAL DEL 

SÒL, 

CONSERVAR-LO I 

PROTEGIR-LO 

1.1. Ordenar el sòl 

de manera 

compatible amb 

el seu entorn 

territorial 

 

 

2.4 Pràctiques 

agrícoles 

sostenibles i 

resilients 

 

·Pla Estratègic de 

Promoció Econòmica i 

Desenvolupament 

Local de Sarrià  

 

·Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal 

 

·PDU del sistema urbà 

Girona  

 

·Conveni d’actuació 

conjunta de la Trama 

Urbana Consolidada 

de l’Àrea Urbana de 

Girona 

 

 

 

 

 

 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

 

 

11.a Vincles zones 

urbanes, 

periurbanes i 

rurals 

 

1.2. Conservar i 

millorar el 

patrimoni natural 

i cultural i 

protegir el 

paisatge 

 

6.6. Protegir i 

restablir els 

ecosistemes 

relacionats amb l' 

aigua 

·Agenda 21 de Sarrià 

de Ter  

 

·Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal 

(2018) 

 

·Pla de Protecció de 

les hortes 

confrontants al riu Ter 

 

·Municipi membre de 

la Xarxa Natura 2000 

 

·Participació en el 

Projecte de Vies 

Verdes 

 

·Participació en el 

Projecte “Alba Ter” de 

preservació del riu Ter 

 

·Vil·la romana 

declarada com  Bé 

Cultural d’Interès 

Nacional (BCIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

 

 
11.4 Patrimoni 

cultural i natural 

 

14.1 Contaminació 

marina  

14.2 Gestió 

d'ecosistemes 

marins i costaners 

14.5 Conservació 

zones costaneres i 

marines 

 

15.1 Conservar i 

usos sostenibles 

ecosistemes  

15.2 Gestió 

sostenible boscos  

15.3 Lluites contra 

la desertificació  

15.4 Conservació 

ecosistemes 

muntanyosos  
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OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 
ODS METES ODS  

ESTRATÈGIES I 

PLANS 

EIXOS AGENDA POBLES I 

CIUTATS. CATALUNYA 2050 

15.a Recursos 

financers  

15.b Recursos per 

a gestió forestal 

1.3. Millorar les 

infraestructures 

verdes i blaves i 

vincular-les amb 

el context natural 
 

15.5 Degradació i 

pèrdua de 

biodiversitat 

 15.9 Plans 

sensibles a medi 

ambient 

-Xarxa Natura 2000 i 

PEIN 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

 

2. EVITAR LA 

DISPERSIÓ 

URBANA I 

REVITALITZAR LA 

CIUTAT 

EXISTENT 

2.1. Definir un 

model urbà que 

fomenti la 

compacitat, l' 

equilibri urbà i la 

dotació de serveis 

bàsics 

 

 

1.4 Accés serveis 

bàsics i recursos 

financers 

 

·Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal  

 

 

·Pla Estratègic de 

Promoció Econòmica i 

Desenvolupament 

Local de Sarrià  

 

·Pla Especial i Catàleg 

de Preservació del 

Patrimoni 

Arquitectònic 

Municipal 

 

· Plans parcials 

d'Ordenació 

Urbanística 

 

· Pla Especial i Catàleg 

de Preservació del 

Patrimoni 

Arquitectònic 

Municipal 

 

· Pla Local de 

l’Habitatge 

 

·Pla de supressió de 

les barreres 

arquitectòniques. 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

 

4.2 Qualitat de l' 

educació 

preescolar  

4.a Instal·lacions 

educatives 

inclusives i 

segures 

2.2. Garantir la 

complexitat 

funcional i 

diversitat d' usos  

  

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

2.3. Garantir la 

qualitat i l' 

accessibilitat 

universal dels 

espais públics 
 

 

11.7 Accés a zones 

verdes i espais 

urbans segurs 

 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

EQUITAT SOCIAL 

2.4. Millorar el 

medi ambient 

urbà i reduir la 

contaminació 

 

 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 
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2.5. Impulsar la 

regeneració 

urbana  

 ·Projecte  “Educació 

per a la democràcia” 

 

·Projecte “Camí de 

Sant Jaume” 

 

 

 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

2.6. Millorar la 

qualitat i la 

sostenibilitat dels 

edificis  

  

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

EQUITAT SOCIAL 

 

3. PREVENIR I 

REDUIR ELS 

IMPACTES DEL 

CANVI CLIMÀTIC 

I MILLORAR LA 

RESILIÈNCIA 

3.1. Adaptar el 

model territorial i 

urbà als efectes 

del canvi climàtic 

i avançar en la 

seva prevenció 
 

 

 

 

13.2 Polítiques 

Estratègiques i 

plans nacionals  

13.3 Educació i 

sensibilització 

 

·Agenda 21 de Sarrià 

de Ter  

 

·Pla d’instalació de 

sistemes d’energies 

renovables als edificis 

públics i centres 

eduactius 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

 

11.b Reducció de 

riscos de 

desastres en 

ciutats 

3.2. Reduir les 

emissions de 

gasos amb efecte 

d' hivernacle 

 

 

 

3.9 Salut 

mediambiental 

·Estudi contaminació 

atmosfèrica 

 

·Aprovació i aplicació 

de l' Ordenança d' 

Olors. 

 

·Aprovació i aplicació 

de l' Ordenança de 

Sorolls. 

 

-Recollida Porta a 

Porta 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

 

 

11.6 Deixalles i 

contaminació en 

ciutats 

3.3. Millorar la 

resiliència enfront 

del canvi climàtic 

 

1.5 Resiliència a 

desastres 

econòmics, socials 

i ambientals 

·Pla d’Acció per 

l’Energia Sostenible i 

el Clima del Pla de 

Girona (en procés 

d’elaboració) 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

 

 

11.5 Desastres i 

reducció de 

vulnerabilitat 
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13.1 Resiliència i 

adaptació 

4. FER UNA 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

I AFAVORIR 

L'ECONOMIA 

CIRCULAR 

4.1. Ser més 

eficients 

energèticament i 

estalviar energia  

7.1 Accés 

universal a 

energia 

7.2 Energies 

renovables  

7.3 Eficiència 

energètica 

7.a Recerca i 

inversió en 

energies netes  

7.b Infraestructura 

i tecnologies en 

països en 

Desenvolupament 

·Projecte de canvi 

d'il·luminació de tot 

l'enllumenat públic 

per bombetes "led" 

d'alta eficiència 

energètica. 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

PROSPERITAT 

ECONÒMICA 

4.2. Optimitzar i 

reduir el consum 

d' aigua  

6.1. Accés a l' 

aigua portable  

6.2. Accés a 

sanejament i 

higiene  

6.3. Qualitat de l' 

aigua  

6.4. Augmentar l' 

ús eficient dels 

recursos hídrics  

6.5. Implementar 

la gestió integrada 

dels recursos  

6.b Suport a les 

entitats locals en 

la gestió de l'aigua 

i el sanejament 

· Gestió conjunta amb 

els ajuntaments de 

Girona i Salt del 

servei d' aigua 

potable. 

 

·Agenda 21 de Sarrià 

de Ter 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPERITAT 

ECONÒMICA 

4.3. Fomentar el 

cicle dels 

materials  

 

12.2 Ús eficient de 

recursos naturals 

·Promoció de l’ús de 

la deixalleria per a la 

reutilització i la 

recuperació de 

materials 

 

PROSPERITAT 

ECONÒMICA 

4.4. Reduir els 

residus i afavorir 

el seu reciclatge  

12.2 Ús eficient de 

recursos naturals  

12.3 Reduir el 

rebuig d' aliments 

en les cadenes de 

producció i 

·Agenda 21 de Sarrià 

de Ter 

 

· Implantació del 

servei de recollida de 

PROSPERITAT 

ECONÒMICA 
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subministrament  

12.4 Gestió de 

drets i productes 

químicos  

12.5 Prevenció, 

reducció, reciclat i 

reutilització de 

deixalles 

residus Porta a Porta  

 

· Implantació de 

recollida de residus 

d’activitats comercials 

 

 

11.6 Deixalles i 

contaminació en 

ciutats 

5. AFAVORIR LA 

PROXIMITAT I LA 

MOBILITAT 

SOSTENIBLE 

5.1. Afavorir la 

ciutat de 

proximitat  

 

 

3.6 Accidents de 

trànsit 

 

·Pla Local de 

Seguretat Viària de 

Sarrià de Ter 

 

·Pla d’Acció Local per 

a la Sostenibilitat de 

Sarrià de Ter 

 

· Estudi d’Avaluació 

de la Mobilitat 

Generada pel Pla 

d’Ordenació 

Urbanística Municipal 

 
·Implantació de Bus-

Híbrid i programes de 

targetes de bus per 

incentivar el transport 

públic 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

5.2. Potenciar 

modes de 

transport 

sostenibles 

 

 

 

9.1. Infraestructura 

sostenible 

 

 

 

 

EQUILIBRI 

TERRITORIAL 

PROSPERITAT 

ECONÒMICA 

 

 

 

11.2 Transport 

públic 

6. FOMENTAR LA 

COHESIÓ SOCIAL 

I BUSCAR L' 

EQUITAT 

6.1. Reduir el risc 

de pobresa i 

exclusió social en 

entorns urbans 

desfavorits 
 

1.2 Pobresa 

relativa en totes 

les seves 

dimensions  

1.3 Sistemes de 

protecció social  

1.b Marcs 

normatius per 

eradicar la 

pobresa 

·Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal  

 

·Pla d' Ajuts a les 

entitats esportives, 

com a màxim 

exponent als valors de 

salut, treball en equip 

i esforç 

  

EQUITAT SOCIAL 
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10.2 Inclusió 

social, econòmica 

i política 

·Oficina d' atenció a la 

gent gran, amb 

especial incidència en 

la prevenció i 

l’acompanyament a 

les famílies. 

 

·Convenis de 

col·laboració amb els 

centres del tercer 

sector ubicats al 

municipi. 

 

·Convenis amb el 

Consell Comarcal del 

Gironès, la Diputació 

de Girona, el 

DIPSALUT per oferir a 

la població serveis de 

salut de qualitat i de 

proximitat, evitant 

desplaçaments a 

Girona. 

 

·Pla de Reactivació 

Socioeconòmica 

després de la COVID-

19 a la comarca del 

Gironès 

 

 

 

 

11.2 Transport 

públic 

6.2. Cercar la 

igualtat d' 

oportunitats des 

d' una 

perspectiva de 

gènere, edat i 

discapacitat 

 

4.2 Qualitat de l' 

educació 

preescolar  

4.4 Competències 

per accedir a l' 

ocupació  

4.5 Disparitat de 

gènere i col·lectius 

vulnerables 

 

·Servei d’atenció a 

l’ocupació i a la 

Promoció Econòmica 

 

·Gestió de programes 

i projectes d’atenció a 

la desocupació 

 

·Pla d’Igualtat i 

projectes per 

combatre la violència 

de gènere 

 

 

 

EQUITAT SOCIAL 

 

5.1 Posar fi a tot 

tipus de 

discriminació  

5.2 Violència de 

gènere  

5.4 Treballs i cura 

domèstica  
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5.5 Participació 

Plena de la dona i 

igualtat d' 

oportunitats  

5.c Política i lleis 

per a la igualtat i 

l'apoderament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal 

(2018) 

 

 

 

 

 

10.2 Inclusió 

social, econòmica 

i política  

10.3 Igualtat de 

tracte i d' 

oportunitats  

10.4 Polítiques 

fiscals, salarials i 

de protecció social  

10.7 Migració i 

polítiques 

migratòries  

11.3 Urbanització 

inclusiva i 

sostenible 

7. IMPULSAR 

I AFAVORIR 

L' ECONOMIA 

URBANA 

7.1. Cercar la 

productivitat 

local, la 

generació d' 

ocupació i la 

dinamització 

de l' activitat 

econòmica 

 

 

1.b Marcs 

normatius per 

erradicar la 

pobresa 

·Pla d’Acció per a la 

dinamització de les 

àrees d’activitat 

económica 

 

· Pla Estratègic de 

Promoció Econòmica i 

Desenvolupament 

Local de Sarrià 

 

·Projecte pilot d'Àrea 

de Promoció 

Econòmica Urbana 

per al polígon 

industrial Can Xunclà. 

 

· Impuls per a la 

creació de l' Ateneu 

Cooperatiu de Terres 

Gironines. 

 

· Participació en la 

creació d' un Cicle de 

PROSPERITAT 

ECONÒMICA 

 

 

2.c Volatilitat de 

preus dels 

aliments 

 

 

5.a Igualtat de 

drets als recursos 

econòmics 

 

8.1 Creixement 

econòmic  

8.2 Diversificació, 

tecnologia i 

innovació  

8.3 Foment petita i 

mediana empresa 

8.4 Producció i 

consum eficient i 

respectuós  
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8.6 Plena ocupació 

i treball decent 

Formació Dual en 

formació de tècnics 

paperers. 

 

· Participació en la 

creació d'una 

Fundació de 

col·laboració publico 

privada entre l'IES de 

Sarrià i les empreses 

del municipi. 

 

·Projecte de 

Dinamització 

Comercial amb l' 

Associació de 

comerciants del 

municipi. 

 

·Pla de Reactivació 

Socioeconòmica 

després de la COVID-

19 a la comarca del 

Gironès 

 

 

9.2 Indústria 

inclusiva i 

sostenible  

9.3 Accés Pimes a 

serveis financers i 

cadenes de valor 

 

 

12.6 Empreses i 

informes sobre 

sostenibilitat 

7.2. Fomentar el 

turisme 

sostenible i de 

qualitat i els 

sectors clau de l' 

economia local 

 

 

 

8.9 Turisme 

sostenible 

· Conveni de 

col·laboració amb 

l’Àrea de Turísme del 

Consell Comarcal del 

Gironès 

 

 

 

 

 

PROSPERITAT 

ECONÒMICA 

 

 

 

12.b Turisme 

sostenible 

8. GARANTIR L' 

ACCÉS A L' 

HABITATGE 

8.1. Fomentar l' 

existència d' un 

parc d' habitatge 

adequat a preu 

assequible 

 

 

 

 

11.1 Accés a l' 

habitatge 

·Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal 

(2018) 

 

·Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal 

 

EQUITAT SOCIAL 
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8.2. Garantir 

l'accés a 

l'habitatge, 

especialment dels 

col·lectius més 

vulnerables 

 

 ·Estudi de 

caracterització del 

parc d' habitatges del 

municipi. 

 

·Adquisició d' 

habitatges per al seu 

ús social. 

 

·Acompanyament a 

les famílies i 

comunitats de veïns 

per a les ajudes de 

rehabilitació d' 

habitatges. 

 

·Actuació en la 

promoció d' habitatge 

protegit. 

EQUITAT SOCIAL 

9. LIDERAR I 

FOMENTAR LA 

INNOVACIÓ 

DIGITAL 

9.1. Afavorir la 

societat del 

coneixement i 

avançar cap al 

desenvolupament 

de les ciutats 

intel·ligents  

(Smart Cities) 

 

 

 

9.5 Recerca 

científica, 

capacitat 

tecnològica 

·Programes de 

formació continuada 

per minimitzar la 

bretxa digital de la 

ciutadania i 

empoderar-la en la 

seva relació amb l' 

administració. 

 

·Projecte encetat per 

garantir l’accés de la 

fibra òptica a tot el 

municipi. 

 

 

 

EQUITAT SOCIAL 

 

9.2. Fomentar 

l'administració 

electrònica i 

reduir la bretxa 

digital 

 

 

 

 

 

5.b Ús de 

tecnologia i tic  

 

 

 

EQUITAT SOCIAL 
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10. MILLORAR 

ELS 

INSTRUMENTS 

D' INTERVENCIÓ I 

LA 

GOVERNANÇA 

10.1. Aconseguir 

un marc normatiu 

i de planejament 

actualitzat, 

flexible i 

simplificat que 

millori, també, la 

gestió 

 

 

 

 

 

16.b Lleis i 

polítiques  EQUITAT SOCIAL 

10.2. Assegurar la 

participació 

ciutadana, la 

transparència i 

afavorir la 

governança 

multinivell 

 

16.5 Corrupció i 

suborn  

16.6 Institucions 

eficaces i 

transparents  

16.7 Participació 

ciutadana  

16.8 Participació 

països en 

desenvolupament 

en OOII 

16.10 Accés a 

informació i 

llibertats 

fonamentals 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal  

 

·Pla Antifrau 

 

·Codi de Bona 

Conducta institucional 

 

·Portal de la 

Transparència 

 

·Reglament de 

Participació Ciutadana 

 

·Portal «Decidim» 

 

·Presència municipal 

en tots els àmbits 

supramunicipals que 

tenen incidència en el 

desplegament de 

polítiques municipals 

 

·Redacció de Plans, 

Programes i projectes 

necessaris per donar 

resposta a necessitats 

del municipi, així com 

EQUITAT SOCIAL 

 

 

 

 

 

17.9 Reforç de 

capacitats  

17.14 Coherència 

de polítiques  

17.16 Aliança 

mundial per al 

desenvolupament 

sostenible  

17.17 Aliances 

publicoprivades 

17.18 Creació de 

capacitat 

estadística  

17.19 Promoure 

indicadors que 

vagin més enllà 

del PIB 
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cerca d’instruments 

tècnics i financers 

 

·Processos de 

participació ciutadana  

 

·“Pressupostos 

participatius” 

 “Elaboració de 

l’Agenda 21” 

“Elaboració del Pla 

d’Ordenació 

Urbanística 

Municipal” 

10.3. Impulsar la 

capacitació local i 

millorar el 

finançament 

 

11.c Suport a la 

construcció d' 

edificis sostenibles 

i resilients en 

PMAs 

 

PROSPERITAT 

ECONÒMICA 

EQUITAT SOCIAL 

 

12.7 Adquisicions 

públiques 

sostenibles  

12.8 Educació per 

al 

desenvolupament 

sostenible 

10.4. Dissenyar i 

posar en marxa 

campanyes de 

formació i 

sensibilització en 

matèria urbana, 

així com d' 

intercanvi i 

difusió de la 

informació 

 

 

4.7 Educació 

global per al 

desenvolupament 

sostenible 

 EQUITAT SOCIAL 

 

16.5 Corrupció i 

suborn  

16.6 Institucions 

eficaces i 

transparents  

16.7 Participació 

ciutadana  

16.8 Participació 

països en 

desenvolupament 

en OOII 

16.10 Accés a 

informació i 

llibertats 
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fonamentals 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIAGNOSI 
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#SdT A ESCALA HUMANA 
 

  

 

 

#SdT A ESCALA HUMANA 

Eixos de l' Agenda Urbana Espanyola que s' aborden en aquest capítol: 

1: Territori, paisatge i biodiversitat 

2: Model de ciutat 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: Ordenar el territori i fer un ús racional del 

sòl, conservar-lo i protegir-lo 

La ciutat es vincula amb el territori que ocupa, 
però els seus efectes s’estenen sobre un entorn 
molt més gran que aquest territori. La forma de 
vida urbana sol ser expansiva i, sovint, amenaça 
la forma de vida rural i la preservació de 
l’entorn fins al qual arriba el seu 
desenvolupament, circumstància que hauria de 
ser suficient per ser curosos pel que fa a 
l’extensió de la urbanització. Aquest context és 
molt rellevant, perquè constitueix el primer pas 
per assolir un model de desenvolupament 
sostenible.  

Fa temps que el sòl rural va deixar d’entendre’s 
com el sòl residual, és a dir, com el que queda 
després d’identificar el sòl que ja és urbà i 
excloure el sòl que demanen els plans 
urbanístics per assegurar el creixement previst 
i previsible en un horitzó temporal determinat. 
I tampoc no es pot entendre com el mitjà perquè 
les ciutats vegin satisfetes les seves necessitats. 
Es tracta d’un sistema en si mateix que mereix 
protecció i la seva pròpia anàlisi, independent 
dels mecanismes de funcionament i expansió de 
les ciutats. En tot cas, és cert que les ciutats són 
incapaces d’alimentar-se amb la seva pròpia 
producció primària, que no es podrien sostenir 
amb la pluja que reben, ni tampoc garantir 
l’energia necessària amb els recursos d’energia 
i materials de què disposen dins del seu propi 
territori. Generen impactes negatius sobre la 
biodiversitat i la seva expansió sobre extensions 
territorials creixents i, d’aquesta manera:  

• Substitueixen els ecosistemes naturals per un 
ús del sòl que tendeix a impermeabilitzar-lo i 
esterilitzar-lo, el fragmenten des del punt de 
vista de les poblacions d’espècies de plantes i 
animals i interposen barreres a la seva 
mobilitat.  

• Generen altes taxes de metabolisme energètic 
i material, amb demandes, emissions i 
abocaments creixents.  

• Creen insatisfacció davant del “desig de 
naturalesa” per part de la ciutadania, que té 

difícil accedir-hi a distàncies raonables. I el 
paisatge no se sostreu a aquests efectes, 
incorporat ja per la legislació urbanística 
autonomia amb una protecció especial.  

Cal no només que la ciutat s’adapti a la 
naturalesa, sinó que la naturalesa entri a 
les ciutats. Es tracta de fomentar les 
infraestructures verdes i blaves que 
garanteixen la biodiversitat i que connecten 
les tradicionals zones verdes urbanes amb 
la mateixa naturalesa, per apropar-la a la 
ciutadania de manera accessible i 
saludable, permetent que tinguin, a més, un 
impacte beneficiós en els entorns periurbans i 
que millorin, així, els problemes propis d’aquest 
tipus de barris.  

Connectar el medi urbà amb el medi rural, 
perquè de la seva conservació, les tradicions i la 
cultura depenen el futur de les ciutats i el 
desenvolupament urbà sostenible. Això serà 
possible si tots dos medis es connecten 
mitjançant una mobilitat que potenciï la 
configuració de nodes o nuclis, dificulti el 
desenvolupament de la dispersió urbana i 
garanteixi una economia de proximitat que 
sigui capaç de reduir el consum d’energia i que 
optimitzi els recursos.  

La planificació territorial i urbanística 
haurà de perseguir l’ús racional del sòl com 
el que és: un recurs natural, escàs i no 
renovable, que mereix protecció i per al qual 
la preservació de la transformació urbanística 
ha d’incloure, almenys, els sòls que no siguin 
idonis per atendre nous creixements, o que no 
siguin adequats per a aquests, encara que el 
creixement pugui arribar a ser convenient o 
necessari. Alhora, el model urbà que sorgeixi de 
la planificació ha d’esdevenir el millor aliat per 
garantir la sostenibilitat, i ha d’adaptar la 
urbanització i, després, l’edificació, al territori 
que les sustenta, aprofitant les característiques 
geogràfiques, morfològiques, geològiques i 
bioclimàtiques existents.  
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A més, ha de protegir, conservar i millorar la 
planificació territorial i urbanística, el 
patrimoni natural i cultural i el paisatge, així 
com propiciar l’existència d’infraestructures 
verdes urbanes que, en la mesura del possible, 
quedin vinculades amb el context natural. I al 

marge de la planificació mateixa, la gestió dels 
recursos també serà un aspecte clau.  

En tot això incideixen totes les agendes 
internacionals i, per tant, també aquesta 
Agenda Urbana per al municipi de Sarrià de 
Ter.
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Encaix territorial 

 

Sarrià de Ter es troba situat al nord de la comarca del Gironès, al nord-est de Catalunya, i 

forma part de l’àrea urbana de Girona. El municipi té una extensió reduïda, de 4,16 km², i 

limita amb Sant Julià de Ramis; al sud i a l'est, amb Girona; i a l'oest, amb Sant Gregori. 

Aquestes característiques suposen a Sarrià limitacions en quant a les reduïdes dimensions 

del seu municipi i les dependències amb municipis de l’entorn, degut a la continuïtat del seu 

teixit urbà. Encara que també es presenta com a oportunitat i possibilitat de treballar 

conjuntament amb altres administracions en la gestió sostenible del territori. 

A nivell de relleu el municipi es troba format per dues àrees, la part oriental que correspon 

a la plana del riu Ter es situa a uns 65 m per sobre el nivell del mar, mentre que la part 

occidental amb un relleu suau encara que més accidentat, arriba al turó de Can Guilana a la 

seva alçada màxima (uns 185 m). 

Així mateix, el riu Ter transcorre de sud a nord pel límit municipal oriental que limita Sarrià 

de Ter respecte a Girona. A l’oest on predomina el relleu més accidentat, la riera de Xuncla 

al sud i el torrent de Can Guilana més al nord, desemboquen al Ter.  

 

Il·lustració 2. Mapa topogràfic del terme municipal de Sarrià de Ter. Font: topographic map 
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Usos del sòl 

 

De l’anàlisi del mapa de cobertes de sòl exposat a continuació s’extreu que la unitat 

paisatgística de Sarrià de Ter es troba protagonitzada per espais urbanitzats o d’ús 

industrial, característica que es pot extrapolar a tot el sector central del nord del Gironès (el 

triangle format per Girona-Salt-Sarrià), el qual presenta una alta concentració de sòl urbà i 

industrial. 

Així mateix, es veu com el sòl urbanitzat es conforma majoritàriament per nuclis urbans i 

no tant per urbanitzacions de baixa densitat. Això reflexa la compacitat de l’estructura 

urbana, que segueix un model de desenvolupament relativament sostenible en detriment 

d’aquell desenvolupament difús. 

Encara que a nivell comarcal hi ha un clar domini del sòl forestal i agrícola, aquesta situació 

contrasta amb la de Sarrià de Ter amb un pes considerable del sòl urbà respecte al sòl 

forestal i agrícola. És per aquest motiu que es posa de manifesta la importància de conservar 

el territori rural actual per mantenir un equilibri de l’estructura territorial 

Il·lustració 3. Mapa de cobertes del sòl de Sarrià de Ter (2017). Font: elaboració pròpia a partir de dades 

del CREAF 
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Patrimoni natural 

 

Sarrià de Ter es troba marcada territorialment per les infraestructures que la creuen de 

nord a sud que transcorren de forma paral·lela amb l’estructura urbana. Així mateix, a banda 

i banda d’aquesta franja urbana i d’infraestructures es disposen els principals sistemes 

naturals del municipi. Mentre que a la franja oest i predominen les zones agrícoles i les àrees 

boscoses, a l’est s’hi troba el riu Ter format per una sèrie d’ecosistemes amb un gran valor. 

A l’àmbit nord del municipi, a ambdós costats de la N-II hi predominen els espais agrícoles. 

Pel que fa a la massa arbòria concentra a la banda de ponent, es troba formada sobretot per 

alzines i roures, malgrat que la presència de pins predomina en alguns indrets sobre els 

boscos originaris. Aquests boscos es connecten amb el riu Ter mitjançant la riera de Xuncla 

que vertebra aquests espais agroforestals amb els ecosistemes del Ter. 

En quant als ecosistemes propis del Riu Ter, malgrat que en certes parts es troba degradat 

o és inexistent, es poden destacar tant l’àrea del Pla de Can Salvatella com el Pont de l’Aigua 

com a espais amb un gran valor natural. Pel que fa a la biodiversitat del Ter, hi destaquen 

una bona quantitat d’espècies d’aus aquàtiques. Dins dels treballs de preservació de 

l’ecosistema del riu Ter, es troba el Projecte Alba-Ter (1997-2001), vinculat al Consorci 

del Ter i que va comptar amb la participació de Sarrià de Ter. Aquest persegueix preservar 

l’espai fluvial del riu a través dels següents àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni 

cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització. 

Il·lustració 4. Riberes del Ter al seu pas per Sarrià de Ter 

 

 

Tal com es pot observar al mapa posterior, part del territori municipal de Sarrià de Ter es 

troba inclòs dins del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 ambdós 

representats en el mateix to de verd, ja que corresponen territorialment. Aquests espais són 

les Riberes del Baix Ter i la Riera de Xuncla i Riudelletes, a l’est i sud del municipi 

respectivament.  L’àrea de La Devesa situada al sud del municipi destaca per ser l´únic tram 

de façana fluvial no urbanitzada en tot el terme municipal i per tenir un interès natural 

important. Es troba ubicada dins de l’espai protegit Riberes del Baix Ter. 
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Il·lustració 5. Espais integrats al PEIN (Pla d'espais d'interès natural) (en verd) i la Xarxa Natura 2000 (en el 

mateix color verd). Font: elaboració pròpia a partir de l'Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 

 

 

Així mateix, per Sarrià transcorre la via verda de Girona – Sarrià de Ter que segueix el 

recorregut que feia el Tren Pinxo que anava de Girona a Banyoles. Aquesta via verda es troba 

gestionada pel Consorci de Vies Verdes de Girona, amb el que l’ajuntament de Girona va 

treballar per tal d’obrir aquesta via verda. 

Il·lustració 6. Recorregut de la via verda de Girona - Sarrià de Ter al seu pas pel municipi de Sarrià. Font: 

SITMUN 
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En quant a Les Gavarres, aquestes també es troben contemplades pel PEIN i la Xarxa Natura 

2000, encara que no es troben dins del terme municipal de Sarrià, sinó que es situen al 

municipi de Girona. 

A banda dels espais inclosos en les normatives de protecció del territori anteriorment 

esmentades, trobem altres espais d’especial interès per al municipi. Les zones  

agroforestals situades al nord del municipi formades per les Crestes de Taialà, a l’oest i de 

Can Xuncla, La Sorrenca i el Bosquetó al nord es composen eminentment de pinedes i 

conreus de secà. Per altre costat trobem les Hortes de Sarrià de Baix que son petits horts 

parcel·lats situats a la part del darrer de les cases del carrer Major que donen al riu Ter.  

El Pla de Dalt, situat al nord el municipi, entre l’AP-7 i el barri de La Rassa, és un altre espai 

interesant, ja que es tracta de l’última zona agrícola del Pla de Sarrià. Malgrat això, la seva 

conservació es planteja complicada, ja que el planejament el defineix com a sòl urbanitzable 

i les possibilitats de conservar-ho com a sòl agrícola son baixes. 

Il·lustració 7. Imatge satel·lital dels conreus del Pla de Dalt amb el barri de la Rassa a la dreta i l'autopista al 

fons. Font: Google Maps 

 

 

Patrimoni cultural 

 

S’entén com a patrimoni cultural el conjunt d’edificis, construccions, carrers, places, 

elements i espais que constitueixen la identitat històrica del municipi. Sarrià de Ter alberga 

un patrimoni cultural considerable, i es per això que el municipi té un catàleg  béns i edificis 

protegits dividit en diferents categories: 

1. Masies i cases rurals, catalogades com a Bé cultural d’interès local, entre les que 

destaquen: 

➢ Masia de Sant Ferriol. Ubicada entre els barris del Pla de l’Horta i de Sarrià de Dalt, 

es tracta d’un testimoni dels orígens rurals del Pla de Sarrià. 
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➢ Masia de Xuncla Ubicada a l’extrem nord del terme, a la dreta de la riera del mateix 

nom. Es troba citada en documents de 13791 . 

➢ Masia de Can Camós (PHA12). Es troba propera al pas de les vies de l’AVE. 

 

2. Edificis protegits en l`àmbit urbà, catalogades com a Bé cultural d’interès local, 

entre les que destaquen: 

Edifici del Coro. Ubicat al carrer Major, obra modernista de Rafael Masó. Utilitzat 

antigament com a seu de l’Orfeó Joventut de Sarrià i ateneu, amb un petit auditori. 

Actualment es troba reformat i és fa servir com a centre de dinamització per a la 

gent gran. 

Escoles Municipals de Sarrià de Ter. Edifici modernista de les antigues escoles 

públiques, situat al carrer Major. Va ser projectat per l’arquitecte gironí Rafael Masó 

que també va projectar diferents edificis de Sarrià. També es troba protegit 

mitjançant la inclusió a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

 

3. Elements singulars que necessiten una protecció especial, catalogats com a Bé 

cultural d’interès local 

➢ Parròquia de Nostra senyora de la Misericòrdia Ubicat al Sarrià de Baix. Temple 

iniciat cap al 1800 però no finalitzat fins temps recents. 

➢ Torre de l’aigua dels cinemes. Ubicada al carrer Firal. 

➢ Parròquia de Sant Pau de Sarrià Ubicada Al nucli de Sarrià de Dalt. Documentada 

des del segle XI, com a possessió del monestir de Sant Pere de Galligants. El 1698 

era lloc reial. 

➢ Molí d’en Xuncla. Ubicat a la sortida de Sarrià, en direcció al mas de Can Xuncla, i a 

la riera del mateix nom. Datat de mitjans de segle XIII, actualment de titularitat 

privada. 

➢ Fàbrica Mitjans. Antiga fàbrica flores, ubicada al nord del carrer Josep Flores, 

compta amb una xemeneia de maó. Es testimoni dels orígens industrials de Sarrià 

de Ter. Actualment alberga una botiga de bicicletes. 

 

4. Edificis de protecció morfològica i 5. Edificis de protecció parcial, formada per 

una sèrie d’edificis d’especial interès situats al carrer Major. 

 

6. Àrees arqueològiques¸ format per aquells àmbits on s’han produït troballes 

d’interès arqueològic, entre les que destaquen: 

Vil·la romana del Pla de l’Horta: Es tracta d’un jaciment arqueològic d'una vil·la 

residencial d'època romana, descoberta al 1970 i datada entre finals del segle II i 

principis del s.I a.C., coincidint gairebé amb la fundació de Gerunda. Es conserven 

diferents fragments de mosaics trobats en el jaciment de la vil·la, que va ser 

abandonada al voltant del segle V.  

 
1 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sarrià de Ter. Memòria descriptiva, p. 62 
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Il·lustració 8. Escoles Municipals de Sarrià 

 

Il·lustració 9. Fàbrica Mitjans 

 
 

Il·lustració 10. Parròquia Nostra Senyora de la 

Misericòrdia 

 

Il·lustració 11. Edifici el Coro 

 
 

 

Paisatge 

 

El Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines elaborat al desembre de 2014 inclou  

Sarrià de Ter a la Unitat de Paisatge del Pla de Girona. El Pla de Girona es pot dividir a grans 

trets en dos àmbits diferenciats: el de l’espai urbà i el de l’espai rural. Sarrià, es troba encabit 

a l’àmbit de l’espai urbà, estructurat al voltant de la ciutat de Girona i al llarg de les principals 

vies de comunicació que tenen com a origen i destí la capital. Aquest àmbit es troba format 

per aquells municipis de la primera corona metropolitana que han anat creixent al voltant 

de Girona fins formar un continu urbà, on predomina un paisatge eminentment urbà. 

No obstant, malgrat formar part d’aquest àmbit urbà, Sarrià també presenta 

característiques de zona de transició entre els àmbits urbà i rural. Sarrià de Ter té un 
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caràcter periurbà en bona part del seu municipi caracteritzat  per l’existència d’hortes de 

petites dimensions, magatzems i polígons industrials. Així mateix, als accessos a la ciutat de 

Girona des del nord, la N-II situada a Sarrià, abunden els magatzems de de venta de mobles 

i altres naus comercials, característica típica d’àrea periurbana. També és important 

destacar que les principals infraestructures (AP-7, N-II) al seu pas per Sant Julià de Ramis i 

Sarrià de Ter, experimenten una saturació que ve donada per la geografia de la zona, ja que 

aquest és l’únic corredor natural longitudinal existent al nord de Girona, cosa que genera 

impactes sobre el paisatge. 

Il·lustració 12. Accés nord al Pla de Girona amb Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter en primer pla 

 

 

Pel que fa a les àrees de major valor paisatgístic de Sarrià son aquelles amb un potencial 

ecològic major. Aquests espais es poden agrupar en: 

 

Les àrees de major interès i valor paisatgístic del municipi es corresponen també amb les 

que presenten valors o potencialitats ecològiques més significatives. A efectes pràctics, hom 

les ha agrupat segons si es tracti d’espais associats als ambients agrícoles i forestals a la 

banda Oest del municipi, zones riberenques del Ter i àrees de caràcter més urbà o 

vinculades a la trama de ciutat. Per a la localització en l’espai de tots aquests sectors. 

Riu Ter. Format per bosc de ribera amb un important potencial com a zona d’interès 

per aus, en especial aus aquàtiques. És d’especial interès l’illa a banda i banda del 

Pont de l’Aigua amb un valor elevat per la seva diversitat de fauna. 
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Àrees agroforestals de la banda oest. Paisatge que forma una faixa que cobreix la 

riera d’en Xuncla, amb alternança d’espais oberts i boscs amb un elevat valor 

paisatgístic. 

 

Espais d’horta i conreus del Pla de Dalt  d’especial singularitat paisatgística 

atenent al context urbà on es situa.  
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Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest objectiu Específic 

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent aprovat al 2018 contempla la 

protecció del sol no urbanitzable 

 

Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Sarrià de 

Ter 

 

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de Sarrià de Ter, 

aprovat al 1999 persegueix el següents objectius bàsics 

Donar a l’Ajuntament de Sarrià de Ter elements de coneixement per a poder 

desenvolupar de manera programada la seva política ambiental – social – 

econòmica. 

Fer d’aquest documents l’eina clau i el punt de partida per tal que Sarrià de Ter pugui 

desenvolupar la seva Agenda 21 Local. 

Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major 

aprofitament sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi. 

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

aquest procés. 

Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial. 

Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 

desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi. 

 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona aprovat al 2010. Es una 

figura de la planificació urbanística en coherència amb la planificació territorial que 

comprèn els municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, 

Llambilles, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià 

de Ter, Vilablareix i Vilobí d'Onyar. Aquest estableix:  

Les directrius per coordinar l'ordenació urbanística del territori d'abast 

supramunicipal. 

Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de 

persones i mercaderies i el transport públic. 

Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l'estructuració 

orgànica d'aquest sòl. 

La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, 

com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, 

aeroportuàries, de sanejament i abastament d'aigua, de telecomunicacions, 

d'equipaments i altres de semblants. 

La programació de polítiques supramunicipals de sòl i d'habitatge, concertades amb 

els ajuntaments afectats  
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La delimitació d'àrees residencials estratègiques i les determinacions necessàries 

per procedir a l'execució directa d'aquestes actuacions. 

La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució 

directa d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques 

singulars. 

 

Conveni d’actuació conjunta de la Trama Urbana Consolidada de l’Àrea Urbana 

de Girona 

 

Pla de Protecció de les hortes confrontants al riu Ter 

 

Xarxa Natura 2000: Xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer 

compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb 

l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de 

conservació dels hàbitats i espècies i evitar el seu deteriorament. 

 

Participació en el Projecte de Vies Verdes  

  

Participació en el Projecte “Alba Ter” de preservació del riu Ter 

 

Pla Especial i Catàleg de Preservació del Patrimoni Arquitectònic Municipal 

 

Vil·la romana declarada com  Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic 

Objectiu Específic 1.1: Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu entorn 

Objectiu Específic 1.2: Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural, i 

protegir el paisatge 

Objectiu Específic 1.3: Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-

les amb el context natural 
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DAFO EIX 1.  TERRITORI, PAISATGE I BIODIVERSITAT 

 

A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals 

es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO 

realitzat per l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les 

principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic 

de territori, paisatge i biodiversitat. 

 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració 

de 3,6/ 5 

Orografia i estructura 

morfològica complexa: 

Elements físics que condicionen 

la connectivitat o el 

desenvolupament 

 
Valoració 

de 3,5/ 5 

Falta de flexibilitat en els 

instruments de planificació, per 

a adoptar mesures (com a 

corredors ecològics i combatre 

la pèrdua de biodiversitat) 

Valoració 

de 3,5/ 5 

Models de planificació rígids, 

que demanden escales 

diferents i objectius diferents 

per als nous problemes. 

 
Valoració 

de 3,4/ 5 

Desenvolupament territorial 

més enfocat a l'expansió que a la 

regeneració urbana, a vegades, 

amb un creixement planificat 

sobredimensionat 

Valoració 

de 3,4/ 5 

Desenvolupament territorial 

dispers d'escassa densitat, 

associat a problemes de 

mobilitat i de prestació de 

serveis urbans 

 
Valoració 

de 3,1/ 5 

Planificació territorial escassa o 

deficient, la qual cosa en algunes 

ocasions dificulta la visió 

estratègica d'un 

desenvolupament urbà 

supramunicipal 

Valoració 

de 3,3/ 5 

Absència de mesures explícites 

per a compensar als petits 

municipis davant el creixement 

dels municipis més grans 

 
Valoració 

de 3,1/ 5 

Zones en declivi o estancament 

demogràfic, en un fenomen 

d'abast territorial de pèrdua de 

població i llars, i elevada taxa 

d'envelliment 

FORTALESES  OPORTUNITATS 

Valoració 

de 4,3/ 5 

Ciutat ben comunicada, la qual 

cosa afavoreix el 

desenvolupament d'àrees 

dinàmiques d'activitat i la 

qualitat de vida de la ciutadania 

 
Valoració 

de 4,6/ 5 

Patrimoni natural infrautilitzat, 

que pot constituir la base sobre 

la qual desenvolupar actuacions 

i estratègies de 
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desenvolupament urbà 

sostenible 

Valoració 

de 4/ 5 

Riquesa del paisatge i de la 

biodiversitat amb una gran 

capacitat de servir de base per 

a la millora de la qualitat de 

vida urbana 

 
Valoració 

de 4,2/ 5 

Connexió de la ciutat amb 

l'entorn rural, recuperant espais 

degradats i convertint-los en 

zones verdes en connexió amb 

els actius naturals.  

Valoració 

de 3,4/ 5 

Riquesa del patrimoni natural i 

mediambiental: l'ús i la gestió 

de la qual és clau en la 

generació de processos 

sostenibles 

 
Valoració 

de 4,1/ 5 

Atractiu d'abast territorial dels 

béns culturals, com a elements 

clau en el desenvolupament 

urbà i de competitivitat local 

Valoració 

de 2,6/ 5 

Creixent interès i valoració 

social i del sector empresarial, 

del patrimoni natural i 

paisatgístic, favorable a un 

desenvolupament més 

sostenible 

 
Valoració 

de 4,1/ 5 

Patrimoni natural i paisatgístic 

infrautilitzat, amb gran 

potencial per a desenvolupar 

actuacions de dotació de serveis 

i infraestructures 

 

 

Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes debilitats, 

amenaces, fortaleses i oportunitats, que els tècnics i tècniques van aportar en la sessió de 

treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més freqüència: 

 

Núvol debilitats: 
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• Nuclis segregats i dispersos, baixa cohesió territorial  

Els tècnics recorden especialment totes les barreres que han fet de Sarrià un 

municipi amb nuclis diversos que cal cohesionar: N-II, Autopista, polígons....  

• El municipi viu d’esquenes al riu 

Fa uns anys es va millorar la zona propera al Ter, i segons els tècnics no ha tingut 

resultat. Defensen que “el passeig del riu està desaprofitar” un espai amb poca ús 

per part de la ciutadania.  

Així mateix, una visita de camp a la ribera del riu ha permès observar que  

o les cases adjacents no tenen sortida per aquest costat, sinó només per la part 

del carrer major, el que provoca que no sigui un carrer de pas 

o caldria millorar la senyalització i comunicació de l’espai, integrant-lo a les 

activitats habituals del municipi. Hi ha hagut alguns intents per part de 

Tècnics Municipals, però aquestes activitats es solen fer sempre a la 

Biblioteca. 

 

Es disposa d’un ric patrimoni natural, però poc atractiu considerant que Sarrià es 

troba a la província de Girona que disposa d’espais molt més atractius a nivell 

turístic com la Costa Brava. No obstant, no es busca especialment el turisme, sinó 

principalment que sigui atractiu per viure-hi.  

 

Núvol amenaces: 

 

• Limitació física per crèixer, el terme municipal és petit i les infraestructures viàries 

limiten el creixement. 
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• Els efectes de l’impacte climàtic i la importància de promoure els valors paisatgístics 

de SdT i totes les utilitats que poden tenir i que beneficiarien la salut dels ciutadans 

(Vies verdes, excursions per totes zones protegides...). Calen programes per  

promoure espais i vincular-ho amb la salut. 

• La manca de planificació global, la improvisació també a nivell territorial, fa que els 

nuclis al volant de Girona no tinguin una coherència global i els fa poc atractius.  

• Un factor que s’afegeix és que l’AVE de Girona arriba al centre de la ciutat i per tant 

propicia que tota les visites per negocis i turisme es quedin a Girona.  

 

Núvol fortaleses: 

 

La ciutat de Sarrià es orogràficament plana, el que permet cohesionar encara més el 

territori a nivell de mobilitat 

 

Patrimoni i oferta cultural molt rica  

 

Els tècnics fan palesa la riquesa del patrimoni natural i cultural de Sarrià de Te que 

caldria potenciar. Especialment es menciona: 

 

la diversitat del paisatge, i tota la zona natural protegida que envolta el municipi; 

així com les proximitas del Riu Ter. 

els edificis industrials i modernistes que han estat rehabilitats i transformats per 

altres usos ciutadans. Alguns exemple son l’edifici del Coro, l’edifici de les Escoles 

Municipals, el conjunt modernista del carrer major o la vil·la romana on es 

contínuen fent treballs d’excavació 
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Núvol oportunitats: 

 

Passeig del Ter amb molt de potencial 

S’incideix clarament en la importància de considerar la riquesa patrimonial culural 

i natural com una gran eina de recuperació económica de la ciutat, recordant-se tots 

aquells recursos i bens dels que disposa 

Co-dissenyar l’Agenda Urbana amb l’equip de govern i tots els agents socials pot ser 

la millor manera d’aconseguir una mirada més transversal del municipi i la 

transformació que Sarrià de Ter necessita per fer-la més atractiva a la ciutadania. 

Possibilitat d’establir un parking per autocaravanes 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la 

ciutat existent 

Respecte al model urbà més adequat per a 
les ciutats, les seves característiques són la 
compacitat en la seva morfologia, la 
complexitat (mixtura d’usos i 
biodiversitat) en la seva organització, 
l’eficiència metabòlica en el seu 
funcionament i la cohesió social en la 
recerca de l’equitat i la igualtat.  

La morfologia urbana és l’eix vertebral de 
solucions formals que van des de la densitat 
edificatòria fins a la distribució d’usos 
espacials, el percentatge d’espai verd o de 
viari, etc. També determina la proximitat 
entre els usos i les funcions urbanes i està 
molt condicionada pel model de mobilitat i 
el model d’ordenació del territori del qual 
derivi. La planificació o ordenació del sòl 
ha de perseguir estructures urbanes 
compactes i polifuncionals, que 
prioritzin els processos de reciclatge 
dels teixits urbans ja existents, la 
recuperació de sòls en desús ubicats a 
l’interior dels àmbits urbans i la 
redensificació dels sòls urbanitzables 
dispersos. També s’aconseguirà actuar en 
la compacitat amb:  

• La reducció de distàncies entre 
usos, espais públics, equipaments i 
altres activitats, per desenvolupar 
patrons de proximitat que 
permetin un nombre més elevat de 
desplaçaments a peu. 

• La conversió de l’espai públic en 
un element estructural clau, que 
permeti utilitzar-lo com a veritable 
espai de convivència ciutadana i en 
garanteixi la qualitat per sobre de 
la quantitat. 

• La reconversió de part de l’espai 
urbà destinat a la mobilitat, a la 
multiplicació d’usos i drets 
ciutadans. és el que permet 

convertir els carrers en veritables 
places perquè tothom en gaudeixi.  

Per la seva banda, la complexitat atén 
l’organització urbana, la diversitat, el grau 
de mixticitat d’usos i funcions en un mateix 
àmbit, el dinamisme i la capacitat. I, a 
través de tot això, es pot influir en el 
present i controlar el futur. La planificació 
amb mixtura d’usos busca impulsar espais 
d’activitat econòmica de petita escala: 
oficines, petits negocis, locals comercials de 
format divers i la seva compatibilitat amb 
els usos residencials i l’existència propera 
de serveis propis de l’estat del benestar com 
l’educació, la salut, l’oci o l’esport. També 
persegueix transformar els teixits 
industrials en espais d’activitat mixta, 
compatibles amb la vida urbana, sobretot 
dels més propers als sòls urbans, i tracta 
d’evitar les deslocalitzacions a indrets cada 
cop més allunyats, amb activitats 
monofuncionals, com són els grans centres 
comercials i d’oci, etc., que generen un gran 
impacte ambiental en estar vinculats 
fonamentalment als desplaçaments en 
cotxe. Però també les infraestructures i la 
forma urbana condicionen els patrons d’ús 
del sòl, l’elecció del transport, l’habitatge i 
els hàbits socials. Una vegada implantats al 
territori, són molt difícils de modificar i 
limiten el potencial de canvi a les ciutats ja 
consolidades, o la posada en marxa de 
polítiques que busquin l’eficiència en 
l’assignació dels recursos. Finalment, cal 
destacar la importància de la regeneració 
urbana. Es localitzen àrees a Sarrià de Ter 
en les quals s’aplicaran polítiques integrals 
d’intervenció fisicoespacial, social, 
econòmica i mediambiental. És el que dins 
de la Unió Europea es coneix com a 
regeneració urbana integrada. A més, 
establir i mantenir en el temps unes 
condicions adequades d’habitabilitat, tant 
en l’edificació com en l’habitatge, requereix 
fer ús de recursos diversos i d’una àmplia 
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gamma d’actuacions, tant públiques com 
privades. Assolir els ODS i donar resposta a 
moltes de les necessitats emergents de la 
societat exigeix, inevitablement, una 
transformació molt significativa de tot el 
patrimoni construït. Els nostres edificis i 
espais públics es van projectar per a 
situacions, necessitats i formes de vida 
cada vegada més allunyades del nostre 
present, i molt més del futur que s’ha de 
construir. Ara es demanen qüestions com:  

• El canvi climàtic amb edificis de 
consum nul i espais públics 
adaptats a les noves condicions 
climàtiques.  

• La incorporació de noves 
tecnologies i la digitalització.  

• La transformació accelerada dels 
modes de vida i de treball.  

• Noves aproximacions sobre la 
salut, especialment la col·lectiva, i 
nous requeriments i percepcions en 
temes de seguretat. Una transició 
necessària en els models de 
mobilitat.  

• La redefinició d’usos i prioritats en 
els espais públics físics enfront dels 
espais públics virtuals. 

Totes aquestes qüestions impliquen una 
transformació intensa i massiva del 
patrimoni ja construït, amb operacions 
de rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes que requereixen fer un 
salt quantitatiu inevitable que converteixi 
aquesta missió en un objectiu en si mateix. 
No es tracta d’una rehabilitació parcial, 
sinó d’una transformació cap a la millora 
integral dels edificis. 
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Morfologia urbana 

 

El municipi de Sarrià s’ha format a partir dels processos de creixement que ha experimentat 

en els diferents moments històrics. Sarrià de Dalt és el nucli de població més antic, datat del 

s.XII, ubicat al marge esquerre de la riera de Xuncla, territori que ara ocupa l’església de Sant 

Pau i els edificis del seu voltant. No obstant, el poblament més antic data del s.I aC amb la 

vil·la romana del Pla de l’Horta, jaciment que va ser descobert al 1970. 

Les primeres cases a  Sarrià de Baix, es construeixen entre els s. XVI i XVII per l’augment de 

l’activitat i la mobilitat entre Girona i Perpinyà, mentre que el nucli de Sarrià de Baix es 

comença a construir entre els s. XVII i XVIII al voltant del carrer Major. Aquest nucli es fa 

independent de Sarrià de Dalt, en un entorn de gran valor agrícola a la plana de la riba del 

Ter, amb el predomini d’hortes. El creixement de Sarrià de Baix, fan que el 1925 es constituís 

cap del municipi de Sarrià de Ter. 

Il·lustració 13. Ortofotos comparades de Sarrià de Ter (esquerra, 1955-56) (dreta, vigent). Font: ICGC 

 

 

El primer gran procés de creixement és el produït a conseqüència del procés 

d’industrialització que experimenta el municipi a l’igual que gairebé tot Catalunya, a partir 

la segona meitat del segle XIX,  sobretot  al segle XX amb l’especialització en el sector 

paperer. No obstant, el creixement important es produeix en la segona meitat del segle XX, 

amb l’arribada d’un gran nombre d’immigrants del sud d’Espanya. La construcció de la N-II 

els anys 50, va incentivar la urbanització de nous carrers amb habitatges i zones industrials. 

També l’establiment de la paperera Torras va ser un dels motors d’urbanització més 

importants. 
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El 1950 la població rondava els 1.200 habitants, mentre que abans de finalitzar el segle XX, 

el municipi tenia al voltant de 3.100 habitants. Així mateix, en els darrers anys, com a 

conseqüència l’evolució econòmica, la població de Sarrià de Ter ha crescut fins a 

sobrepassar els 5.000 habitants. 

Il·lustració 14. Evolució població (1998-2020). Font: Pla Local d'Habitatge 

 

 

Juntament amb la N-II, l’antic accés de l’AP-7 i els polígons industrials són els altres 

elements que condicionen l’estructura urbana de Sarrià i no permeten la cohesió del 

municipi. Aquestes infraestructures provoquen la divisió del nucli urbà en zones aïllades 

entre si, ocasionant problemes de cohesió social, serveis i d’estructura urbana. De tal 

manera, això ha provocat una forta identitat pròpia de cadascun d’aquests barris, amb un 

caràcter propi i un aïllament de la resta del municipi. Per aquest motiu alguns serveis s’han 

hagut d’oferir individualment per als diferents barris, amb la ineficiència econòmica, entre 

d’altres, que provoca.  

En el cas dels polígons industrials, trobem el sector paperer, i el Pla d’en Xuncla, aquest últim 

de construcció més recent. En el cas del sector paperer es tracta de parcel·les molt grans per 

la dimensió de Sarrià, que provoquen un efecte semblant a l’exercit per les infraestructures 

viàries, amb façanes sovint amb tancaments, donant aspecte de polígon industrial dur. Això 

fa que el municipi no tingui una estructuració interna dels espais urbans als que li manquen 

continuïtat i coherència i que necessiten una ampliació i estructuració dels espais lliures.       
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Il·lustració 15. Plànol d'usos. Font: Pla Estratègic 

de promoció econòmica i desenvolupament 

local 

 

Il·lustració 16. Ortofoto de les traces de l'àntic accés 

de l'autopista. Font: Google Maps 

 

 

 

Pel que fa a la figura de planejament urbanístic, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

aprovat el 2018 té com a criteri principal el creixement sostenible concentrat al sòl 

urbanitzable i preservar les àrees de valor agrícola, forestal i paisatgístic. No obstant, quant 

aquests es concreten en projectes, presenten un caràcter molt continuista respecte 

l’estructura urbana existent, consolidant trames, traces i usos preexistents. 

En quant al Pla Estratègic de promoció econòmica i desenvolupament local, elabora 

una reflexió crítica del POUM y planteja modificacions en aquest per tal d’abordar 

actuacions que cohesionin l’estructura urbana, com es l’eliminació de les traces de l’antic 

accés de l’autopista, la pacificació de la N-II i la reordenació dels espais industrials del 

municipi. 
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Il·lustració 17. Àmbits de transformació proposats pel Pla Estratègic de promoció econòmica i 

desenvolupament local. Font: PEPEDL 

 

 

 

Distribució per barris 

 

Sarrià de Ter es troba conformat per 5 barris, cadascun amb característiques, morfologia i 

situacions diferenciades, producte de la manca d’estructuració del espais públics que donin 

cohesió i coherència al municipi. 

• Sarrià de Baix 

Compta amb espais verds (encara que privats) que li donen un interès particular 

(hortes i jardins privats). Compta amb una bona diversitat d’usos (comerços i 

tallers) i una densitat elevada, fet que el converteixen en un barri bastant equilibrat. 

• Pla de l’Horta 

També compta amb una bona diversitat d’usos (comerços als baixos dels blocs de 

pisos), encara que en les últimes dècades han proliferat els habitatges unifamiliars, 

amb la baixada de densitat i diversitat d’usos que això provoca. 

• Sarrià de Dalt 

Format per cases baixes i una diversitat d’usos reduïda, encara que compta amb un 

casal cívic. 
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• La Rasa 

Compta amb blocs de pisos de 5 plantes i una densitat de població molt alta, també 

té una baixa diversitat d’usos. 

• Pla dels Vinyers 

Inacabat, amb tallers i cases unifamiliars. La seva consolidació haurà de millorar-ne 

la diversitat i la qualitat urbana. 

 

Taula 1. Característiques dels barris de Sarrià de Ter: Font: PALS 

Barri 
Extensió 

(Ha) 
Època Densitat Morfologia urbana Diversitat d’usos 

Sarrià de Dalt 14’4 anys 50 Baixa Ciutat jardí anys 50 Baixa 

Sarrià de Baix 28’6 anys 70 Alta Eixample urbà Alta 

Pla de l’Horta 15 1964 - 98 Mitjana Cases baixes i blocs dispersos Mitjana 

Pla de la Rasa 18’6 anys 60 Molt alta Ciutat dormitori Mitjana-Baixa 

Pla dels Vinyers 3’7 1986 Baixa Ciutat jardí moderna Molt baixa 

 

 

 

Totes aquestes zones industrials aporten molt poca diversitat als usos urbans, en 

concentrar-se de manera exclusiva. Només alguns grans comerços de la N-II aprofiten 

baixos de blocs residencials. 

 

 

 

 

Mixticitat, diversitat d’usos 

 

Com s’ha vist anteriorment, Sarrià de Baix i el Pla de l’Horta son barris amb una diversitat 

força elevada, mentre que Sarrià de Dalt, La Rasa i el Pla dels Vinyers presenten una 

diversitat baixa. En les darrers dècades s’ha apostat per aquesta última categoria de barris 

amb l’establiment d’equipaments i parcs, que hauria d’ajudar a afavorir les activitats 

comercials. 

No obstant, la disposició d’usos no es troba configurada per cap estratègia, fet que provoca 

aquesta sensació de desordre al municipi. Així mateix, les zones industrials no aporten 
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diversitat d’usos urbans, en concentrar-se en zones únicament industrial. Només alguns 

grans comerços de la N-II aprofiten baixos de blocs residencials. 

Il·lustració 18. Ortofoto del centre del municipi. Font: Google Maps 

 

 

Sistema d’equipaments i dotacions  

 

A continuació es presenten els principals equipaments municipals classificats segons el seu 

ús: 

Equipaments sanitaris 

Sarrià compta amb un Centre d’Assistència Primària (CAP), ubicat al Passeig Mossèn Cinto 

Verdaguer. 

 

Equipaments educatius  

Actualment hi ha tres centres d’educació pública. El primer és el CEIP Montserrat inaugurat 

a l’any 1977, i imparteix educació infantil (de 3 a 6 anys) i educació primària (de 6 a 12 

anys). Es troba a Sarrià de Dalt, a prop de l’església de Sant Pau i rep alumnes d’altres 

municipis. En segon lloc, Sarrià disposa d’un Institut de Secundària el qual també rep 

alumnes d’altres municipis. Per últim es troba l’Escola Bressol Municipal Confetti que 

cobreix dels 0 als 3 anys, ubicada al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, al Pla de l’Horta. 

Com a centre privat destaca el centre d’educació especial Els Joncs, ubicat al carrer Xuncla 
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Equipaments d'ús cultural i altres 

Sarrià de Baix i Sarrià de Dalt agrupen la major part de l’activitat cultural del municipi, 

desenvolupada en diferents equipaments municipals en aquests dos barris. 

Els equipaments on es desenvolupa principalment l’activitat cultural i social de Sarrià són 

la Biblioteca Pública Emília Xargay, el Centre d’Arts Escèniques i el centre cívic La 

Cooperativa, així com l’edifici “El Coro”. 

 

Equipaments d'ús esportiu  

 

Sarrià de Ter és un municipi amb molta activitat esportiva, la qual es desenvolupa 

majoritàriament en els diferents equipaments esportius habilitats. Els principals són el 

pavelló municipal d’esports (ubicat a Sarrià de Baix), les instal·lacions esportives de Sarrià 

de Dalt (al costat del centre cívic) i les instal·lacions esportives municipals La Rasa. Tots 

aquests equipaments esportius són utilitzats majoritàriament per habitants del poble i en 

menor mesura pels habitants de Sant Julià de Ramis i alguns barris de Girona. 

 

 

Espai públic i zones verdes (nucli urbà) 

 

Sarrià de Ter manca d’una estructuració interna dels seus espais urbans als quals cal dotar 

de coherència, continuïtat i qualitat. Això podria requerir d’una ampliació i estructuració 

dels espais lliures, ja sigui en carrers, places o parcs.  

Com assenyalen els inventaris realitzats pel servei tècnic municipal de jardineria Sarrià de 

Ter compta amb una superfície de verd urbà al voltant de 60.000 m², que suposa una taxa 

de 17,1 m2/habitant. El tipus d’espai verd urbà dominant són les superfícies permeables de 

sauló, terres i graves. Els espais infantils, tot i que també són zones amb sorra, es diferencien 

donat que la gestió i el manteniment que reben és diferent a la resta d’espais.  

Respecte a l’arbrat urbà públic els arbres més abundants són el plàtan (Platanus sp), el fals 

plàtan (Acer pseudoplatanus), el freixa de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i el til·ler (Tilia 

sp). 

 

 



DIAGNOSI. EIX 2. MODEL DE CIUTAT. 
  
 

 

52 

Regeneració urbana 

 

El POUM de Sarrià de Ter, la figura de planejament general a nivell municipal aprovada l’any 

2018, respon principalment a dos objectius: per una banda, l’actualització del planejament 

urbanístic adequant-se a una nova realitat i legislació i noves estratègies territorials 

derivades dels plans territorial, i per l’altra, la protecció i preservació de patrimoni 

arquitectònic, arqueològic i natural.  

Pel que fa als criteris d’ordenació del municipi, el POUM defineix com a qüestió principal el 

creixement sostenible concentrat al sòl urbanitzable (creixement no dispers), concretament 

als sectors del Pla de Dalt i Mas Boscosa. Aquest creixement no dispers persegueix la 

conservació, rehabilitació i recuperació de trames urbanes i parc immobiliari, amb 

estratègies de protecció del medi ambient i del patrimoni natural i cultural, amb habitatges 

i equipaments adequats a necessitats socials, un creixement que fomenta la cohesió social a 

través de la regulació d'usos de sòl i que preserva les zones de risc.  

El pla classifica gairebé 13Ha de sòl urbà no consolidat que es troba inclòs en polígons 

d’actuació. És a dir, el POUM preveu moltes actuacions dins de l’àmbit ja transformat, ja 

urbanitzat, per completar la seva estructura, per modificar el seu ús, per promoure zones 

verdes i nous equipaments, etc. 

Així mateix, la superfície dels espais lliures públics en sòl urbà consolidat prevista al POUM 

és de 85.240m² (8,5ha) que equival a un percentatge del 24,85% del total de zones verdes 

del municipi.  

Segons l’anàlisi que realitza la Proposta de revisió urbanística de Sarrià de Ter emmarcat 

dins dels treballs del Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local les 

propostes concretes que es recullen al POUM, es considera que més que plantejar una 

transformació de l’espai urbà consolidat, es consoliden principalment trames, traces i usos 

preexistents, sense cap relectura crítica. 
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Il·lustració 19. Plànols d'àmbits de transformació previstos al POUM. Font: Proposta de revisió urbanística 

del municipi de Sarrià de Ter (Fase 1 del Pla estratègic de Promoció econòmica i Desenvolupament local) 
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Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest objectiu Específic 

 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent aprovat al 2018  

 

Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Sarrià de 

Ter  

 

Pla Especial i Catàleg de Preservació del Patrimoni Arquitectònic Municipal 

 

Pla Local de l’Habitatge 

 

Pla de supressió de les barreres arquitectòniques 

 

Projecte  “Educació per a la democràcia” dut a terme a l’Escola Montserrat on els 

nens i nenes de 5è i 6è van treballar els valors de la democràcia i l’organització del 

sistema democràtic en l’àmbit municipal 

 

Projecte “Camí de Santiago” al seu pas pel municipi: ruta d'uns 11 km de distància 

que recorre una part del Camí de Santiago pels municipis de Sarrià de Ter, Girona i 

Fornells de la Selva 

 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic 

Objectiu Específic 2.1: Definir un model urbà que fomenti la compacitat, l' 

equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics. 

Objectiu Específic 2.2: Garantir la complexitat funcional i la diversitat d' usos. 

Objectiu Específic 2.3: Garantir la qualitat i l' accessibilitat universal dels 

espais públics. 

Objectiu Específic 2.4: Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació 

Objectiu Específic 2.5: Impulsar la regeneració urbana 

Objectiu Específic 2.6: Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis 

 

DAFO EJE 2. MODEL DE CIUTAT 
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A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es 

va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat 

per l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic de model de 

ciutat. 

 

DEBILTATS  AMENACES 

Valoració de 

4,2/5 

Complexitat d'ordenació i 

configuració pel traçat històric 

dels barris 

 
Valoració de 

3,6/5 

Centre urbà degradat i/o en 

procés d'abandonament, com 

conseqüència de dinàmiques 

supramunicipals de 

desplaçament de llars a zones 

periurbanes 

Valoració de 

4,1/5 

Contaminació ambiental, 

acústica i lumínica en 

determinades zones, amb els 

problemes que això implica en el 

medi ambient, la qualitat de vida 

i la salut 

 
Valoració de 

3,5/5 

Falta de flexibilitat en els 

instruments de planificació, per a 

adoptar mesures com a corredors 

ecològics o combatre la pèrdua de 

biodiversitat 

Valoració de 

4,1/5 

Model de desenvolupament urbà 

de les últimes dècades sectorial i 

monofuncional, problemes de 

mobilitat, proximitat, despesa 

energètica, sostenibilitat 

 
Valoració de 

3,2/5 

Dèficit d'infraestructures i serveis 

urbans (per inexistència o 

necessitat d'adaptació a noves 

realitats) ciutat i l' adequació del 

parc d' habitatge 

Valoració de 

3,8/5 

Parc edificatori deficient. Alta 

taxa d'edificis d'habitatges 

destinats a altres usos ineficients 

energèticament i problemes 

d'accessibilitat 

   

     

FORTALESES 
 

OPORTUNITATS 

Valoració de 

3,9/5 

Riquesa de patrimoni urbà i 

arquitectònic amb un alt valor 

històric, artístic i cultural: actius 

de potencialitat i senyal 

d'identitat local 

 
Valoració de 

4,6/5 

Difusió i potenciació de la cultura, 

esport, gastronomia, patrimoni, 

festes tradicionals... 

Valoració de 

3,4/5 

Ciutat ben comunicada, que 

permet el desenvolupament 

d'importants enclavaments 

 
Valoració de 

4,4/5 

Programes i fonts de finançament 

per a la conservació del patrimoni 

arquitectònic 
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d'activitat logística per al 

desenvolupament econòmic i 

d'unes certes indústries 

Valoració de 

3,2/5 

Acceptació de la importància de 

la participació de la societat civil, 

administracions i sector privat 

per a co-crear una ciutat més 

sostenible 

 
Valoració de 

4,2/5 

Programes d'ajudes i fons 

autonòmics, nacionals i europeus 

per a promoure un 

desenvolupament urbà equilibrat, 

sostenible i integrat 

Valoració de 

3,1/5 

Multiculturalitat i diversitat de 

barris, com a factor enriquidor 

que pot servir de base per a 

construir una comunitat urbana 

integrada 

 
Valoració de 

4/5 

Connexió de la ciutat amb 

l'entorn rural, millorant 

l'equilibri urbà-rural per a evitar 

la congestió de la ciutat i la 

despoblació rural 

 

 

Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes debilitats, 

amenaces, fortaleses i oportunitats, que els tècnics i tècniques van aportar en la sessió de 

treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més freqüència. 
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Núvol debilitats: 

 

Nucli poblacional segregat i dispers a Nuclis separats, diferents usos. 

 

POUM → Molt continuista, no resol els problemes i no es gens transformador. 

 

Zona industrial molt propera a la residencial. Els nuclis residencials es troben 

fraccionats per les industries fet que dificulta que hi hagi un nucli urbà continu i més 

encara que existeixi un centre urbà compacte. 

 

La Nacional II funciona com una cicatriu del teixit urbà, això juntament amb les 

zones industrials provoquen la dispersió dels nuclis anteriorment esmentats. 

 

Proximitat a Girona entès com la problemàtica que genera en quant a l’efecte ciutat 

dormitori que això provoca, hi ha població de barris com el del Pla d’en Xuncla que 

la vida la fan a Girona. 

 

El passeig del riu es troba molt desaprofitat, actualment es troba d’esquenes al poble 

hi ha vandalisme i la població no el coneix 
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Núvol amenaces: 

 

Centre urbà degradat → inexistència d’un únic centre urbà, si no que n’hi ha molts 

 

Turisme inexistent (ni tan sols turisme cultural) 

 

Falta de flexibilitat en els instruments de planejament → POUM 

 

Corredor forestal → tot el territori a l’oest de l’AP-7 es espai protegit i no edificable, 

per tant el municipi té molt poc espai per a créixer 

 

Proximitat Girona → La vida de bona part de la població es desenvolupa a Girona, 

aquest fenomen pot anar en augment amb el creixement de les urbanitzacions 

separades del nucli urbà. Molts habitants de Sarrià de Dalt no coneixen les activitats 

que es fan al municipi i no fan vida en aquest. 

 

Creixement de Girona Sud → pot produir-se un èxode de famílies cap allà , ja que es 

una zona en creixement. 

 

El municipi és considerat poc atractiu entre d’altres coses per la seva trama urbana 

i la baixa cohesió territorial dels seus nuclis. 

 

Té dificultats per créixer, principalment pot consolidar zones urbanes i eliminar 

zones d’indústria per a donar continuïtat i cohesió als nuclis territorials. 

 

Perill en convertir-se en ciutat dormitori 
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Núvol fortaleses: 

 

 

• Té un patrimoni cultural molt ric, té una bona quantitat d’edificis declarats com a 

patrimoni a protegir 

Vila romana 

 

Modernisme profús → Carrer Major, diferents edificis de Rafael Masó 

 

Edificis industrials amb interès patrimonial, com la fàbrica La Aurora  

 

 

• S’han “alineat els astres” en quant a la fortaleses en matèria de planificació 

estratègica.  

o Dels 4 sectors on es vol actuar, la zona industrial tant de la paperera com la 

de les botigues de mobles es troba més a prop que mai per a poder deixar 

l’ús industrial i passar a tenir ús residencial. Al seu torn el polígon del Pla 

d’en Xuncla ja no acollirà l’àrea d’investigació de l’Hospital Dr. Trueta pel 

que es un lloc idoni per a acollir les industries que es puguin deslocalitzar 

d’altres zones industrials situats més a prop del nucli. 

 

o Existeix voluntat política  

 

o Els tècnics son participatius  

 

o Arriben partides pressupostaries quantioses des de l’UE 
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• L’oferta d’activitats culturals és rica i variada → Teatre, Biblioteca, Centre Cívic, El 

Coro 

 

• Associacionisme fort 

 

• Els ciutadans de Sarrià tenen una consciencia de crítica i queixa, el fet que en el 

passat pertanyessin a Girona fa que siguin exigents en les seves demandes i demanin 

els serveis que tenen a la capital. 

 

• Passeig del Riu Ter → encara que es troba desaprofitar, vandalizat i té moltes 

oportunitats, actualment es un passeig agradable. 

 

• Bona dimensió de població → tant la mida de la ciutat com la població és adequada 

per a poder treballar i tenir força per a aplicar polítiques municipals 

 

Núvol oportunitats 

 

 

• El passeig del riu té molt de potencial, es una entorn natural molt aprofitable per la 

població 

 

• Cohesió de la ciutat 

 

• El municipi té identitat pròpia i té molt de potencial d’augment 

 

• Oportunitat de regeneració urbana  
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• Millora dels equipaments esportius, ja que l’esport es potent, i en concret l’esport 

femení que pot fer créixer l’esport, una millora de les instal·lacions acompanyaria al 

seu creixement . 

 

 



 

 62 

 

 

 

 

#SdT SOSTENIBLE  
#SdT SOSTENIBLE 

 

Eixos de l' Agenda Urbana Espanyola que s' aborden en aquest 

capítol: 

3: Canvi climàtic i resiliència 

4: Gestió sostenible dels recursos i economia circular  

5: Mobilitat i Transport 



DIAGNOSI.  EIX 3: Canvi Climàtic i Resiliència 

 
 
 

 63 

63 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: Prevenir i reduir els impactes del canvi 

climàtic i millorar la resiliència 

L’escalfament del sistema climàtic és 

inequívoc, atribuïble a l’activitat humana 

amb una certesa evident, i està causat 

essencialment per les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle (GEH) provocades 

per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en 

els usos del sòl. 

L’augment de les temperatures i les seves 

conseqüències, els llargs períodes de 

sequera, les inundacions degudes a pluges 

torrencials, la pèrdua de sòl fèrtil, 

l’augment dels incendis forestals i 

l’elevació del nivell del mar se situen entre 

alguns dels efectes més negatius que a 

Espanya es vinculen sense cap dificultat al 

canvi climàtic, i als quals el planejament 

territorial i urbanístic ha d’intentar donar 

resposta amb caràcter preventiu. La 

mitigació dels efectes del canvi climàtic 

es mostra, per tant, com una obligació i 

una urgència, alhora que l’adaptació 

constitueix una necessitat. Perquè, entre 

altres factors: 

L’increment de la urbanització i la reducció 

de la permeabilitat del sòl provoquen una 

reducció de la capacitat d’absorció de 

l’aigua caiguda i un augment de la 

velocitat d’aquesta fins a l’arribada al mar. 

Aquesta reducció, juntament amb un 

increment dels episodis de pluja torrencial, 

fa augmentar la probabilitat 

d’inundacions en els sistemes urbans. 

La recurrència de temps de sequera 

extrema durant llargs períodes temporals 

compromet l’organització de moltes 

ciutats i àrees metropolitanes, i això obliga 

a prendre mesures de diferent ordre, 

algunes de caràcter estructural. Una 

precipitació més baixa unida a una 

modificació en el règim plujós i a 

l’increment de la població i l’activitat 

urbana pot provocar disfuncions de 

diferent naturalesa, si els sistemes urbans 

no desenvolupen mesures adequades per 

abordar el nou escenari hídric que ve de la 

mà del canvi climàtic. 

Les onades de calor tenen un efecte afegit 

quan es connecten amb l’increment de les 

temperatures. El seu impacte immediat és 

la incomoditat tèrmica, però en casos 

extrems, amb períodes prolongats d’altes 

temperatures, pot arribar a suposar un 

augment de malalties i de morts. Les 

característiques dels materials urbans 

modifiquen el clima de les ciutats i fan que 

la temperatura en aquests sigui de diversos 

graus més que la temperatura de les àrees 

rurals. La combinació de les onades de 

calor amb l’esmentat efecte illa de calor 

augmenta l’impacte sobre la salut de la 

ciutadania. 

L’increment de les temperatures sovint ve 

acompanyat de la transmissió de malalties 

vehiculades a través dels aliments. Avui, les 

àrees urbanes acullen en el món la major 

part de la població. Aquestes àrees són les 

responsables, directament o 

indirectament, de la majoria d’emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle (no menys 

del 70%) produïdes al planeta. Les 

emissions es generen principalment per a 

la producció de béns i serveis utilitzats pels 

consumidors, sobretot de rendes mitjanes i 

altes, i per mantenir les funcions i 

l’organització urbanes (transport, gestió 

de fluxos màssics i energètics, etc.). 
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Tots aquests factors alerten també sobre 

l’oportunitat de la resiliència, entesa 

com la capacitat de les comunitats per 

resistir, adaptar-se i recuperar-se 

davant de les pertorbacions del seu 

entorn, concepte que és clau per afrontar 

un clima canviant i variable. 

Per tant, a la vista de tot el que s’ha 

assenyalat, es reitera la validesa de 

l’afirmació segons la qual la lluita per la 

mitigació, l’adaptació i la resiliència 

davant del canvi climàtic es guanyarà o es 

perdrà a les ciutats. La clau per alentir i, 

si s’escau, reduir l’escalfament global se 

centra en la manera de produir ciutat, 

en els estils de vida emprats, en la gestió 

dels fluxos metabòlics. En definitiva, en 

una organització de les ciutats que permeti 

encarar el futur amb més capacitat 

d’anticipació i una reducció de les 

incerteses. En tot cas, tot i contenir 

l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, 

les ciutats s’hauran d’adaptar als impactes 

que s’han enunciat abans, i serà per a 

aquestes un veritable repte, com ho és 

també generar i aplicar una cultura 

adequada d’eficiència energètica. Una 

planificació territorial i urbana que 

s’adapti als efectes del canvi climàtic i 

que avanci en la seva prevenció 

permetrà optimitzar i reduir el consum 

d’energia i d’aigua i ser més eficients 

energèticament. Aquests plans poden ser, 

per tant, els millors aliats per reduir la 

contaminació de l’aire, de l’aigua, del sòl i 

del subsol i també per abonar una gestió 

adequada dels mateixos recursos. 
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Clima 

 

Actual 

Sarrià de Ter té un clima càlid i temperat típicament mediterrani, enmarcat dins la categoria 

Prelitoral Nord. La temperatura mitjana anual és de 14,7. Es troba enclavat en una comarca, 

la del Gironès, força plujosa, la precipitació anual es situa al voltant de 963 mm, sent gener 

el mes més sec (56 mm) i octubre el mes més plujos, amb 116 mm. 

 

Il·lustració 20. Climograma de Sarrià de Ter. Font: climate-data.org 

 

 

Projeccions climàtiques 

L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), l’organisme de les Nacions Unides 

encarregat d’avaluar la ciència relacionada amb el canvi climàtic, recull una sèrie de 

previsions realitzades per a l’escenari RCP4.5 i horitzó 2040-2060. Aquestes previsions han 

sigut recollides pel projecte ECTAdapt2 per a realitzar el seu anàlisi de vulnerabilitat on es 

recullen les següents projeccions climàtiques en l’horitzó 2040-2060 per a Sarrià de Ter 

 

 

 
2 Projecte de cooperació transfronterera, executat en el territori de l'Espai Català Transfronterer 
(ECT), integrat pel departament de Pirineus Orientals (França) i la demarcació de Girona 
(Espanya).  Té per objectiu adaptar-se als efectes esperats del canvi climàtic 
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Taula 1. Font: Projecte ECTAdapt 

Variable Sarrià de Ter 

Increment de la temperatura màxima mitjana anual 21,73ºC (+12,85%) 

Increment de la temperatura màxima mitjana anual 30,63 ºC (+9,09%) 

Nombre anual de dies amb temperatura mínima major de 20ºC 34,41 dies (+164,32%) 

Temperatura mínima anual (Valor futur absolut) 10,71ºC 

Temperatura mínima hivernal (Valor futur absolut) 4,56 ºC 

Precipitació total -10,86% (641,28L) 

Màxim núm. De dies consecutius sense precipitació 37,65 dies (+21,35%) 

Número anual de dies amb precipitació >20 L 5,97 dies 

Precipitació màxima en 24h. 65,86 L 

 

 

Riscos climàtics 

 

El PAESC del Pla de Girona, a partir de les previsions descrites pel PROCICAT i el projecte 

ECTAdapt fa l’exercici de recollir els aspectes del canvi climàtic on el Pla de Girona pot ser 

més vulnerable en el futur. 

A partir d’aquestes dades s’han extrapolat aquelles vulnerabilitats que més afecten a Sarrià 

de Ter, tal com mostra la següent taula: 

 

Aspecte Grau de vulnerabilitat 

Increment de temperatura Alta 

Fred extrem Baixa 

Risc d’incendi Alta 

Precipitació extrema i inundacions Molt alta 

Sequeres i escassetat d’aigua Alta 
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Onades de calor 

L’ECTAdapt marca Sarrià de Ter com a municipi amb vulnerabilitat alta envers l’increment 

de la temperatura i la consegüent mortalitat associada a la calor. De la mateixa manera, 

projecta un augment del 10% de la temperatura màxima estival mitjana per al període 

2040-2060. 

Il·lustració 21. Mapa d'illes de calor a Sarrià de Ter i els municipis veïns. Font: PAESC Pla de Girona 

  
 

Onades de fred 

Sarrià de Ter presenta una vulnerabilitat baixa respecte el fred extrem 

 

Inundacions 

Sarrià de Ter es creuat per la riera d’en Xuncla i el torrent de Can Guilana i, a més, el riu Ter 

discorre pel marge oriental del terme municipal. Aixi doncs, Sarrià presenta una 

vulnerabilitat molt elevada de risc de pluges intenses que poden originar inundacions i 

avingudes. 
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Il·lustració 22. Zones inundables de Sarrià de Ter i municipis limítrofs per al període de retorn de 100 anys. 

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya 

 

 

 

Activitat sísmica 

Sarrià de Ter es troba en una zona d’activitat sísmica d’intensitat 3 (les zones van des de la 

0 a la 4), no obstant, la tipologia del seu subsol a les àrees habitades fa que s’inclogui a la 

zona d’intensitat 4. Malgrat això no hi ha constància històrica de terratrèmols que hagin 

afectat al municipi 

 

Sequeres i escassetat d’aigua 

La vulnerabilitat pel que fa a les sequeres és alta, malgrat que en cap de les sequeres 

històriques s’ha detectat pèrdues i danys significatius. La més important, al igual que a la 

resta de Catalunya va ser la de l’any 2007 
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Incendis 

El territori que ocupa el municipi de Sarrià de Ter és considerat, segons el Mapa de Protecció 

Civil de Catalunya, amb un nivell de perillositat alt. 

L’àrea del municipi amb més risc d’incendi es la del Bosc d’en Xuclà al nord del municipi, on 

hi ha una quantitat considerable de sotabosc molt inflamable. 

 

Il·lustració 23. Entorn del Bosc d'en Xuncla, vist des del sud. Font: Google Maps 

 

 

 

Emissions 

 

Segons els últims registres de 2019, Sarrià de Ter ha experimentat un augment moderat de 

les emissions des del 2005. Malgrat haver aconseguit reduir considerablement les 

emissions totals durant el 2012-2013, aquestes van tornar ràpidament els nivells anteriors, 

i van seguir augmentant fins assolir les 23.944,56 tn de CO2 l’any 2019. 

A partir d’un recull de dades de l’Inventari de seguiment d’emissions a comarques gironines 

(ISE) 2006-2019 (Diputació de Girona – CILMA 2019), el PAESC ofereix el següent gràfic per 

il·lustrar l’evolució d’emissions per sectors a Sarrià de Ter del 2005 l 2019: 
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Il·lustració 24. Evolució de les emissions per sector. Font: Inventari de seguiment d’emissions a comarques 

gironines (ISE) 2006-2019 (Diputació de Girona – CILMA 2019), gràfic elaborat pel PAESC del Pla de 

Girona 

 

El 2017 arrel dels problemes de pudors que experimenta el municipi, originats a la zona 

industrial, es va realitzar un ‘Estudi de contaminació atmosfèrica’ per mesurar els nivells 

ambientals dels contaminants atmosfèrics. 

Es va extreure que els nivells ambientals de tots els contaminants eren baixos i els nivells 

dels contaminants mesurats es trobaven molt lluny de qualsevol nivell tòxic. En concret, els 

nivells de Sulfur d’hidrogen (H2S), benzè, etilbenzè, o-xilè i 1,3-butadiè eren molt baixos 

amb nivells per sota del límit de detecció, al igual que els nivells de toluè i mp-xilè. Els 

nivells d’amoníac (NH3) i diòxid de nitrogen (NO2) no eren elevats i es trobaven 

dins dels nivells habituals de zones urbanes a Catalunya.  

 

Resiliència  

 

En el PAESC del Pla de Girona s’ofereix tant un Pla d’acció de mitigació com un Pla d’acció 

d’adaptació al canvi climàtic. Per tal d’orientar l’estratègia de les accions del municipi en 

matèria d’adaptació del canvi climàtic, s'analitzen les principals vulnerabilitats climàtiques 

on s’exposa Sarrià de Ter. Les accions d’adaptació de l’Ajuntament de Sarrià de Ter han 

d’estar dirigides a: reduir el risc d’incendis forestals, mitigar els problemes d’abastament 

(quantitat i qualitat de l’aigua), evitar l’increment de la demanda d’energia per 

empitjorament del confort tèrmic i del fenomen illa de calor, protegir les infraestructures 

(del deteriorament de materials de construcció i increment dels costos de manteniment), i 

reduir el risc d’inundacions i riuades. 
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Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest objectiu Específic 

 

La documentació clau que s’ha pres com a referència en la l’anàlisi d’aquest eix ha sigut 

principalment el document de Diagnosi del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 

(PAESC) del Pla de Girona, actualment en procés d’elaboració. El Pla d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat (PALS) s’ha tingut en compte només per a informació qualitativa encara 

vigent, ja que és un document força desfasat, elaborat el 1999. 

El PAESC, que s’elabora dins del marc del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia (PACE), 

es proposa fer un anàlisi exhaustiu de la situació climàtica i de consum energètic d’un 

conjunt de municipis de l’àrea del Pla de Girona, entre els quals es troba Sarrià de Ter, i 

proposa una sèrie d’accions que aquests municipis poden emprendre per afrontar els riscos 

als que s’exposen mitjançant els recursos dels que disposen. 

El PALS, per la seva banda, elaborat el 1999, realitza un anàlisi de la situació de Sarrià de 

Ter d’un caire més integral. No només diagnostica aspectes ambientals i de sostenibilitat, 

sinó que també realitza un anàlisi de la situació econòmica i social del municipi. 

 

En segon ordre s’han tingut en compte els següents estudis, plans i ordenances 

Estudi de contaminació atmosfèrica del municipi  

 

Pla d’instal·lació de sistemes d’energies renovables als edificis públics i centres 

educatius 

 

• Aprovació i aplicació de l' Ordenança d' Olors. 

 

• Aprovació i aplicació de l' Ordenança de Sorolls. 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic 

Objectiu Específic 3.1: Adaptar el model territorial i urbà als efectes del canvi 

climàtic i avançar en la seva prevenció 

Objectiu Específic 3.2: Reduir les emissions de gasos efecte hivernacle 

Objectiu Específic 3.3: Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic 
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DAFO EIX 3. CANVI CLIMÀTIC I RESILIÈNCIA 

 

A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es va 

treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic de canvi climàtic 

i resiliència. 

 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració de 

4,4 / 5 

Contaminació derivada de la 

indústria i l'activitat. Amb 

freqüència, l'activitat 

econòmica i determinades 

indústries produeixen agents 

contaminants 

 
Valoració de 

4,2 / 5 

Exposició a riscos naturals i 

efectes del canvi climàtic, com a 

sequeres 

Valoració de 

4,1 / 5 

 Alt consum energètic fòssil, 

en edificis i en transport, la 

qual cosa té importants 

repercussions en el 

mediambient i la qualitat de 

vida 

 
Valoració de 

4,1 / 5 

Exposició a riscos naturals i 

efectes del canvi climàtic, com a 

onades de calor 

Valoració de 

4 / 5 

Estudis i mesures d'adaptació 

al canvi climàtic insuficients 
 

Valoració de 

3,8 / 5 

Contaminació 

atmosfèrica/mediambiental. 

Elevats nivells d'emissió de gasos 

d'efecte d'hivernacle i de 

contaminació d'abast territorial 

FORTALESES  OPORTUNITATS 

Valoració de 

3,6 / 5 

Mesures per al control del 

soroll i emissions 

contaminants, a través d'una 

avaluació de la situació que 

permet adoptar mesures 

correctores 

 
Valoració de 

4,6 / 5 

Polítiques nacionals i europees 

relacionades amb l'adaptació 

/mitigació al canvi climàtic que 

es poden traslladar a la realitat 

local 
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Valoració de 

3,2 / 5 

Polítiques públiques en 

matèria de mitigació del canvi 

climàtic i de foment d'energies 

sostenibles 

 
Valoració de 

4,4 / 5 

Xarxes de ciutats, adhesió a 

pactes o estratègies per a la 

millora d'eficiència energètica, 

energies renovables i contra el 

canvi climàtic 

Valoració de 

2,6 / 5 

Condicions climàtiques que 

afavoreixen la qualitat de vida 

de la ciutadania i redueixen el 

consum energètic 

 
Valoració de 

4,3 / 5 

Increment de la sensibilització 

ciutadana en matèria 

mediambiental i davant el repte 

del canvi climàtic i els seus 

efectes en entorns urbans 

Valoració de 

2,6 / 5 

Mesures per a la lluita contra 

incendis forestals o 

inundacions: plans de 

gestió/millora forestal o 

agències per a l'estudi 

d'inundacions 

 
Valoració de 

4,1 / 5 

Connexió urbà-rural, millorant la 

qualitat ambiental urbana 

recuperant espais degradats i 

creant zones verdes en connexió 

amb actius naturals 

 

Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes debilitats, 

amenaces, fortaleses i oportunitats, que els tècnics i tècniques van aportar en la sessió de 

treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més freqüència: 

 

Núvol debilitats: 

 

 

• L’ajuntament no té fons propis per a invertir en polítiques per fer front al canvi 

climàtic i depèn de subvencions d’administracions supramunicipals. Això fa que la 

necessària transformació energètica s’executi d’una forma lenta. La implementació 
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de les infraestructures es duu a terme lentament com per exemple la instal·lació de 

les plaques solars als edificis municipals.  

• El principal problema deriva de la indústria paperera afincada al municipi des de 

XX, que si bé ha estat una font principal de l’activitat econòmica, també ha sigut font 

de contaminació ambiental, acústica i ha caracteritzat la mala olor de la ciutat durant 

dècades. La seva conversió, ha ajudat a revertir part d’aquests efectes.  

 

Núvol amenaces: 

 

 

• Considerant que una de les vulnerabilitats més agreujades pel canvi climàtic han 

estat les inundacions en temps de pluges, la total proximitat a la llera del riu Ter fa 

que calgui disposar de mecanismes per prevenir inundacions que ara no s’en 

disposa  
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Núvol fortaleses: 

 

• El municipi disposa d’un Pla d’Instal·lació de plaques solars als edificis municipals 

que es va desplegant a mida que arriben les subvencions. Les ajudes a les renovables 

des de diferents administracions poden ser l’impuls definitiu 

• La Llera del riu Ter es va arranjar per assegurar espais verds dins del municipi   

• La ubicació de SdTer envoltat d’espais naturals cuidats i protegits, boscos i el Ter, la 

fan única per que les persones puguin millorar la seva qualitat de vida  

 

Núvol oportunitats: 
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• Existeix sostre disponible per instal·lar plaques fotovoltaiques, també hi ha sol 

disponible per instal·lar-les, que sumats a les hores de llum efectives que disposem 

al territori, fa evident que pot ser una font clara d’energia pel municipi i reduir així 

el consum d’energia fòssils . Afegir què s’espera a nivell mundial de reducció   

• L’Agenda Urbana pot ser l’eina que ens permeti tenir consciència de tot el que s’ha 

de transformar en el municipi, per optimitzar el consum d’energia i ser més eficients 

energèticament 

• Cada cop hi ha més consciència social i polítiques per mitigar l’impacte climàtic, que 

deriven en accions concretes al territori. Per exemple, al Gironès s’ha implantat 

recentment el servei “porta a porta domiciliaria” de gestió de residus domiciliaris, 

en les que també entraran els petits comerços locals. 

• Les experiències de les ciutats que ja han posat en marxa plans de sostenibilitat; axí 

com accions, poden ser de gran ajuda per triar i adaptar noves pràctiques al 

municipi. Per això és important, formar part de xarxes ciutadanes a nivell territorial, 

nacional o supranacional, com es fa en altres temes. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: Fer una gestió sostenible dels recursos i 

afavorir l'economia circular 

Les ciutats són el gran centre motor de 

l’economia i el principal focus de consum 

de recursos naturals (75%) i de 

generació de residus (50% de la 

producció global), i també és on es genera 

entre el 60 i el 80% de les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle, tal com recullen les 

Nacions Unides a l’informe “Resource 

Efficiency as Key Issue in the New Urban 

Agenda”. Les ciutats participen i són 

corresponsables dels impactes ambientals i 

l’alt consum de recursos naturals generats 

pel model econòmic lineal i, per tant, han de 

tenir un paper essencial en la transició 

cap a un model econòmic circular que 

asseguri la qualitat de vida a les ciutats i 

en faci un lloc atractiu per viure-hi. 

L’eficiència està relacionada amb el mateix 

metabolisme urbà, és a dir, amb els fluxos de 

materials, aigua i energia, que constitueixen 

el seu propi suport. L’ús i la gestió dels 

recursos naturals han d’assolir la màxima 

eficiència, alhora que garanteixen la mínima 

pertorbació dels ecosistemes. L’ordenació 

del territori, l’urbanisme, la mobilitat, 

l’edificació, els fluxos d’aigua, els materials 

que s’utilitzen i els residus que es generen, 

units a determinats estils de vida, estan 

implicats en la creació d’escenaris 

estalviadors o malbaratadors d’energia. 

També és clau una gestió adequada de 

l’aigua, perquè Espanya serà un país encara 

més sec a conseqüència del canvi climàtic. 

Per això els sistemes de retenció, 

emmagatzematge, eficiència en l’ús i 

reutilització de l’aigua han d’ocupar un lloc 

privilegiat en tota agenda urbana. En una 

gestió integrada, tant a escala local com de 

conca, cal buscar la màxima 

autosuficiència hídrica que combini les 

mesures de captació amb les mesures 

d’estalvi i eficiència. És imprescindible, per 

tant, vincular el desenvolupament urbà amb 

el cicle de l’aigua en la seva expressió local 

(captació d’aigua de pluja, reutilització de 

les aigües regenerades) i evitar tot allò que 

pugui comportar que es contamini. Un altre 

element per considerar prioritàriament són 

els residus. Un model de gestió de residus 

amb criteris de sostenibilitat intentarà 

aplicar la jerarquia de residus, especialment 

la prevenció i reducció i la reutilització i 

el reciclatge, cosa que permetrà avançar en 

una societat eficient en l’ús dels recursos que 

redueix, alhora, l’impacte contaminant i 

millora la disponibilitat de matèries 

primeres. Els objectius que persegueix la 

política europea per a aquest sector i que 

s’inclouen al PEC (Paquet d’Economia 

Circular) són una bona guia per orientar 

l’elecció de les accions, la seva priorització i 

la seva posada en marxa efectiva. Aquests 

objectius són els següents:  

Assolir taxes de preparació per a la 

reutilització i el reciclatge dels residus 

municipals d’un 55% l’any 2025, d’un 60% 

l’any 2030 i d’un 65% el 2035.  

Assolir taxes de reciclatge obligatòries per a 

tots els envasos del 70% el 2030, que es 

distribuiran de la manera següent: en el cas 

dels envasos de plàstic, el 55%; el 30% per a 

la fusta; el 80% per als metalls fèrrics; el 

60% per a l’alumini; el 75% per al vidre, i el 

85% en el cas del paper i cartró. 

Prohibir, l’any 2030, abocar residus 

reciclables. 

Exigir que, l’any 2030, tots els envasos de 

plàstic siguin reciclables. 
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Finalment cal fer referència a l’agricultura 

de proximitat, és a dir, la que es relaciona 

amb la capacitat d’autoabastiment, la 

reducció de la petjada agroalimentària i la 

denominada sobirania alimentària. Les 

societats de consum no són conscients de les 

implicacions globals que tenen la 

procedència geogràfica dels aliments, les 

absències generalitzades de productes 

locals, el cost de les importacions, l’energia 

consumida per transportar-los i també, per 

descomptat, la qualitat dels productes que 

consumeix la població. Tot això té molt a 

veure amb la necessitat d’aconseguir una 

economia circular, és a dir, un model de 

cicle tancat 
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Energia 

 

Gas Natural 

Les dades més actualitzades en aquesta qüestió, ofertes per l’ajuntament i per l’inventari de 

referència d’emissions de les comarques gironines de la Diputació de Girona i CILMA 

(2012), suggereixen que les llars segueixen consumint energia majoritàriament provinent 

del gas natural (al voltant d’un 60%). Això representa que, només en els edificis residencials, 

es consumeixen  gairebé 12.000 MWh d’energia provinent del gas natural. Els edificis i 

equipaments del sector terciari (no municipal), en canvi, només obté del gas natural un 20% 

del total d’energia que consumeix, que suma fins a uns 900 MWh. 

 

Il·lustració 25. Distribució de l'energia per fonts a Sarrià de Ter (2012). Font: Ajuntament, Diputació i Cilma 

 

Energia elèctrica 

Les dades ofertes per la Diputació de Girona i el CILMA (2012) mostren que els edificis 

residencials del municipi consumeixen 5.481,23 MWh d’energia provinent de l’electricitat. 

Pel que fa als edificis i equipaments del sector terciari (no municipal), el 75% del total 

d’energia que es consumeix és d’origen elèctric, ascendint a uns 1.125 MWh. 

 

Combustibles líquids 

Els combustibles líquids engloben el gas-oil bonificat, el fuel-oil i els combustibles 

d’automoció. 

Al PAESC del Pla de Girona s’explica que, pel que fa al parc de vehicles propietat de 

l’ajuntament de Sarrià de Ter, una ampla majoria dels vehicles tenen motors de gasoil o 

gasolina, tant en la flota de serveis tècnics, de la policia municipal, de protecció civil o de 

neteja municipal. 
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Energies renovables 

Al PAESC del Pla de Girona es proposen certes accions de mitigació per a Sarrià de Ter 

enfocades a promoure la generació d’energia renovable per tal de facilitar la transició 

energètica. Entre d’altres, destaquen propostes com substituir els combustibles fòssils per 

energies renovables en els equipaments municipals, contractar subministrament d’energia 

verda municipal certificada, reservar i regular sòl municipal per la transició energètica, 

incorporar criteris d’eficiència energètica i energies renovables en els plecs de contractació 

pública, crear comunitats locals d’energia renovable en el sector industrial o promoure el 

debat social sobre la transició energètica. 

 

Consum de la flota municipal 

El consum energètic de la flota de vehicles municipals ha disminuït des de les quantitats 

registrades el 2005. En el següent gràfic es pot comprovar com, tant pel que fa al parc de 

vehicles de l’ajuntament com al transport associat a la gestió de residus, el consum energètic 

s’ha reduït. El total de consum reduït equival a 27,38 MWh, amb una disminució 

especialment considerable en el consum respectiu del parc de vehicles de l’ajuntament, el 

qual s’ha reduït més de la meitat (de 30,56 MWh el 2005 a 13,19 MWh el 2019).  

 

Il·lustració 26. Emissions de la flota municipal de l'Ajuntament de Sarrià de Ter per sectors (MWh). Font: 

PAESC Pla de Girona 

 

 

Cicle integral de l’aigua 

 

Subministrament d’aigua 

El subministrament de l’aigua potable al municipi de Sarrià de Ter recau en una empresa 

proveïdora i distribuïdora d’aigua potable de consum públic, Aigües de Girona Salt i Sarrià 

de Ter. 
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Consum global 

Segons dades de Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter, el consum mitjà per dia al municipi 

de Sarrià de Ter se situa als 681,789 m3/dia, amb un total facturat al 2017 de 248.853 

m3/any. 

 

Il·lustració 27. Consum anual d'aigua al municipi (2011-2019). Font elaboració del PAESC del Pla de 

Girona a partir de les dades d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter i l'ACA 

 

 

Consum per sectors 

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la mitjana de la dotació d’aigua per 

ús domèstic de Sarrià de Ter al 2019 és de 101,67 litres/dia i habitant, el qual inclou les 

pèrdues i incontrolats de la xarxa. El volum consumit el 2019 per activitats econòmiques i 

fonts pròpies (captacions particulars i agrícoles) va ser de 1.035.388 m3/any, que 

representa el 84% del total del consum d’aigua del municipi. 

Il·lustració 28. Gràfic dels usos de l’aigua del municipi de Sarrià de Ter. Font: elaboració del PAESC Pla de 

Girona a partir de les dades de l'ACA (2019) 
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Aigües residuals  

El sistema de sanejament del Pla de Girona compta amb dues estacions depuradores 

d’aigües residuals (EDAR) i la xarxa de sanejament. La més antiga, de l’any 1986 (encara 

que ha sofert modificacions) és la de Girona, situada a Campdorà y gestionada per 

TRARGISA, que dona servei entre d’altres municipis a Sarrià de Ter.IND 

 

Il·lustració 29. Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Girona, a Campdorà. Font: TRARGISA 

 

 

Reciclatge i residus 

 

Generació 

En el Pla d’acció de mitigació del canvi climàtic que s’ofereix al PAESC del Pla de Girona, les 

accions estan dividides segons cinc grans línies estratègiques. Una d’elles fa referència a la 

reducció de la generació de residus i disminució de les emissions associades al tractament 

de residus sòlids urbans. Alguna d’elles la descriurem seguidament. 

 

Recollida de residus 

Sarrià de Ter duu a terme diverses accions per optimitzar la recollida de residus. Algunes 

d’elles són l’adequació dels horaris i freqüència de recollida dels residus a la temperatura 

(modificant els horaris i la freqüència de recollida de residus, principalment orgànics), o 

l’autocompostatge i reutilització de restes de jardineria i de menjadors escolars (que 

complementa el servei de recollida de residus orgànics habitual, permetent gestionar la 

matèria orgànica en una zona pròxima al punt de generació, alhora estalviant consum 

energètic i reduint emissions). 

 

Recollida selectiva 
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El passat 1 de maig de 2022, Sarrià de Ter va iniciar l’aplicació del mecanisme de recollida 

‘porta a porta’ de residus. La Unió Europea va marcar recentment l’objectiu d’arribar al 65% 

de recollida selectiva, i, amb les taxes al voltant del 40% del conjunt de la comarca del 

Gironès, el Consell Comarcal del Gironès va estimar que l’única manera d’arribar-hi era 

implementant aquest sistema. Per aquest motiu, va idear diferents models de recollida 

selectiva que s’adequarien a les necessitats dels municipis de la comarca. Sarrià de Ter ha 

incorporat el model 2, que es basa en una recollida de residus ‘porta a porta’ juntament amb 

àrees tancades per als disseminats. 

 

Infraestructura  

A Sarrià de Ter es situa la deixalleria Comarcal de Sarrià de Ter, on els ciutadans, comerçps, 

oficines i serveis de Sarrià, Girona i Sant Julià de Ramis poden dur la següent tipologia de 

residus: 

Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, 

pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc. 

Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, 

ferralla, cables elèctrics, etc. 

Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells. 

Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.  

 

Economia circular 

 

Tot i no existir cap document que tracti explícitament i a fons la gestió de recursos o 

l’economia circular del municipi, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 

(PAESC) del Pla de Girona analitza certs modes amb els que el municipi gestiona els 

recursos existents que contrasten amb el model insostenible de producció lineal i que es 

basen en dissenys de llarga durada que es recolzen en el manteniment, reparació, 

reutilització, reciclatge i renovació dels materials existents i la minimització dels recursos 

utilitzats, la pol·lució o les emissions. Concretament, aquest PAESC tracta qüestions com la 

gestió de l’aigua o l’ús d’energies renovables. 
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Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest objectiu Específic 

La documentació clau que s’ha pres com a referència en el nostre anàlisi ha sigut; per una 

banda, el document actualment en procés d’elaboració del Pla d’Acció per l’Energia 

Sostenible i el Clima (PAESC) pel Pla de Girona, i, per altra, el Pla d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat (PALS). 

El PAESC, que s’elabora dins del marc del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia (PACE), 

es proposa fer un anàlisi exhaustiu de la situació climàtica i de consum energètic d’un 

conjunt de municipis de l’àrea del Pla de Girona, entre els quals es troba Sarrià de Ter, i 

proposa una sèrie d’accions que aquests municipis poden emprendre per afrontar els riscos 

als que s’exposen mitjançant els recursos dels que disposen. 

El PALS, per la seva banda, elaborat el 1999, realitza un anàlisi de la situació de Sarrià de 

Ter d’un caire més integral. No només diagnostica aspectes ambientals i de sostenibilitat, 

sinó que també realitza un anàlisi de la situació econòmica i social del municipi. 

Així mateix, l’Ajuntament de Sarrià de Ter, juntament amb l’ACA i els Ajuntaments de Girona, 

Bescanó i Salt, Ajuntament també està implicat en el projecte en curs de Promoció de 

millores en la gestió dels pous urbans. Aquest està ideat per potenciar l’ús de recursos 

hídrics alternatius, augmentar el nombre de pous i optimitzar-ne la seva gestió. 

 

Altres projectes relacionats amb aquest objectiu estratègic son: 

 

• Projecte de canvi d'il·luminació de tot l'enllumenat públic per bombetes "led" d'alta 

eficiència energètica. 

 

• Promoció de l’ús de la deixalleria per a la reutilització i la recuperació de materials 

 

• Implantació del servei de recollida de residus Porta a Porta  

 

• Implantació de recollida de residus d’activitats comercials 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic 

Objectiu Específic 4.1: Ser més eficients energèticament i estalviar energia 

Objectiu Específic 4.2: Optimitzar i reduir el consum d' aigua 

Objectiu Específic 4.3: Fomentar el cicle dels materials 

Objectiu Específic 4.4: Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge 
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DAFO EIX 4. GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I ECONOMIA CIRCULAR 

 

A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es va 

treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic de recursos i 

economia circular. 

 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració de 

4,6/5 

Infraestructures locals poc 

eficients. Necessari realitzar 

actuacions per a millorar la 

seva eficiència energètica i 

incorporar energies 

renovables 

 
Valoració de 

4,4/5 

Alta dependència energètica 

exterior en un context d'escassa 

producció d'energies renovables en 

l'àmbit municipal i baix nivell 

d'autosuficiència 

Valoració de 

4,3/5 

Metabolisme urbà: escàs 

desenvolupament de 

plantejaments holístics 

 
Valoració de 

4/5 

Escassetat de matèries primeres 

essencials i augment dels preus per 

al desenvolupament de l'economia 

global i local 

Valoració de 

4/5 

Escassa cultura pública i 

privada sobre l'ús compartit 

de béns o l'adquisició de béns 

reutilitzats, reciclats o re-

fabricats 

 
Valoració de 

3,8/5 

Augment de la pressió sobre la salut 

humana/medi ambient/recursos 

naturals o un dèficit ecològic per la 

generació de residus/consum 

recursos 

Valoració de 

3,4/5 

Activitats productives de 

baixa eficiència energètica, 

amb un elevat consum 

d'energia final 

 
Valoració de 

3,6/5 

Augment de població en situació de 

"pobresa energètica" 

     

FORTALESES 
 

OPORTUNITATS 

Valoració de 

3,8/5 

Polítiques municipals en 

matèria d'eficiència 

energètica: millora de 

l'enllumenat públic, 

incorporació d'energies 

renovables en edificis 

públics... 

 
Valoració de 

4,7/5 

Xarxes de ciutats, adhesió a pactes o 

estratègies per a la millora de 

l'eficiència energètica, energies 

renovables i contra el canvi climàtic 
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Valoració de 

3,7/5 

Riquesa del patrimoni natural 

i mediambiental: l'ús i la 

gestió de la qual és clau en la 

generació de processos 

sostenibles 

 
Valoració de 

4,4/5 

Polítiques nacionals i europees 

relacionades amb la promoció de les 

energies renovables i l'eficiència 

energètica 

Valoració de 

3,6/5 

Mesures per al control del 

soroll i emissions 

contaminants, a través d'una 

avaluació de la situació que 

permet adoptar mesures 

correctores 

 
Valoració de 

4,4/5 

Patrimoni natural infrautilitzat, que 

pot constituir la base sobre la qual 

desenvolupar actuacions i 

estratègies de desenvolupament 

urbà sostenible 

Valoració de 

3,3/5 

Implementació de mesures de 

lluita contra incendis forestals 

o inundacions: plans de gestió 

forestal o agències per a 

l'estudi d'inundacions 

 
Valoració de 

4,4/5 

El desenvolupament de l'activitat de 

gestió de residus com a àmbit clau 

en la millora i conservació del medi 

ambient i la generació d'ocupació 

local 

Elevat potencial de 

desenvolupament d'energies 

renovables, especialment la 

fotovoltaica 

 

Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes sobre 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que els tècnics i tècniques van aportar en la 

sessió de treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més 

freqüència 
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Núvol debilitats: 

 

• Existeix un pla per la instal·lació de plaques solars a edificis públics, però es pot anar 

avançant a mida que s’aconsegueixen subvencions, que fa que sigui un procés lent a 

la transició del municipi a energies renovables. 

• No existeixen mesures i mesurament de d’eficiència energètica a nivell d’edificis i 

infraestructures. Tampoc polítiques o campanyes informatives que impulsin canvis 

del comportament dels ciutadans per un ús més racional de l’energia.  

• Es segueix notant un desconeixement en la ciutadania entorn a l’ús i la gestió 

sostenible dels recursos. I tampoc s’ha reforçat de les institucions amb campanyes 

informatives, fins ara. 

 

Núvol amenaces: 
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El municipi depèn de subvencions a tot nivell per poder desplegar plans de transició 

energètica o gestió de residus. Si aquestes línies s’esgoten, no es podrà seguir.  

El cost de l’energia a nivell mundial s’està incrementant molt, degut especialment a 

la guerra Ucraïna-Rússia i impacte també en el municipi.  Sinó es prenen mesures, 

la pobresa energètica entre la ciutadania creixerà. 

 

Núvol fortaleses: 

 

 

• Potencial en quant a la millora de l’eficiència energètica, donat a que existeixen 

consciència dels tècnics municipals que ja han arrancat ínies d’actuació com la 

instal·lació de plaques solars als edificis municipals. 

• La situació privilegiada de Sarrià de Ter envoltat de parcs naturals i el riu Ter, fa que 

la ciutadania pugui gaudir d’espais verds, alhora que ajuden a mantenir nivells de 

contaminació baixos, tot i el pas de la NII o la indústria. 
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Núvol oportunitats: 

 

• Potencial del patrimoni natural com a actiu per al municipi 

• La recollida selectiva millorarà, ja que a partir de maig es comença a implementar el 

porta a porta que s’està establint a tot el Gironès. A més a més, els petits comerços i 

perruqueries, podran també gaudir d’aquest sistema- 

• Les industries estan obligades a fer una “gestió de residus industrials”, i es confia 

que s’està fent. 

• Els sostres de tots els edificis del municipi, en especial dels industrials als polígons, 

podrien ser reaprofitats per instal·lar plaques solars. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: Afavorir la proximitat i la mobilitat 

sostenible 

La mobilitat urbana és un element clau en 

les polítiques urbanes a causa del 

creixement de les ciutats en els darrers anys 

i la complexitat dels usos del sòl. Actualment, 

més de la meitat de la població mundial viu 

en àrees urbanes. A la Unió Europea aquest 

percentatge arriba al 80%, i a Espanya se 

supera lleugerament. 

La mobilitat, entesa com la capacitat de 

moure’s en l’espai urbà utilitzant diferents 

mitjans de transport, constitueix una 

dinàmica clau per planificar les ciutats. Els 

sistemes de transport influeixen de manera 

decisiva en les pautes de desenvolupament 

urbà i en la qualitat de vida de la ciutadania. 

També en la justícia espacial, entesa en 

aquest cas com el paper que tenen les ciutats 

mitjançant la planificació de l’espai i les 

seves connexions en la conformació de la 

igualtat o de la desigualtat social. 

Avui en dia és innegable que les ciutats i els 

entorns metropolitans necessiten models 

de mobilitat intel·ligents, que assegurin 

l’accessibilitat universal, que redueixin 

les desigualtats entre territoris i entre 

classes socials, i que es dotin de sistemes de 

transport sostenibles que afavoreixin una 

economia eficient, un medi ambient 

saludable, una bona qualitat de l’aire i el 

benestar dels seus habitants. 

La Comissió Europea, al llibre blanc del 

transport publicat el 2011 “Cap a un sistema 

de transports competitiu i eficient en el 

consum de recursos”, constata que el 

transport encara no és sostenible a causa de 

la seva gran dependència del petroli, als 

elevats índexs de congestió i als alts 

impactes mediambientals i econòmics que 

comporta. Tampoc no ho és des del punt de 

vista social a causa dels enormes costos 

derivats de l’accidentalitat i els problemes 

d’accessibilitat. Aconseguir una mobilitat 

eficient en relació amb els recursos utilitzats 

i sostenible és un dels desafiaments de les 

ciutats del present i del futur. 

El model urbà que s’esculli per ordenar el 

creixement necessari de les ciutats és molt 

rellevant, tant pel que fa als objectius 

estratègics ja analitzats fins ara com, per 

descomptat, pel que fa a l’aspiració 

d’afavorir la proximitat i una mobilitat 

sostenible. Els models de creixement basats 

en un desenvolupament urbà dispers i 

expansiu augmenten les distàncies de viatge, 

fet que contribueix a incrementar la 

dependència de l’automòbil i genera un gran 

consum d’espai i energia i uns impactes 

mediambientals significatius (IDAE, 2008). 

En aquest context, plantejar el desafiament 

de la mobilitat requereix fer un canvi de 

paradigma en la planificació urbana, 

fomentant ciutats compactes, amb usos 

mixtos del sòl, i abandonant els models de 

creixement dispers. També encaixa en 

aquest paradigma la recerca de models 

territorials i urbans de proximitat. La 

proximitat a les activitats, els serveis, les 

dotacions i els llocs de treball i d’oci permet, 

en general, afrontar de manera més eficient 

un dels grans reptes actuals de l’urbanisme: 

la gestió de la mobilitat i els serveis de 

transport urbans i, amb aquests, la 

qualitat mediambiental. Buscar aquest 

model territorial que, des de l’òptica més 

urbana, es caracteritza per una 

urbanització compacta, amb diversitat 

d’usos i unes dimensions raonables, és un 

objectiu prioritari que, a més, té efectes 

transversals múltiples. Tot això amb 
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independència del fet que es reconeguin les 

virtuts, en termes d’oportunitats, de les àrees 

metropolitanes i de les grans ciutats.  

Pel que fa al disseny de sistemes de 

transport, la clau és l’eficiència i la 

sostenibilitat que proporcionen 

alternatives atractives, còmodes i 

assequibles al vehicle privat. D’acord amb el 

Consell de Transports de la Unió Europea, un 

sistema de transports sostenible és aquell 

que:  

• permet respondre a les necessitats 

bàsiques d’accés i desenvolupament 

d’individus, empreses i societats, 

amb seguretat i de manera 

compatible amb la salut humana i el 

medi ambient, i fomenta la igualtat 

dins de cada generació i entre 

generacions successives;  

• és assequible, opera equitativament 

i amb eficàcia, ofereix una elecció de 

mitjans de transport i fomenta una 

economia competitiva, així com el 

desenvolupament regional 

equilibrat, i  

• limita les emissions i els residus dins 

de la capacitat del planeta per 

absorbir-los, utilitza energies 

renovables al ritme de generació i fa 

servir energies no renovables segons 

les taxes de desenvolupament de 

substitutius d’energies renovables, 

mentre es minimitza l’impacte sobre 

l’ús del sòl i la generació de sorolls. 

Els sistemes de transport, a més, han 

d’esdevenir un vector d’innovació en 

l’entorn urbà, capaços d’incorporar les 

tecnologies més avançades en favor 

d’una mobilitat més segura, eficient i 

sostenible. Aquestes noves i ja no tan noves 

tecnologies proporcionen informació en 

temps real per planificar el viatge, aprofitar 

el temps d’espera i reduir la incertesa, cosa 

que permet millorar la confiança i la 

percepció de l’usuari. D’acord amb la 

Comissió Europea (2013), la innovació 

tecnològica és una eina fonamental per 

implementar estratègies que promoguin 

una mobilitat urbana sostenible. 

En aquest marc sorgeix el concepte de ciutat 

intel·ligent. Les ciutats intel·ligents es 

presenten com una solució per assolir un 

desenvolupament urbà més sostenible 

alhora que es millora la qualitat de vida de 

la ciutadania mitjançant l’ús de les 

tecnologies. Si s’aplica aquest concepte a la 

mobilitat intel·ligent, aquesta es basaria en 

“formes innovadores i sostenibles de 

proporcionar un mitjà de transport per als 

habitants de les ciutats, com el 

desenvolupament de sistemes de transport 

públic i vehicles basats en combustibles i 

sistemes de propulsió respectuosos amb el 

medi ambient, fonamentats en avenços 

tecnològics i en comportaments proactius de 

la ciutadania”. A la ciutat del futur és 

imprescindible tenir en compte la 

integració d’aquests sistemes 

intel·ligents de transport i la planificació 

urbana, especialment en les dimensions 

següents: la integració física dels diferents 

usos del sòl per als serveis de transport; la 

integració d’estratègies, polítiques, 

disciplines i entitats administratives, i la 

coordinació entre el sector públic i el privat.
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Anàlisi de l’oferta 

 

Xarxa de vianants 

Els vials de Sarrià es troben orientats especialment al trànsit de vehicles particulars, el que 

provoca que la xarxa de vianants i ciclista pressenti deficiències importants. Això es veu 

especialment en el cas de la N-II, un vial que pel seu volum de trànsit i l’elevat percentatge 

de vehicles pesats unit al dèficit de voreres, es molt poc apte per al trànsit de vianants i la 

seva permeabilitat.  

Els nuclis més antics (Sarrià de Dalt i Sarrià de Baix) presenten carrers molt estrets amb 

voreres molt estretes, la qual cosa unida a la preferència que es dona al trànsit rodat 

perjudica als vianants i ciclistes. No obstant, a bona part del carrer Major s’han instal·lat 

plataformes reductores de velocitat, s’han ampliat les voreres i s’ha reconvertir el carrer a 

plataforma única per facilitar l’accés a persones de mobilitat reduïda. 

 

Il·lustració 30: Carrer Major amb plataforma única i plataformes reductores de velocitat 

 

 

Així mateix, a Sarrià hi ha 4 vials de prioritat invertida (el carrer del Riu, part del camí del 

Pla dels Vinyers, el carrer Pere Calders i el carrer J.S. Papasseït), dos espais per a vianants 

(placeta de la Font i part del carrer Flor de Neu) i dos carrers d’ús restringit pel veïnat 

(peatge Principal i Migjorn). A més, als barris de nova construcció ela xarxa de vianants es 

més accessible, amb plataformes reductores de velocitat, voreres amples i de bona 

accessibilitat i parcs i zones enjardinades. 
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Xarxa ciclable 

 

En relació als ciclistes, únicament existeix petits trams de carril bici al carrer Xuncla (entre 

la riera del mateix nom i el centre cívic), i al carrer Joan Fuster i Ortells, i algunes zones 

d’aparcament lligades als serveis municipals (com el CAP o el centre cívic La Cooperativa). 

També existeix una via ciclable paral·lela a la N-II que connecta amb el municipi de Girona. 

No obstant aquesta per les característiques de la via ciclista (discontinua en molts punts) i 

de la pròpia xarxa viària (elevat volum de trànsit rodat) no funciona com una veritable xarxa 

estructurant, ja que exerceix un efecte dissuasiu en els usuaris.  

 

Il·lustració 31: Via ciclista sobre vorera compartida amb vianants a la N-II 

 

 

Xarxa de transport públic  

 

Sarrià de Ter es troba inclòs a la xarxa de transport públic interurbà de Girona-Salt-Sarrià 

(Transports Municipals del Gironès, TMG), que constitueix el principal transport col·lectiu 

al municipi (més enllà d’un servei de taxis). Aquest servei és possible en un municipi de la 

mida de Sarrià, bàsicament per la proximitat de Girona. 

Pel que fa al servei d’autobusos, Sarrià de Ter disposa d’una línia del servei d’autobús 

interurbà ofert per Transports Municipals del Gironès S.A. (TMG) i per TEISA. Es tracta de 

la línia L6 (Vila Roja – Girona – Sarrià de Ter) que disposa de diverses parades a Sarrià. El 

tram de la línia que discorre per Sarrià (tram Correus- Sarrià de Ter – Avinguda de Ramon 

Folch) ho fa en dos recorreguts circulars: 
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• Correus – Hospital Trueta – Sarrià de Ter – Pont Major – Avinguda de Ramon Folch (amb 10 

parades a Sarrià de Ter) 

 

• Correus – Pont Major – Sarrià de Ter – Hospital Trueta – Avinguda de Ramon Folch (amb 9 

parades a Sarrià de Ter) 

 

A més de l’esmentada L6, la línia L2 (Hospital Josep Trueta – Estació d’autobusos/RENFE – 

Avellaneda) és molt propera al terme de Sarrià i pot arribar a donar servei a part dels 

habitants del municipi i permet comunicar fàcilment amb l’estació de bus i ferrocarril d e 

Girona. 

Més enllà del servei d’autobusos amb Girona, l’únic servei de transport col·lectiu 

intermunicipal el proporcionen les parades que hi ha a l’autovia de les línies d’autobusos de 

Girona-Olot (per Besalú) (TEISA), de Girona-Torroella de Montgrí-L’Estartit (AMPSA) i de 

Girona-Verges (AMPSA). 

 

Xarxa viaria 

 

Per  la seva situació geogràfica i per la seva proximitat amb la ciutat de Girona Sarrià de Ter 

Compta amb una xarxa viària ben connectada. 

 

Il·lustració 32: Xarxa Viària de Sarrià de Ter. Font: EAMG del POUM 

 

 

La xarxa viària del nucli de Sarrià de Ter presenta una baixa jerarquització ja que, a banda 

del pas de l’antiga autovia i de les actuacions portades a terme al carrer major i en certs 

carrers de nova construcció, la major part de la xarxa viària en trama urbana no contempla 

l’existència d’una xarxa veïnal (amb el possible establiment de zones 30, per exemple). Això 

fa que, tot i la presència ocasional d’elements limitadors de la velocitat a la xarxa urbana, no 

s’afavoreixin els desplaçaments a peu o en bicicleta davant l’ús d’un vehicle motoritzat, que 

és el protagonista principal a la xarxa viària local del municipi. 
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Aparcament 

Atenent a la memòria de la proposta de POUM i dades de l’ajuntament de Sarrià de Ter, el 

municipi compta amb les següents zones d’aparcaments públics: 

Il·lustració 33. Oferta d'aparcament al municipi. Font: EAMG del POUM 

  

 

Anàlisi de la demanda  

 

Mobilitat global 

 

L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada pel POUM, a partir de les dades l’enquesta de 

mobilitat quotidiana de 2006 més dades obtingudes per al propi estudi determina que els 

desplaçaments totals (considerant viatges d’anada i de tornada) que es produeixen a Sarrià 

de Ter es poden estimar en uns 14.964 viatges diaris. 

Il·lustració 34. Desplaçaments totals del municipi. Font: EAMG del POUM 

 

 

 

 



DIAGNOSI. EIX 5. Mobilitat i Transport 
 
  

 96 

96 

Repartiment modal 

Les dades del repartiment modal de la mobilitat obligada per a Sarrià de Ter3 mostren que 

el mitjà de transport dominant en la mobilitat obligada per motius laborals és clarament el 

transport individual, que és utilitzat en aproximadament el 85% dels desplaçaments per 

motius laborals i en gairebé el 60% dels desplaçaments per motiu d’estudis. 

 

En el cas de desplaçaments per motius d’estudi, el transport col·lectiu té un pes major, de 

fins a un 19,6% dels desplaçaments totals per motius d’estudi a Sarrià de Ter (i de fins a un 

26,3 si es consideren desplaçaments multimodals). 

 

Intensitat de trànsit 

Sarrià de Ter forma part del nus viari del nord de Girona, en el qual convergeixen diverses 

vies de comunicació. A continuació es presenten les IMD (Intensitats Mitjanes diàries) de 

trànsit de les vies de les quals es tenen dades: 

 

Il·lustració 35. Intensitat Mitjana Diària de Trànsit de les vies que transcorren el municipi. Font: veure 

darrera columna de la taula 

 

 

 

  

 
3 Dades de l’EMQ (2006) i de l’IDESCAT (2001) 
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Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest objectiu Específic 

 

• EAMG del POUM (2016). L’estudi de d’avaluació de la mobilitat generada del POUM 

de Sarrià de Ter serveix per avaluar l’increment potencial de desplaçaments 

provocat pel nou POUM de Sarrià de Ter i la capacitat d’absorció dels serveis viaris 

i dels sistemes de transport. 

 

• PLSV (2019). El Pla Local de Seguretat Viària té com a objectiu el manteniment de 

la baixa accidentalitat amb víctimes en zona urbana del municipi i la prevenció de 

sinistres. 

 

• Sarrià de Ter és membre de l’Àrea de Transport Metropolità de Girona 

 

• Implantació de Bus-Híbrid i programes de targetes de bus per incentivar el 

transport públic 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic 

Objectiu Específic 5.1: Optimitzar i reduir el consum d' aigua 

Objectiu Específic 5.2: Potenciar modes de transport sostenibles 

 

DAFO EIX 5. MOBILITAT I TRANSPORT 

 

A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es va 

treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic de mobilitat i 

transports. 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració de 

3,8 / 5 

Patrons de mobilitat poc 

sostenible, amb predomini de 

desplaçament en vehicle 

privat, enfront de la mobilitat 

per als vianants o ciclistes  

 
Valoració de 

3,6 / 5 

 Increment dels nivells de 

contaminació atmosfèrica com a 

efecte de l'ús del vehicle privat 

en l'entorn urbà i espais 

periurbans 
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Valoració de 

3,2 / 5 

Absència d'una estratègia de 

mobilitat integrada i lligada a 

l'accessibilitat i a un pla de 

mobilitat sostenible, 

consistent amb la realitat 

urbana 

 
Valoració de 

3,3 / 5 

Millora de la xarxa de carreteres 

en l'àmbit territorial que pot 

incentivar l'ús del vehicle privat 

en detriment del transport 

públic 

Valoració de 

2,9 / 5 

 Dèficit d'infraestructures de 

mobilitat sostenible, de xarxa 

de carril bici o 

d'infraestructures per al 

desplegament de la mobilitat 

alternativa 

 
Valoració de 

2,8 / 5 

Efectes de mobilitat vinculats a 

un desenvolupament territorial 

dispers d'escassa densitat, per a 

noves expansions urbanes o 

urbanitzacions aïllades 

Valoració de 

2,8 / 5 

Dèficit d'aparcaments 

dissuassoris en l'accés a la 

ciutat 

   

     

FORTALESES 
 

OPORTUNITATS 

Valoració de 

4,3 / 5 

Condicions favorables de 

clima i topografia per a 

l'impuls dels mitjans de 

transport tous: per als 

vianants i les bicicletes 

 
Valoració de 

4,7 / 5 

Conscienciar i educar a la 

societat sobre la mobilitat i el 

transport sostenible 

Valoració de 

3,9 / 5 

Ciutat ben comunicada, amb 

caràcter general, dotades 

d'una bona xarxa 

d'infraestructures de 

comunicació, millorada en els 

últims anys 

 
Valoració de 

4,1 / 5 

Plans supramunicipals de 

transport sostenible, que 

millorin la connexió interurbana 

amb transport públic sostenible i 

con mitjans de transport tous 

Valoració de 

3,3 / 5 

Projectes i iniciatives 

municipals per al foment del 

transport públic sostenible i 

no contaminant 

 
Valoració de 

4 / 5 

Programes i fons autonòmics, 

nacionals i europeus, que 

faciliten i promouen les 

infraestructures de mobilitat 

urbana sostenible 

Valoració de 

3,3 / 5 

Nombroses actuacions 

relacionades amb la mobilitat 

sostenible: principalment 

conversió en zona de vianants 

i carrils bici 

 
Valoració de 

3,6 / 5 

Introducció de les TIC en la 

gestió dels serveis urbans de 

transport, com a element clau de 

millora de la seva qualitat i 

sostenibilitat 
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Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes debilitats, 

amenaces, fortaleses i oportunitats, que els tècnics i tècniques van aportar en la sessió de 

treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més freqüència". 

 

Núvol debilitats: 

 

 

 

• Manca de servei de bicicletes públiques (Girocleta) 

 

• Inexistencia d’un carril bici urbà que vertebri el municipi. La xarxa ciclable la 

componen trams de carrills bici que provoquen un efecte dissuasori als usuaris/es 

degut a la inseguretat i incomoditat que generen. Molts trams transcorren per la N-

II essent perillossos 

 

• La mobilitat intramunicipal en bicicleta/patinet és gairebé inexistent degut entre 

d’altres coses a la inexistència d’una interconnexió amb xarxa ciclable entre els 

diferents barris 
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Núvol amenaces: 

 

• El fet que la població estigui dispersa i no disposi de tots els serveis fàcilment (sense 

barreres físiques com la N-II) provocar  

o un ús habitual del vehicle privat  

o que tots els serveis i necessitats es cobreixin a Girona, especialment les 

zones limítrofes 

o l’increment de les compres on-line.  

• Grans distribuïdors online poden provocar un augment de la mobilitat, que 

juntament amb la mancança de places Càrrega i Descàrrega que podria suposar un 

problema al futur 

 

Núvol fortaleses: 
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• Municipi ben connectat amb Girona → bus urbà L6. Banyoles cada 30 min 

• El bon clima, la dispersió urbana i  l’existència de carrils bici, fa que sigui habitual    

l’ús de la bicicleta. 

 

Núvol oportunitats: 

 

• Les bones condicions orogràfiques i les dimensions reduïdes del municipi propicien 

una gran potencialitat a la mobilitat en bici i patinet. No obstant, sense una 

infraestructura ciclable competent aquesta es difícil que es desenvolupi 

• Cada cop hi ha més campanyes i programes educatius entorn al medi ambient i la  

mobilitat sostenible que permeten conscienciar a la ciutadania de l’ús racional del 

vehicle privat. 

• Les diferents línies de fons EU permetran desplegar accions en mobilitat sostenible. 
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•  

 

• El patinet pot créixer molt, ja que es molt pràctic i adient per a la gent amb 

pocs recursos 

 

 

 

 

 

 

#SdT INCLUSIVA I DE KM 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#SdT INCLUSIVA I DE 

KM 0 

 

Eixos de l' Agenda Urbana Espanyola que s' aborden en aquest capítol: 

6: Cohesió social i igualtat d' oportunitats 

7: Economia urbana 

8: Habitatge 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 6: Fomentar la cohesió social i buscar 

l'equitat 

Les ciutats han estat històricament un espai 

de relacions socials en què la varietat, la 

densitat i la proximitat de les persones, les 

activitats i les estructures urbanes han 

permès construir conjuntament experiència 

humana, accés a la comunicació i al 

coneixement, i fins i tot a la innovació. 

També han estat els espais on les relacions 

socials han construït un ordre i una 

organització social, sovint desigual i 

conflictiva. De fet, la segregació social que 

es produeix en determinades zones crea 

problemes d’inestabilitat, com ara la 

inseguretat o la marginació, que tendeixen 

a enquistar-se entre les poblacions més 

vulnerables si no s’hi dedica l’atenció 

adequada. La desigualtat en l’accés als 

serveis bàsics, a l’habitatge, a l’educació, a 

la salut, a les oportunitats laborals, etc. té 

repercussions en termes socioeconòmics, 

ambientals i polítics.  

De manera molt especial, les ciutats són 

motor de progrés social, de creixement 

econòmic i d’espai de convivència i 

desenvolupament de la democràcia. En 

sentit contrari, l’absència d’enfocaments 

integrats i d’estratègies territorials genera 

desequilibris i disfuncions importants, amb 

un màxim sacrifici que és sempre el social: 

poblacions que envelleixen, que s’aïllen en el 

territori, que no tenen accés als mateixos 

serveis que la resta; pobles que 

desapareixen o que subsisteixen amb molt 

poca població; infraestructures i inversions 

que no arriben o que no vertebren 

adequadament el territori; absència 

d’oportunitats educatives o professionals, 

etc.  

L’hàbitat urbà és, per tant, determinant en 

els processos d’integració o exclusió de 

persones i grups socials, és clau per 

perseguir la igualtat de tracte i 

d’oportunitats, i també per garantir el 

progrés econòmic, perquè aquest progrés i 

l’evolució d’una societat no només es 

generen des del benestar material o 

institucional, sinó també des de les 

possibilitats que aquest hàbitat ofereix a 

tots els seus individus.  

És una evidència que els pobles i les ciutats, 

amb independència de les seves dimensions 

i la seva situació, seran motor de progrés 

social, de creixement econòmic i d’espai de 

desenvolupament de la democràcia en la 

mesura que siguin capaces de mantenir 

l’equilibri social, protegint la diversitat 

cultural, barrejant rendes, gèneres, cultures, 

edats i professions, i garantint una qualitat 

elevada dels serveis de naturalesa 

eminentment urbana. Una de les armes 

fonamentals la trobem en la denominada o 

coneguda ja com a regeneració urbana 

integrada, que permet coordinar les 

actuacions per regenerar els barris més 

vulnerables actuant des d’allò social, 

econòmic, urbanístic i mediambiental.  

Per tot això, l’Agenda Urbana de Sarrià de 

Ter ha de perseguir un model territorial i 

urbà que busqui la cohesió social, la 

igualtat d’oportunitats i l’equitat. 

Qualsevol de les òptiques que s’abordi 
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haurà d’anar precedida del necessari 

enfocament social, perquè les persones són 

la prioritat. I per això, tant les polítiques 

territorials com les urbanes han de perseguir 

l’equilibri social, protegir la diversitat 

cultural, barrejar rendes, gèneres, cultures, 

edats i professions, i garantir una qualitat 

de vida adequada. 

 

 

Població 

 

Sarrià de Ter compta a data de l'1 de Gener de 2021 amb 5.231 habitants, 1.200 habitants 

més que l'any 2006. La major part de la població es concentra a Sarrià de Baix i el Pla de 

l’Horta, i la resta (al voltant d’un terç de la població) es troba principalment al barri de la 

Rasa i a Sarrià de Dalt. En el gràfic següent es pot veure la evolució de població: 

 

Il·lustració 36. Evolució de la població de Sarrià de Ter. Font: foro-ciudad.com 

 

 

Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal de 2021 el 18.29% 

(957) dels habitants empadronats al Municipi de Sarrià de Ter han nascut en aquest 

municipi, el 70.50% han emigrat a Sarrià de Ter des de diferents indrets d'Espanya, el 

49.70% (2.600) des d'altres municipis de la província de Girona,  el 5.79% (303) des d'altres 

províncies de Catalunya, el 15.01% (785) des d'altres comunitats autònomes i l'11.20% 

(586) han emigrat a Sarrià de Ter des d'altres països. 
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Il·lustració 37. Lloc de naixement de la població de Sarrià de Ter (2021). Font: foro-ciudad.com 

 

 

La població estrangera resident al municipi  prové majoritàriament de l’Àfrica i de l’Amèrica 

del Sud (el 46,2% i el 31,1 % de la població estrangera respectivament), mentre que els 

col·lectius d’Amèrica del Nord, especialment, d’Àsia i Oceania, són menys importants.  

A banda del col·lectiu d’estrangers, també ha augmentat el col·lectiu d’habitants procedents 

de la mateixa comarca, mentre que el pes dels col·lectius d’habitants d’altres comarques i 

de la resta de l’estat s’ha mantingut més o menys constant. 

 

Si comparem les dades actuals amb les dades de 1996 les dinàmiques en valors relatius han 

evolucionat de la següent manera: 

• El pes relatiu dels habitants nascuts a Sarrià de Ter, augmenta, passant del 15.1% al 

18.3% en valors relatius. 

• Encara que en valors absoluts els habitants nascuts a la província de Girona 

augmenten, en valors relatius disminueixen, passant del 55% al 49.7%. 

• Augmenten del 3.4% al 5.8%, en valors relatius, els habitants nascuts a Catalunya 

• Encara que en valors absoluts els habitants nascuts a la resta d'Espanya augmenten, 

en valors relatius disminueixen, passant del 25% al 15%. 

• El que més augmenten en valors relatius son els habitants nascuts en altres països, 

passant de l'1,5% a l'11.2%. 
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Il·lustració 38. Evolució de la població segons el lloc de naixement. Font: foro-ciudad.com 

 

 

 

Les piràmide d’edat de Sarrià de Ter és regressiva, amb la població concentrada a les franges 

mitjanes d’edat. Aquest tipus de piràmides venen marcades per una baixa natalitat i 

mortalitat, així com per una tendència a l’envelliment de la població. 

No obstant, a partir de la primera i la segona dècada dels anys 2000 s’ha començat a produir 

un rejoveniment de la població degut sobretot a la la procreació del conjunt de la població 

nascut entre 1976 i 1980 (generació del baby boom), el més nombrós al municipi, i a la 

immigració (principalment de gent de la mateixa comarca). 

Il·lustració 39. Piràmide poblacional de Sarrià de Ter. Font: foro-ciudad.com 
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És destacable que, en barris com Sarrià de Baix i, especialment, Sarrià de Dalt, la població 

tendeix a ser més envellida que al conjunt del municipi (segons dades utilitzades per a la 

redacció del POUM de 2008, la població major de 65 anys era el doble de la menor de 15 

anys a Sarrià de Baix i 3,3 vegades la menor de 15 anys a Sarrià de Dalt). Altres barris com 

la Rasa i el Pla de l’Horta, en canvi, són barris més joves, amb percentatges de població 

infantil i juvenil al voltant del 20 %. 

 

Educació 

 

Un element fonamental que estructura les oportunitats educatives dels i les joves és una 

oferta de centres educatius propera, equitativa, accessible i de qualitat.  

En aquest sentit Sarrià de Ter compta amb diversos centres educatius que li permeten oferir 

una bona proposta educativa:  

• Escola Montserrat: escola d’educació primària ubicada a Sarrià de Dalt, al 

marge oest de l’AP-7 

 

• Institut de Sarrià de Ter: ubicat al Pla de l’Horta, compta amb línies 

d’educació secundària. També es preveu la implantació de línies de 

Formació Professional, i al curs 2024-25, es preveu la implantació de línies 

de Batxillerat. A banda de donar servei a Sarrià de Ter també en dona als 

municipis Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladesens. 

 

• Escola Bressol Municipal Confetti: escola bressol de titularitat municipal 

que cobreix dels 0 als 3 anys. Des de 2003 es troba ubicada al carrer Mossèn 

Cinto Verdaguer, al Pla de l’Horta. 

 

• Centre d’Educació Especial Mare de Déu del Carme: Escola concertada 

per la Generalitat, pertanyent a la Fundació els Joncs, ubicada al barri de 

Sarrià de Dalt, a la banda est de l’AP-7. 

 

Esport 

 

Sarrià és un municipi molt dinàmic a nivell esportiu, així mateix, des de l’àrea d’esports de 

l’ajuntament es treballa d’una forma activa per incrementar la pràctica esportiva i activitat 

física i per la millora dels espais esportius i de la relació de les entitats amb el consistori. 

Per part de l’ajuntament s’aporten subvencions econòmiques a les entitats esportives 

municipals, en especial a aquelles que participen en la promoció de l’esport base. També es 

fa particular promoció de l’esport femení, molt present i arrelat al municipi i amb clubs que 
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en fan una aposta clara i decidida i amb projecció a nivell de la resta de Catalunya. És per 

això que almenys un 20% de les subvencions es destinin exclusivament al foment de l’esport 

femení. 

A nivell d’instal·lacions esportives actualment en trobem les següents: 

• Pavelló municipal d’esports: Ubicat al barri de Sarrià de Baix, junt a 

l’avinguda de França. Allà es realitza la pràctica de bàsquet, handbol, la gimnàstica 

rítmica, el futbol sala, i d’altres activitats físiques destinades a adults. Consta de una 

pista central i tres pistes transversals. 

 

• Camp municipal d’Esports: Pista de gespa artificial, ubicada al barri de La 

Rasa, es realitza la pràctica de futbol, futbol americà i futbol flag,  

 

• Piscines municipals: Ubicades a les instal·lacions esportives de Sarrià de 

Dalt, entre el carrer Xunclà i la carretera de Sarrià de Dalt. Consta d’una piscina gran 

per a adults i una de petita per a menors. Es troba oberta durant la temporada 

d’estiu, des de principis de juny fins a mitjans de setembre. 

 

• Pista de Sarrià de Dalt.: Pista dura, ubicada també a les instal·lacions 

esportives de Sarrià de Dalt, es fa servir en especial per a patinatge artístic, futbol 

sala i entrenaments de bàsquet i handbol. 

 

Il·lustració 40. Pavelló municipal d'esports. Font: ajuntament 

 

 

Amb l’exposat anteriorment, s'observa que, si bé són abundants els equipaments i espais 

públics, aquests es troben desconnectats entre si i de l'activitat social/econòmica existent, 

el que provoca l'absència de configuració d'eixos o centralitats d'ús o activitat. 

 

Hi ha diverses entitats esportives al municipi, entre les que destaquen:  

• Club Ciclista Sarrià 
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• Club Bàsquet Sarrià,  

• Futbol Club Sarrià de Ter 

• Club Gimnàstic Sarrià 

• Wolves Sarrià (club de Futbol Americà) 

• Club Patinatge Artiístic Sarrià – Sant Julià 

• Dones més que mai (associació esportiva que té com objectiu apodera a la dona)  

• Unió Esportiva Sarrià (un club d’Handbol, un dels més prestigiosos de l’estat, amb 

un ampli recorregut, fundat al 1977) 

• Grup Muntanya Sarrià 

• Fundació els Joncs (entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb 

discapacitat intel·lectual ) 

 

 

 

Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest objectiu Específic, entre d' altres: 

 

• Pla de Reactivació Socioeconòmica després de la COVID-19 a la comarca del 

Gironès 

 

• Accions per potenciar i dinamitzar el teixit associatiu municipal 

 

• Pla d' Ajuts a les entitats esportives, com a màxim exponent als valors de salut, 

treball en equip i esforç 

 

• Oficina d'atenció a la gent gran, amb especial incidència en la prevenció i 

l’acompanyament a les famílies. 

 

• Convenis de col·laboració amb els centres del tercer sector ubicats al municipi. 

 

• Servei d’atenció a l’ocupació i a la Promoció Econòmica 

 

• Gestió de programes i projectes d’atenció a la desocupació 

 

• Pla d’Igualtat i projectes per combatre la violència de gènere 
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Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic 

Objectiu Específic 6.1: Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns 

desfavorits 

Objectiu Específic 6.2: Cercar la igualtat d' oportunitats des d' una perspectiva 

de gènere, edat i discapacitat 

 

 

DAFO EIX 6. COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT D' OPORTUNITATS 

 

A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es va 

treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic de cohesió social. 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració de 

3,4/5 

Alta taxa d'envelliment, 

conseqüència de la caiguda de la 

natalitat/emigració de la 

població jove/immigració 

d'estrangers d'edat avançada 

 
Valoració de 

3,7/5 

Augment del pes de la 

denominada quarta edat, que 

comportarà un augment 

significatiu de les demandes 

socials en un context de gran 

bretxa digital 

Valoració de 

3,1/5 

Concentració de la vulnerabilitat 

urbana i exclusió social en 

determinats entorns, 

caracteritzats per un major % de 

pobresa urbana i desocupació 

 
Valoració de 

3,1/5 

Prestacions socials insuficients o 

no adaptades a les noves realitats 

i demandes ciutadanes, 

especialment per als col·lectius 

més desfavorits 

Valoració de 

2,9/5 

Alta taxa de desocupació, 

associat a l'augment de la 

població en risc d'exclusió social 

i a l'increment del núm. de 

demandants de serveis socials 

 
Valoració de 

2,9/5 

Desigualtat i bretxa de gènere, 

fenòmens que afecten de forma 

més intensa a uns certs col·lectius 

o accentuen les diferències entre 

dones i homes 

Valoració de 

2,9/5 

Certs barris sumits en processos 

de degradació i/o 

abandonament, la qual cosa 

agreuja els problemes socials 

dels seus residents 

 
Valoració de 

2,9/5 

Bretxa entre la formació de la 

població i els perfils demandats 

en el mercat de treball, que 

requereix d'actuacions en 

educació i formació 
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FORTALESES 
 

OPORTUNITATS 

Valoració de 

4,2/5 

Xarxa de serveis d'alta qualitat i 

prestacions en matèria 

d'educació, sanitaris, esportius o 

per a persones majors 

 
Valoració de 

4,5/5 

Existència d'espais públics i 

solars buits que poden ser 

utilitzats per a activitats 

vinculades amb el 

desenvolupament social i 

econòmic del barri 

Valoració de 

3,8/5 

Bon nivell de convivència i 

seguretat ciutadana, que 

caracteritza, en general, a la 

ciutat 

 
Valoració de 

3,9/5 

Ús de les TIC per a millorar la 

governança i la participació 

ciutadana, incrementant el 

sentiment de pertinença, el 

compromís i la cooperació 

Valoració de 

3,7/5 

Existència de programes 

específics per a l'atracció de 

joves i la seva permanència a la 

ciutat, desenvolupats a vegades 

a nivell local 

 
Valoració de 

3,8/5 

Iniciatives orientades a fomentar 

l'ús de les TIC per al 

desenvolupament d'accions en 

matèria de e-administració i 

prestació de serveis públics 

Valoració de 

2,9/5 

Experiència en programes 

d'inclusió social amb 

finançament europeu 

 
Valoració de 

3,7/5 

Desenvolupament de programes 

en l'àmbit social, amb 

finançament europeu, com a 

oportunitat per a millorar les 

condicions socioeconòmiques de 

la població 

 

 

Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes sobre 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que els tècnics i tècniques van aportar en la 

sessió de treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més 

freqüència. 
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Núvol debilitats: 

 

• S’ha detectat un increment de la demanda dels Serveis Socials que pot ser deguda a  

la pèrdua de nivell adquisitiu global degut a la crisis agreujada per la pandèmia 

COVID que ha fet perdre llocs de treball. 

• L’augment de la taxa d’envelliment de la població que cal començar a considerar per 

adaptar els serveis que el municipi pot oferir 

• La segregació urbanística que pateix el municipi, ha pogut provocar alhora 

diferències socials entre diferents col·lectius del municipi i que la desigualtat social 

es concentri especialment al barri de La Rasa 

 

Núvol amenaces: 
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• Es important destacar que tendències poblacionals a nivell global estan també 

afectant a Sarrià de Ter i provocant l’increment de peticions a Serveis Socials. 

Sumant al que ja s’ha esmentat abans es podria dir: 

• Falta de prestacions per a les famílies monomarentals (es produeix sobretot en el 

casa de les dones).  

• Elevada taxa d’envelliment 

• Augment de preus generalitzat, com a conseqüència de la crisi energètica i de 

distribució alimentària generada per la guerra Russia – Ucraïna la crisi post-covid 

• I cal tenir present, malgrat no s’ha detectat casos extrems, l’augment de la violència 

masclista a totes les edats que cal prevenir. 

• Evitar que es concentri població nouvinguda en barris concrets, com passa ja a 

moltes ciutats i la segregació actual del municipi pot provocar. 

 

Núvol fortaleses: 

 

Sarrià de Ter disposa de bons equipaments educatius, esportius i culturals amb una amplia 

oferta de servei.  

• Oferta educativa potent a primària, secundària i futur batxillerat i formació 

professional. →A partir del curs 2023 FP i 2024 Batxillerat.  

• Clubs esportius professionals, especialment els femenins 

• Amplia oferta cultural  

S’ha detectat també que les escoles son el canal natural per promoure l’oferta de serveis que 

les diferents àrees de l’Ajuntament desenvolupen al municipi. Es a partir de la relació que 
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les famílies nouvingudes estableixen amb l’escola i altres famílies residents quan comencen 

a participar de les activitats que ofereix el municipi. Sense aquest vincle, els nouvinguts 

solen utilitzar els serveis que ofereix Girona, 

També considerar, que en aquests àmbits no s’han detectat fortes desigualtats socials entre 

famílies.  

 

 

Núvol oportunitats: 

 

 

• Els nouvinguts al municipi poden ser una oportunitat per assegurar una diversitat 

cultural que permeti a la població ser més oberta al món. Això ha d’anar 

acompanyant amb polítiques municipals que 

o fomentin la integració i respecte de les diferents cultures;  

o atraguin la població jove que vagi compensant la taxa d’envelliment  

o generin espais de participació 

o ampliïn l’oferta de mercats i fires que permeten socialitzar i unir a la 

ciutadania 

 

• Un exemple d’espais de participació podria ser la creació de “Taules de bon tracte” 

→ taula per a la prevenció i solució de problemes de maltractament a nens, gent 

gran... Vol funcionar com ho fa la taula de prevenció de la mutilació genital femenina 

a Sarrià. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 7: Impulsar i afavorir l' Economia Urbana 

En la planificació estratègica és necessari 

abordar l’economia urbana. Algunes de les 

disfuncions més importants que avui dia 

plantegen determinades activitats 

econòmiques tenen origen en la 

descoordinació entre la planificació 

sectorial i la planificació urbanística. Un 

exemple evident el trobem en el turisme 

com a font de creixement i 

desenvolupament local i, amb aquest, 

l’auge de l’economia col·laborativa, molt 

especialment en l’àmbit de l’habitatge.  

La transició cap a una economia circular 

exigirà introduir canvis profunds no només 

en les tecnologies, sinó també en 

l’organització, en la societat, en els mètodes 

de finançament i en les polítiques públiques. 

Canvis que afectaran totes les cadenes de 

valor, des del disseny dels productes fins als 

nous models de gestió, i des de la manera de 

convertir els residus en actius fins a les noves 

formes de comportament dels mateixos 

consumidors. I en aquest context, la 

contractació pública, com el gran 

instrument de gestió de què disposen les 

administracions per executar obra pública i 

abastir de béns i serveis la ciutadania, ha de 

ser sostenible i innovadora, tal com 

exigeixen la legislació estatal de contractes 

i les directives sobre contractació pública de 

la UE. Mitjançant aquesta nova regulació 

s’anirà desenvolupant una forma de 

contractar més innovadora i respectuosa 

amb les exigències socials i mediambientals 

i amb la potenciació de la col·laboració 

publicoprivada. Les adjudicacions a l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, i no a 

l’oferta més barata, permetran tenir en 

compte tot el cicle de vida de l’oferta i 

analitzar-ne la viabilitat. Finalment, el 

comerç electrònic, conegut també com a e-

commerce, està produint canvis significatius 

en la compra i la venda de tot tipus de 

productes i serveis, tant a través de mitjans 

electrònics com de xarxes socials i pàgines 

web. La tradicional morfologia del comerç 

de barri, molt afectada ja per les grans 

superfícies comercials, té en aquest nou 

tipus de comerç un altre repte de difícil 

competència, al qual s’uneixen les dificultats 

per compatibilitzar horaris laborals i horaris 

comercials. 
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Activitat industrial 

 

Sarrià de Ter compta amb 4 polígons industrials que  representen un 6% de la superfície 

total, i  aquests es localitzen entorn a la carretera N-II . El trànsit mitjà diari de la N-II és de 

15-20.000 vehicles amb un 7,25% de vehicles pesants, mentre que per la AP-7 transcorren 

entre 50-80.000 vehicles diaris amb un pas del 20,31% de pesants (dades del 2015). 

 

Il·lustració 41. Polígons industrials de Sarrià de Ter. Font: Pla d'Acció per a la dinamització de les àrees 

d'activitat econòmica de Sarrià de Ter 
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Il·lustració 42: Polígon de Mas Boscosa 

 

Il·lustració 43. Polígon La Paperera 

 
Il·lustració 44. Polígon Pla d'en Xucla 

 

Il·lustració 45. Polígon Reine 

 
 

 

Les funcions principals de les zones industrials, exceptuant la fàbrica de paper i embalatge 

Hinojosa, que manté la seva funció original, és la comercial. En segon lloc, es situa l'activitat 

relacionada amb la reparació de béns i mercaderies que es desenvolupa en naus de mida 

petita. 

D’altre banda, al llarg del municipi també existeixen altres espais sense ús o infrautilitzat 

que presenten una clara oportunitat de transformació. La major part d’aquests espais es 

concentren al carrer paral·lel a la N-II al Pla de l'Socs i el carrer que connecta la NII amb el 

carrer Major en a l'altura de l'equipament del Cor.  
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Il·lustració 46. Espai i locals sense ús o infrautilitzats. Font: Pla d'Acció per a la dinamització de les àrees 

d'activitat econòmica de Sarrià de Ter 

 
 

Així mateix, cal remarcar que Sarrià de Ter forma part del programa Investin Girona-

Figueres. És un projecte iniciat al 2015 per donar resposta a les persones o empreses que 

volen invertir al territori. La xarxa de municipis que participen a l’Investin està formada per 

17 ajuntaments de l’àrea urbana de Figueres i 14 de l’àrea urbana de Girona. 

 

Il·lustració 47. Àrees urbanes i polígons d'activitat econòmica pertanyents al programa Investin. Font: ICGC 
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Per últim , el Pla d’Acció del Pla Estratègic de Promoció Econòmica formula una sèrie de 

conclusions respecte a l’activitat industrial que ofereixen una bona radiografia de l’estat de 

salut actual. Conclou que Sarrià de Ter no es un municipi principalment industrial, degut a 

que la proporció entre l’activitat econòmica i l’habitatge es força similar.  

 

Activitat comercial 

 

En quant a l’activitat comercial, el pla d’acció per a la dinamització de les àrees d’activitat 

econòmica de Sarrià de Ter remarca que hi ha un excés d'especialització tipològica pel que 

fa al comerç existent, els locals de perruqueries destaquen per sobre de tot. 

Pel que fa al petit comerç, destaquen dos focus de concentració de l'activitat: la zona de la 

plaça Vila Romana, i l'eix del Carrer Major que es troba en progressiu deteriorament. Molts 

locals del carrer Major estan sent tancats per jubilació i pel progressiu envelliment de la 

població. L'hostaleria es concentra principalment al voltant d'una illa de la NII. Al seu torn, 

el comerç de mobles, tallers de cotxes, activitats relacionades amb la indústria o l'esport  es 

concentra al voltant de la NII i els carrers paral·lels. 

El Pla d’Acció per a la dinamització de les àrees d’activitat econòmica de Sarrià de Ter també 

remarca que els preus dels locals comercials tampoc no presenten avantatges comparatives 

en comparació amb Girona. 

 

Il·lustració 48. Comerços a l'entorn de la plaça Vila 

Romana 

 

Il·lustració 49. Comerços a l'eix de la N-II 
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Projectes/Iniciatives clau amb els quals compta el municipi per donar 

resposta a aquest Objectiu Específic, entre d'altres: 

 

Pla d’Acció per a la dinamització de les àrees d’activitat econòmica de Sarrià 

de Ter 

 

Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Sarrià de 

Ter  

 

Pla de Reactivació Socioeconòmica després de la COVID-19 a la comarca del 

Gironès 

 

Projecte pilot d' Àrea de Promoció Econòmica Urbana per al polígon industrial Can 

Xunclà. 

 

Impuls per a la creació de l' Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines. 

 

Participació en la creació d' un Cicle de Formació Dual en formació de tècnics 

paperers. 

 

Participació en la creació d'una Fundació de col·laboració publico privada entre l'IES 

de Sarrià i les empreses del municipi. 

 

Projecte de Dinamització Comercial amb l' Associació de comerciants del municipi. 

 

Conveni de col·laboració amb l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès 

 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic: 

Objectiu Específic 7.1: Productivitat local, generació d' ocupació i dinamització i 

diversificació de l' activitat econòmica 

Objectiu Específic 7.2: Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i 

els sectors clau de l'economia local 

 

DAFO EIX 7. ECONOMIA URBANA 
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A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es va 

treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic d’economia 

urbana. 

 

 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració de 

4,2/5 

Incapacitat de la ciutat per a 

atreure i retenir talent, 

motivada per la falta de teixit 

empresarial la bretxa entre 

formació i mercat de treball 

 
Valoració de 

4,2/5 

Obsolescència o abandonament 

d'àrees industrials, a causa de 

factors com la pèrdua de 

competitivitat, processos de 

reconversió o altres 

circumstàncies 

Valoració de 

4,1/5 

Escassa innovació i valor afegit 

en l'economia local, amb 

escassa presència 

d'empreses/treballadors en 

àmbits d'activitat densos en 

coneixement 

 
Valoració de 

4/5 

Destrucció del teixit empresarial 

local, front la proximitat de grans 

centres comercials, amb especial 

impacte en petites i mitjanes 

empreses 

Valoració de 

3,6/5 

Falta de recursos públics i 

privats per al desenvolupament 

de mesures d'impuls i foment 

de l'economia local i de 

programes d'ajudes i estímuls 

 
Valoració de 

3,7/5 

Tendència al decreixement 

econòmic i poblacional, motivat 

per l'impuls o la major activitat i 

atractiu d'una àrea urbana o 

metropolitana pròxima 

Valoració de 

3,4/5 

Insuficient oferta de primera 

ocupació per a joves, amb 

escasses alternatives de 

formació per a l'ocupació en el 

teixit empresarial 

 
Valoració de 

3,6/5 

Insuficiència de mesures de suport 

a l'emprenedoria i a la implantació 

empresarial, a través d'estímuls 

com a ajudes 

econòmiques/avantatges financers 

     

FORTALESES 
 

OPORTUNITATS 

Valoració de 

4,5/5 

Actius culturals, patrimonials i 

paisatgístics, com a elements 

clau per a fomentar i/o enriquir 

l'activitat turística, l'economia i 

l'ocupació 

 
Valoració de 

4,3/5 

Inversions públiques i privades i 

programes finançats per fons 

europeus orientats a generar 

activitat econòmica innovadora i 

emprenedora 
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Valoració de 

3,6/5 

Programes locals d'ocupació i 

de foment d'activitats 

econòmiques orientats a 

determinats col·lectius 

 
Valoració de 

4,1/5 

Polítiques autonòmiques i 

nacionals en relació a la 

rehabilitació i regeneració urbana 

com a motor de l'ocupació, i 

reactivador de la construcció 

Valoració de 

3,4/5 

Gran capacitat econòmica i de 

creació d'ocupació en el sector 

serveis 

 
Valoració de 

3,9/5 

Foment de la digitalització del 

sector empresarial 

Valoració de 

2,9/5 

Gran capacitat econòmica i de 

creació d'ocupació en la 

indústria 

 
Valoració de 

3,7/5 

Foment de l'activitat econòmica i 

industrial en clau verda 

 

    

Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes sobre 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que els tècnics i tècniques van aportar en la 

sessió de treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més 

freqüència. 

 

Núvol debilitats: 

 

 

La desestructuració de la industria es prèvia de la COVID.  

 

Manca d’un espai industrial realment definit i potent → els existents no son del tot 

atractius o no estan ben dotats de serveis, per això costa atraure empreses, i per 

tant talent: 
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Existeix una forta obsolescència de la industria i dificultat per a modernitzar-se 

i invertir en R+D. La empresa principal es la paperera, una macroempresa força 

contaminant que es incompatible amb el model de ciutat que és vol. 

Manca de vivers d’empreses i teixits empresarials, i poc valor comercial de la 

ciutat. 

Economia circular molt feble. Les industries han de disposar de Gestor de 

Residus per llei, però no hi ha cap tipus de control. 

 

Mancances en les polítiques de suport al teixit econòmic: 

Manca sinergia entre la formació i les oportunitat laborals per als joves. 

 

Caldria més suport a la emprenedoria, oferint  

un ventall d’oportunitats per a joves més ampli  

anàlisis de mercat abans d’instal·lar-se. Ex: no calen més perruqueries... 

més competències tecnològiques 

 

Núvol amenaces: 

 

Manca comerç de proximitat global. A Sarrià de Ter el que hi ha s’està perdent, a més 

aquest no té continuïtat física. 

 

Al voltant de Sarrià de Ter trobem diferents serveis que poden amenaçar el teixit 

econòmic del municipi sinó es troba un tret diferenciador pel seu poder atractor:  

La proximitat a Girona: Centres  comercials de Girona, oci, serveis diversos.. 

Altres polígons industrial propers millor dotats, més potents i més ben posicionats 

→ per ex. Sector Girona sud 

 

Les botigues de venta online, com Amazon, poden provocar o provoquen ja un 

traspàs del comerç de proximitat a digital que caldria analitzar.    
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Núvol fortaleses: 

 

Hi ha característiques de Sarrià de Ter que, ben treballades i promocionades, podrien ser el 

motiu perquè moltes famílies s’instal·lessin al municipi i utilitzessin els seus serveis i per 

tant millorar el seu teixit econòmic: 

• Oferta educativa potent 

• Entorn natural de molta qualitat 

• Bones comunicacions amb Girona i poblacions de l’entorn, a més es troba 

situada a l’entrada de Girona nord 

• Oferta cultural i patrimoni cultural de molta qualitat 

Cal destacar també de cara a les empreses i comerços: 

• Bona quantitat de locals disponibles i espai per desenvolupar noves 

empreses. Empreses de serveis plataforma on-line, que no necessiten de botiga 

física per atendre clients, podrien instal·lar-se al territori i crear nous llocs de treball 

dins el sector més actua, el digital.  

• APEU de Sarrià → projecte de la Generalitat, s’està constituint actualment i 

potenciarà el teixit comercial al polígon Pla d’en Xuncla 
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Núvol oportunitats: 

 

• Cohesió urbana, territorial i social → una economia forta, diversificada i ben 

estructurada a la ciutat contribueix a la cohesió territorial i social 

 

• Les noves tendències en economia verda, pot generar noves activitats econòmiques: 

descobriment de l’entorn natural, i tot el que estigui lligat a la gestió sostenible de 

les activitats i entitats. 

 

• Els elevats preus dels locals de Girona, unit amb els problemes d’aparcament a la 

capital poden incentivar la deslocalització d’oficines a Sarrià de Ter, el qual no té 

problemes d’aparcament, es troba molt ben comunicat i els preus dels locals son 

més baixos.  

o És atractiu sobretot per a la població que viu fora de Girona i li és més a fàcil 

arribar a Sarrià de Ter, ja que té un accés molt fàcil degut a la seva bona 

comunicació per carretera. Pot ser una bona opció per a les empreses que: 

▪ no necessiten atenció al públic a peu de carrer. 

▪ Ofereixen teletreball 

o Es podrien establir vivers d’empresa, però la major part dels municipis de 

l’entorn ja tenen i la competència es difícil sense tenir cap valor afegit.  

o La voluntat es que els polígons acabin sent tallers petits o oficines. 

o Hi ha interès per part dels tècnics que el Parc Tecnològic es construeixi a 

Sarrià. Es faria a l’entrada nord de Girona, des de la frontera amb França. 

 

• Polítiques públiques que ajudaran a desenvolupar el teixit econòmic: 

o Pacte Nacional per l’industria 

o TUC → Trama urbana consolidada: zones comercials delimitades per la 

Generalitat que tenen per objectiu atraure a comerços i enfortir 

comercialment aquestes zones
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 8: Garantir l' accés a l' Habitatge 

Pel que fa a l’habitatge, actualment hi ha 

diversos reptes per a les ciutats en general, 

i per a Sarrià de Ter en particular:  

• Diversificar els programes 

d’habitatge públic i proveir una 

quantitat significativa 

d’habitatge sotmès a algun règim 

de protecció pública, amb accés 

fonamentalment a través del 

lloguer, adient a la renda de tots 

els grups socials. Es tracta, en 

suma, d’ajustar l’oferta d’habitatges 

a les diferents necessitats 

d’habitació de la societat i d’assignar 

els recursos que calguin per proveir 

l’habitabilitat, des dels tres nivells de 

l’Administració pública.  

• Equilibrar la tinença d’habitatge 

en propietat i en lloguer, al marge 

de la seva tipologia lliure o sotmesa 

a algun règim de protecció pública.  

• Millorar el mercat del lloguer tant 

quantitativament com 

qualitativament. Hi ha un bon 

nombre de mesures que permetrien 

assolir aquest objectiu que 

continuen absents de l’ordenament 

jurídic espanyol i de les polítiques 

d’habitatge posades en marxa per les 

diferents administracions públiques. 

Entre aquestes, la delimitació 

d’àmbits o la identificació d’àrees en 

l’àmbit de districte que permetin 

establir condicions per al lloguer; 

l’aplicació activa d’institucions com 

el tanteig i el retracte, o el dret de 

superfície per aconseguir un parc 

d’habitatge social en lloguer que 

sigui inclusiu i que fomenti la cohesió 

social.  

• Garantir la cohesió social, 

perseguint la diversificació de 

l’oferta pública d’habitatge social 

entre els diferents barris, la 

proximitat física amb els 

equipaments públics, la mescla de 

diferents tipologies d’habitatge amb 

destí a diferents grups socials i 

culturals, la millora i la integració 

dels barris vulnerables, i l’ús 

d’estratègies que apleguin objectius 

diversos com habitatge, feina, 

educació, cultura, etc.  

• Evitar la gentrificació que sovint 

produeixen les polítiques de 

rehabilitació, regeneració i 

renovació urbanes. Aquestes 

tècniques d’intervenció s’han de 

plantejar no com un conjunt 

d’actuacions aïllades, sinó com la 

intervenció en un hàbitat complex 

que inclou els habitants i que respon 

a les seves necessitats. El seu objectiu 

fonamental ha de ser, al marge 

d’augmentar la renda mitjana, 

barrejar població diferent en un 

mateix teixit urbà per millorar-ne les 

condicions de vida. Mesures com 

l’adquisició pública d’habitatges 

finalistes en àrees en què ja s’han dut 

a terme les operacions de 

regeneració urbana permeten lluitar 

contra la gentrificació que es 

produeix per la transmissió dels 

habitatges feta pels mateixos 

propietaris.  

• Garantir la coherència i la 

necessària conciliació entre els 

plans i els programes d’habitatge 

(estatals, autonòmics i municipals) 



DIAGNOSI. EIX 8: Habitatge 
 
 

 127 

127 

amb els requisits normatius vigents 

en cada moment en matèria 

d’habitatge.  

• Finalment, la dispersió pel territori 

de les activitats –afavorides pel 

model de mobilitat dominant– és 

una de les causes de la degradació de 

l’habitabilitat d’aquells que veuen 

restringides les seves possibilitats 

d’accés a aquesta mobilitat, per la 

qual cosa es planteja com a mesura 

vàlida i especialment oportuna 

reagrupar les activitats 

mitjançant una articulació en 

unitats més complexes i amb 

models d’edificació que permetin 

acollir la reagrupació de manera 

acceptable des del punt de vista 

funcional. 

Cal plantejar-se com a objectiu de l’Agenda 

Urbana de Sarrià de Ter un parc 

d’habitatge digne, adequat, assequible i 

suficient per satisfer les necessitats 

socials, sustentat sobre un parc 

edificatori de qualitat. Aquest parc ha de 

garantir l’habitabilitat correcta dels 

immobles i ha de ser eficient 

energèticament, tot i que aquests requisits 

previs i fonamentals són, per si sols, 

insuficients.  

No n’hi ha prou que els habitatges 

construïts siguin habitables i reuneixin uns 

requisits bàsics de qualitat garantits des de 

la normativa (Codi tècnic de l’edificació), 

sinó que també han d’existir en quantitat i 

condicions adequades i a preus assequibles 

per satisfer les necessitats socials de cada 

moment. Per a això caldrà aplicar recursos 

diversos i una àmplia gamma d’actuacions, 

tant públiques com privades, així com 

generar un parc públic d’habitatge 

adequat per satisfer les necessitats de 

lloguer social de la població. També 

s’haurà de treballar per garantir una 

oferta adequada i diversa mitjançant 

diferents règims de tinença d’habitatge, 

perquè la realitat social i econòmica de les 

famílies també difereix. Per acabar, la 

rehabilitació del patrimoni immobiliari ja 

construït, promovent-ne la reutilització, 

redundarà en la màxima habitabilitat i 

també en l’eficiència energètica. 
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Parc d’habitatge 

 

Pel que fa a l’evolució històrica de l’habitatge, el primer gran auge constructiu que va viure 

Sarrià va ser entre 1960 i 1980 que van ser les dècades en les que Sarrià de Ter va 

experimentar un gran creixement demogràfic. Posteriorment, l’activitat constructiva a 

Sarrià va baixar de manera molt important, la qual cosa va comportar poca disponibilitat 

d’habitatges i, fins i tot, l’emigració de part de la població a altres municipis.  

Pel que fa a les últimes dècades el nombre d’habitatges va augmentar passant dels 1.193 

habitatges, l’any 1991, als 2.099, l’any 2011 segons dades publicades a l’IDESCAT.  Per dades 

més posteriors, la Diputació de Girona especifica que entre el 2012 i el 2018 es van finalitzar 

36 habitatges registrant-se 2.135 habitatges l’any 2019. 

En quant a la tipologia d’habitatges, l’inmensa majoria dels habitatges de nova construcció 

son habitatges principals, conformant l’any 2011 un 92% del parc d’habitatges de Sarrià de 

Ter (IDESCAT). 

Il·lustració 50. Evolució dels habitatges segons règim d'utilització (1991-2019). Font: elaboració del PLH a 

partir de dades de l'IDESCAT i la Diputació de Girona 

 

 

 

Per altre banda, les llars tenen una dimensió mitjana (segons dades de l’IDESCAT de 2001) 

de 2,83 persones per llar. Tot i que, com a la resta del país, aquest valor té tendència a 

disminuir (la mitjana era de 3,2 el 1991 i de 3 el 1996), continua essent major a la mitjana 

comarcal i a la Catalana, que a 2001 eren de 2,67 i 2,72 persones per llar, respectivament. 
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Pel que fa al preu del sòl, tot i el context actual de crisi econòmica i immobiliària, el preu 

del sòl a la província de Girona no sembla ressentir-se’n en la mateixa mesura. 

Il·lustració 51: Evolució preu del sòl a Girona i Catalunya. Font: POUM 

 

 

Pel que fa a l’habitatge de protecció oficial, segons el POUM a través de dades de l’IDESCAT 

especifica que entre 1992 i 2010 es van construor un total de 139 habitatges de protecció 

oficial a Sarrià, un 14,5% de tots els habitatges construïts al municipi en aquest període. 

Dades lleugerament superiors de la mitjana comarcal i catalana. 

Il·lustració 52. Evolució habitatges de protecció oficial. Font: elaboració del POUM a partir de les dades de 

l'IDESCAT 
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Pel que fa a l’antiguitat de l’habitatge, segons dades de cadastre la majoria de construccions 

al municipi de Sarrià de Ter són construccions fetes entre el 1990 i el 2009, mentre que un 

38% son construccions anteriors al 1990. Les construccions posteriors al 2009 representen 

un valor força reduït (7,7%).  

Segons el Pla Local d’Habitatge, amb dades de l’INE, la major part dels habitatges es troben 

catalogats com a “ben conservats”. 

Il·lustració 53. Mapa d'edificacions per dècada de construcció a Sarrià de Ter. Font: foro-ciudad 

 

 

Il·lustració 54. Antiguitat de les construccions a Sarrià de Ter. Font: elaboració del PLH a partir de dades 

de la Diputació de Girona 

 

 



DIAGNOSI. EIX 8: Habitatge 
 
 

 131 

131 

Per altra banda, tal com s’indica a la gràfica anterior un 35% del parc d’habitatges és 

anterior a 1979, per tant, aquesta part del parc no compleix amb la normativa bàsica 

d’edificació de 1979 sobre condicions tèrmiques als edificis. Aquest fet es veu contrastat 

amb les dades exposades al PLH de que una bona part dels habitatges tenen una qualificació 

energètica E o inferior:  

 

Il·lustració 55. Qualificació energètica dels habitatges de Sarrià de Ter. Font: elaboració del PLH amb 

dades del portal ENERPAT 

 

 

 

Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest objectiu Específic 

 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

 

• Pla Local d’Habitatge 

 

• Estudi de caracterització del parc d' habitatges del municipi. 

 

• Adquisició d' habitatges per al seu ús social. 

 

• Acompanyament a les famílies i comunitats de veïns per a les ajudes de 

rehabilitació d' habitatges. 

 

• Actuació en la promoció d' habitatge protegit. 
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Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic 

Objectiu Específic 8.1: Fomentar l' existència d' un parc d' habitatge adequat a 

preu assequible 

Objectiu Específic 8.2: Garantir l' accés a l' habitatge, especialment d' ells col• 

lectius més vulnerables 

 

 

DAFO EIX 8. HABITATGE 

 

A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es va 

treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic d’habitatge. 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració de 

4,7 / 5 

Dificultats d'accés a 

l'habitatge a conseqüència de 

l'elevat preu, l'escassetat 

d'oferta adequada o la 

insuficiència d'ajudes locals 

 
Valoració de 

4,8 / 5 

Dificultats per a accedir a 

l'habitatge de la població jove, la 

qual cosa dificulta l'emancipació 

i la formació de noves llars 

Valoració de 

4,7 / 5 

 Escassetat d'habitatge social 

a preu assequible, amb un 

insuficient nombre 

d'habitatges subjectes a 

protecció pública per a llars 

amb rendes baixes 

 
Valoració de 

4 / 5 

Dificultat de les diferents 

Administracions Públiques per a 

mantenir i gestionar els parcs 

públics d'habitatge 

Valoració de 

4,1 / 5 

Baixa eficiència energètica 

d'una gran part del parc 

edificatori, en particular al 

parc d'habitatge 

 
Valoració de 

3,9 / 5 

La crisi anterior ha afectat 

especialment la construcció del 

parc residencial, provocant una 

escassetat d'habitatge 

nou/rehabilitat 

FORTALESES  OPORTUNITATS 
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Valoració de 

2,9 / 5 

Capacitat d'atracció de la 

inversió productiva i de 

capital al sector de la 

construcció i la promoció 

immobiliària en l'àrea 

urbana 

 
Valoració de 

4,1 / 5 

Programes i polítiques 

autonòmiques, nacionals i 

europees de foment de la 

rehabilitació, regeneració i 

renovació urbana 

Altres 

aspectes a 

comentar 

Els resultats de l’anàlisi 

DAFO mostren una 

radiografia de Sarrià de Ter 

amb moltes mancances en 

matèria d’habitatge 

 
Valoració de 

4,1 / 5 

Polítiques públiques i 

programes de promoció 

d'energies renovables i 

l'eficiència energètica en 

l'edificació i en els habitatges 

   
Valoració de 

3,6/ 5 

Programes nacionals, 

autonòmics i locals d'habitatge, 

com a marc per a l'aprovació 

d'incentius per a l'oferta 

assequible d'habitatge en 

lloguer 

 

 

Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes debilitats, 

amenaces, fortaleses i oportunitats, que els tècnics i tècniques van aportar en lasessió de 

treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més freqüència. 

 

Núvol debilitats: 

 

 

Manca habitatge assequible → habitatge públic inexistent 
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Núvol amenaces: 

 

 

 

 

Núvol fortaleses: 
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Núvol oportunitats: 
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#SdT PARTICIPATIVA i TRANSPARENT 
 

 
#SdT PARTICIPATIVA i 

TRANSPARENT 

 

Eixos de l' Agenda Urbana Espanyola que s' aborden en aquest capítol: 

9: Era digital 

10: Instruments i governança 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 9: Liderar i fomentar la innovació digital 

El recurs a les noves tecnologies és, 

segurament, un dels principals reptes que 

cal abordar per reduir les incerteses 

actuals i, alhora, augmentar la capacitat 

d’anticipació que requereix el futur. L’era 

digital està definint un món diferent, en 

què les persones, la informació i les coses 

estan connectades com mai abans ho 

havien estat, amb una intensitat i una 

velocitat a les quals és imprescindible 

adaptar-se. La innovació tecnològica i, 

especialment la tecnologia digital, és el 

veritable motor i impulsor dels 

processos de canvi de la societat i ho 

continuarà sent en el futur. La internet de 

les coses, les dades massives, la computació 

quàntica, la intel·ligència artificial, 

l’aprenentatge automàtic, la robòtica, el 

comerç electrònic, la connectivitat 5G o la 

conducció autònoma són algunes de les 

grans tendències que s’observen en aquest 

moment, derivades d’avenços tecnològics 

sense precedents i que comencen a definir 

un món diferent. I cadascun d’aquests 

avenços té una capacitat extraordinària 

per produir processos de canvi a les ciutats, 

però no només en aquestes.  

Les noves tecnologies tenen una 

influència enorme en múltiples 

aspectes del benestar. Un d’aquests, que 

no ha de passar desapercebut, és el de 

la participació directa i la governança. 

Espanya és avui dia un dels països més 

avançats del món en nombre de portals de 

dades obertes que ofereixen dades que 

haurien de ser comprensibles i accessibles 

per a tothom i permetre-hi un accés en 

formats estàndard per a professionals i 

investigadors. Això exigeix transformar les 

dades de manera que puguin ser d’interès 

per al públic en general, però, també, 

permetre l’accés als algoritmes de 

manipulació perquè qualsevol pugui 

conèixer les formes i la profunditat de la 

informació.  

Tots aquests aspectes incideixen en la 

necessitat de vincular el 

desenvolupament urbà sostenible amb 

la societat del coneixement. En el procés 

de diversificació econòmica i productiva 

que s’hauria de produir, és essencial 

plantejar altres futurs que no siguin 

monocultius relacionats amb una o dues 

indústries concretes. I és evident que en 

aquestes qüestions són part important les 

ciutats intel·ligents que, des de la seva visió 

més àmplia, no només vinculada a les noves 

tecnologies, han d’ajudar a consensuar i 

implementar una visió de futur, tant de les 

ciutats com de les persones que les habiten.  
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Sarrià de Ter manté ambicions en matèria de digitalització, orientant esforços a convertir-

se en un municipi intel·ligent, inclusiu i vertebrat d’infraestructures digitals. Aquest objectiu 

s’erigeix davant d’amenaces com la bretxa digital, la poca familiarització ciutadana amb les 

TIC o la manca de digitalització de les infraestructures. 

L'accés desigual a les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) és un problema 

que s’emmarca en l’agenda de la majoria de municipis del país, ja que genera desigualtat 

entre grups socials segons les capacitats que aquests tinguin d’adoptar i utilitzar aquestes 

tecnologies. Tenint en compte que cada vegada la disponibilitat de les TIC és més comuna i 

els seus costos d’accedir-hi més reduïts, la bretxa digital es concep com una fractura en les 

competències que tenen els usuaris a l’hora d’utilitzar-les.  

Així mateix, aquesta divisió s’accentua entre grups socials, per tant és necessari potenciar 

que aquells grups menys habituats a les noves tecnologies obtinguin el coneixement i les 

competències digitals necessàries per utilitzar-les. De la mateixa manera, l’impacte de la 

bretxa digital es veu reflectit també en l’economia, on els sectors més tradicionals -com el 

sector comercial- i les empreses amb menys recursos –en general, les pimes- es veuen 

endarrerides en la utilització de les TIC en el seu funcionament. 

Sarrià de Ter, per tant, destina recursos a mitigar aquest problema. Tot i no ser capital de 

comarca o ciutat gran ha executat el projecte, juntament amb una companyia de telefonia, 

de cobrir tot el municipi de fibra òptica. Un projecte d’aquesta naturalesa permet 

connectar les infraestructures del municipi, facilitar el desplegament de nous serveis, la 

creació de nous operadors locals i impulsar el desplegament de la xarxa 5G. Té també una 

gran vessant integradora, ja que la materialització del projecte permet garantir una major 

cohesió territorial, igualtat d’oportunitats, així com un impuls del teixit econòmic del 

municipi i foment del progrés econòmic i social.  

En el mateix sentit, en l’actualitat s’executen una sèrie de programes de formació 

continuada per a la ciutadania que tenen com a objectiu, no només reduir l’impacte de la 

bretxa digital, sinó reforçar la posició del ciutadà davant de l’administració. Amb un millor 

coneixement de les tecnologies amb què funciona l’administració, la ciutadania té més eines 

per canalitzar demandes i supervisar la governança. Sovint la ciutadania té poca 

predisposició a adaptar-se a les TIC, per falta de comprensió del llenguatge, intransigència 

amb el món cibernètic o la dificultat dels tràmits online, pel que implicar-se en aquest tipus 

de formació ajudarà a promoure i familiaritzar-se amb les noves tecnologies, reduint així la 

bretxa digital, i exprimint el potencial de l’ e-administració. 
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Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest Objectiu Específic, entre d' altres: 

 

Programes de formació continuada per minimitzar la bretxa digital de la ciutadania 

i empoderar-la en la seva relació amb l' administració. 

 

Accés a fibra òptica a tot el municipi. 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic: 

Objectiu Específic 9.1: Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al 

desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart Cities) 

Objectiu Específic 9.2: Fomentar l' administració electrònica i reduir la bretxa 

digital 

 

DAFO EIX 9. ERA DIGITAL 

 

A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es va 

treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic de era digital 

 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració de 

3,5/5 

Insuficient penetració de la 

signatura electrònica en la 

societat 

 
Valoració de 

3,8/5 

Augment del pes de la 

denominada quarta edat, com un 

col·lectiu social amb especials 

dificultats per a l'accés a les 

noves tecnologies 

Valoració de 

3,2/5 

Bretxa digital en sectors de la 

població, per la insuficiència o 

inadequació de la xarxa d'accés a 

internet o per la inexistència de 

serveis digitals 

 
Valoració de 

3,4/5 

Falta d'interès del sector 

empresarial per adaptar les 

actuals àrees de negoci a noves 

tecnologies, el que pot repercutir 

en la seva adaptació 

Valoració de 

3,2/5 

Escassa formació de la població 

en l'ús de les TIC, amb 
 

Valoració de 

3,3/5 

Increment de la bretxa digital 

provocada per la crisi COVID-19 



DIAGNOSI. EIX 9: Era Digital 
 

 140 

140 

importants implicacions i 

conseqüències en matèria de 

competitivitat local 

Valoració de 

2,6/5 

Insuficient ritme d'incorporació 

de les TIC en l'àmbit local, 

especialment en l'entorn 

econòmic i en matèria de 

governança 

 
Valoració de 

3/5 

Escassa utilització, amb caràcter 

general, de l'administració 

electrònica i de les aplicacions 

municipals per part de la 

ciutadania 

     

FORTALESES 
º 

OPORTUNITATS 

Valoració de 

4,5/5 

Iniciatives locals d'impuls de la 

gestió de serveis TIC, e-

administració, ús de xarxes 

socials per a informar i donar 

servei a la ciutadania, etc. 

 
Valoració de 

4,2/5 

Potenciar la innovació en sectors 

tradicionals, especialment en 

PIMES del sector comercial, a 

través d'una major introducció 

de les TIC 

Valoració de 

3,1/5 

Motivació ciutadana per a la 

utilització de les TIC, en un 

context d'interès i increment de 

noves iniciatives i projectes, p.e.: 

mobilitat 

 
Valoració de 

4,1/5 

Millora de l'eficiència en els 

serveis locals a través de la e-

administració: simplificació de 

tràmits administratius i reducció 

de costos 

Valoració de 

2,6/5 

Pertinença de la ciutat a  RECI, la 

qual cosa posa de manifest 

l'interès per la modernització de 

l'administració local 

 
Valoració de 

4,1/5 

Aconseguir un major treball en 

xarxa d'administració, empreses i 

ciutadania, a través de noves 

estratègies de comunicació 

Valoració de 

2,6/5 

Bona competitivitat de les 

empreses TIC i R+D+i, la qual 

cosa suposa un element clau per 

a l'orientació estratègica del 

teixit productiu local 

 
Valoració de 

4,1/5 

Fomentar l'ús de les TIC entre la 

població, a través de la realització 

de campanyes d'informació o 

cursos de formació a uns certs 

col·lectius 

 

Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes sobre 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que els tècnics i tècniques van aportar en la 

sessió de treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més 

freqüència: 
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Núvol debilitats: 

 

La bretxa digital és un dels problemes més importants en quant a la digitalització de 

l’administració. Una part important de la ciutadania no sap relacionar-se telemàticament 

(tràmits online) amb l’administració degut a: 

Manca de formació en TIC  

Vocabulari administratiu complex i aliè a la ciutadania 

Complexitat dels tràmits online (incloent la complexitat de gestionar els certificats digitals) 

L’ajuntament ofereix formació en TIC però no s’ha aconseguit que la ciutadania tingui 

predisposició per a formar-se en aquest aspecte. Segurament perquè a la població 

generalment li costa implicar-se en aquestes formacions, ja que tenen la sensació que no els 

afecta en el seu dia a dia, com si podria ser la recollida selectiva porta a porta.  
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Núvol amenaces: 

 

 

• Manca de formació: 

• Sobretot present en la quarta edat, encara que excepte els nadius digitals la 

major part de la població té dificultats per a relacionar-se digitalment amb 

l’administració. Així mateix, tenint en compte que cada cop més tràmits són 

telemàtics i la bretxa digital anirà en augment. 

• La manca de formació en els eines TIC produeix en la gent gran un sentiment 

de deshumanització a la població. Per moltes persones, fer un simple 

tràmit en digital pot ser un abisme i  provocar estats d’angoixa per no 

entendre els processos o les no-respostes personalitzades als problemes 

que cada ciutadà té.  

• Les noves tecnologies com la robòtica poden eliminar llocs de treball. Les noves 

opcions laborals que alhora crea, només son aptes per qui té amplia formació TIC. 

• La COVID va fer evident la necessitat de competències digitals per resoldre 

qualsevol tema administratiu. Però els serveis digitals de l’administració son poc 

propers i la ciutadania no està preparada, ni té la informació/llenguatge 

administratiu necessari. Podria solucionar-se amb: 

• Figura d’Agents Digitals que ensenyen a la ciutadania a utilitzar els serveis 

digitals. Sarrià de Ter en té un i aviat en tindrà 3.  

• Dissenyar formacions més centrades en com fer els tràmits administratius 

per internet, el certificat digital, etc...en un llenguatge simple i directe, més 

que en formacions globals IT. 
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Núvol fortaleses: 

 

L’Ajuntament de Sarrià de Ter disposa  

• del seu propi pla d’actuació per l’adaptació dels serveis municipals a les TIC 

• número considerable d’iniciatives locals d'impuls a les TIC, com la WIFI oberta per 

la ciutadania 

• de les xarxes socials com a mitjà de comunicació amb la ciutadania 

Una part de la ciutadania i el teixit empresarial, sí està motivat per capacitar-se o fer el pas 

a la digitalització.   

 

Núvol oportunitats 
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• Orientació a Smart City → actualment Sarrià no està aplicant tecnologies per a ser 

una ciutat intel·ligent però podria ser una oportunitat per aprofitar el que aquestes 

tecnologies poden aportar al municipi. En aquest sentit, i considerant el gran 

desplegament mediàtic a nivell global sobre els beneficis de la digitalització es 

podria valorar també com incorporar: 

• Les tecnologies d’IoT (Internet de les coses) 

• Millorar l’eficiència dels serveis existents 

• Formació específica en aquestes tecnologies en el teixit empresarial existent 

i com beneficiar-se d’elles 

• Implementar solucions TIC en el sector turístic (Apps que potencien les vies 

verdes, els espais naturals de SdT, etc..) 

• Es podria reforçar la figura de l’agent digital (existeix actualment però s’hauria 

d’enfortir) durant la transició digital 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 10: Millorar els instruments d'intervenció i 

la governança 

Tal com identifiquen les agendes urbanes 

internacionals, els objectius comuns del 

sistema que cal dissenyar s’haurien de 

fonamentar en una bona normativa, un 

sistema de planejament adequat, unes 

fonts de finançament conformes a les 

accions per desenvolupar, una governança 

que funcioni i una participació ciutadana 

real i efectiva, a banda de canals de difusió 

i transmissió del coneixement. 

A la vista d’aquests objectius, sembla que, 

en el cas espanyol, l’existència d’una 

normativa actualitzada, senzilla, 

entenedora, estable en el temps i, tant com 

sigui possible, homogènia en totes les 

institucions que són essencialment 

equiparables, seria imprescindible. Les 

mateixes exigències es podrien extrapolar 

al sistema de planificació i a la seva gestió, 

i s’hauria d’exigir, a més, una flexibilitat 

més gran per permetre’n l’adaptació a 

circumstàncies canviants ràpidament en el 

temps i l’evolució cap a marcs més 

estratègics. Es tractaria, doncs, de derivar 

a la inspecció i al control gran part dels 

mecanismes preventius que actualment 

asfixien els sistemes de planificació. 

Sovint es posen de manifest les limitacions 

dels instruments tradicionals de 

planejament i de gestió urbanística, 

mancats de la flexibilitat que requereixen 

el dinamisme i la innovació imperants en la 

societat, poc transparents i entenedors per 

a la ciutadania en general i, des d’aquest 

punt de vista, escassament accessibles. 

Aquesta manca d’adaptació a un context 

caracteritzat per la innovació permanent 

provoca que les ciutats perdin importants 

espais d’oportunitat. Però el problema de 

la planificació urbanística és més profund i 

prové de la normativa que regeix els seus 

continguts, de les diferents fases de 

tramitació i aprovació, de la desconnexió 

entre els interessos globals o horitzontals i 

els sectorials, i fins i tot de la seguretat 

jurídica que els hauria d’acompanyar en el 

temps per generar la certesa necessària 

que assisteixi les decisions més importants, 

públiques i privades. 

Només si es pot comptar amb aquesta 

normativa actualitzada, estable, 

comprensible, flexible i, en la mesura del 

possible, simplificada a què s’ha fet 

referència en el paràgraf anterior, serà 

factible avançar en un model urbà 

sostenible d’ordenació, transformació i ús 

del sòl. I només si es disposa d’una 

planificació territorial i urbanística que 

englobi unes característiques idèntiques es 

podrà garantir un model territorial i urbà 

capaç de respondre a les necessitats socials 

de cada moment, respectant el medi 

ambient i contribuint al progrés social i 

econòmic. 

La governança també hi té un paper 

important, en tant que assegura la 

participació ciutadana, la transparència, 

la capacitació local i la col·laboració i 

coordinació multinivell adequades. La 

“bona governança”, entesa com els 

processos de presa de decisions i 

d’implementació transparents, eficaços, 

que s’acorden de manera democràtica amb 

la participació de totes les parts 
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interessades, que consumeixen uns 

recursos equilibrats en funció dels 

objectius perseguits i que disposen de la 

informació necessària, posada a l’abast de 

tothom qui la vulgui demanar, és un 

element clau en les noves agendes. 

L’aposta decidida dels ajuntaments 

espanyols pel “govern obert” marca un 

camí que persegueix tres objectius molt 

valuosos en termes democràtics: promoure 

l’avenç de les polítiques de transparència, 

facilitar l’exercici dels drets d’accés a la 

informació i participació de la ciutadania, 

i reforçar i incrementar la confiança 

d’aquesta ciutadania en els governs locals. 

Es tracta, per tant, d’una governança que 

genera valor i que té com a pilars bàsics la 

transparència, la col·laboració i la 

participació. I per acabar, caldria afegir-hi 

el finançament i, amb un pes específic 

propi, les noves tecnologies i l’intercanvi de 

coneixement. No en va, l’accés a aquestes 

tecnologies, i especialment a la tecnologia 

digital, permet aplicar solucions 

territorials i urbanes innovadores que 

contribueixen a generar territoris i ciutats 

més eficients, intel·ligents, respectuoses 

amb el seu entorn i adaptades a l’evolució 

de les necessitats vitals dels seus habitants. 

Per la seva part, l’intercanvi de 

coneixements, sobretot a través de xarxes 

preestablertes en les quals 

s’institucionalitza la col·laboració, és una 

manera eficaç de compartir, replicar i 

ampliar les experiències positives i, fins i 

tot, les negatives, de manera que no es 

tornin a cometre els mateixos errors. 

Aquestes xarxes no només permeten gaudir 

d’una connexió contínua i d’un accés fàcil 

als coneixements i a les solucions viables, 

sinó que subministren sistemes 

d’aprenentatge estratègic orientat 

fonamentalment als resultats que es vol 

aconseguir. 
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L'Ajuntament de Sarrià de Ter concentra esforços en el manteniment d’una planificació 

adequada i actualitzada de la ciutat, tant amb els instruments de planejament habituals com 

amb d’altres més transversals i, de manera progressiva, integrant-hi cada vegada més la 

ciutadania. 

Es manté un marc normatiu força adequat en matèria de urbanística, amb un gran nombre 

de planejaments territorials. L’instrument normatiu més transversal, en aquest sentit, és el 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que és el document que garanteix 

l’autonomia estratègica del municipi en aquesta àrea. Aquest es va idear amb els objectius 

d’actualitzar el planejament urbanístic adequant-se a la nova realitat i legislació i les 

estratègies territorials novament elaborades i de protegir i preservar el patrimoni 

arquitectònic, arqueològic i natural del municipi.  

Les polítiques territorials de Sarrià de Ter també s’emmarquen en instruments normatius 

de naturalesa supramunicipal, per exemple, el Pla Territorial General de Catalunya, 

aprovat per la Llei 1/1995, que és la principal eina de planificació i definició de polítiques 

específiques de desenvolupament i reequilibri territorial de Catalunya. També en el Pla 

Territorial Parcial de les Comarques de Girona (PTPCG), que es va idear amb l’objectiu 

de garantir una planificació eficient del territori de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix 

Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i La Selva. El Pla Director 

Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDUSUG), també serveix com a instrument de 

planejament supramunicipal, en aquest cas comprenent els municipis d’Aiguaviva, Bescanó, 

Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, 

Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix i Vilobí d'Onyar. 

Els últims anys s’ha apostat per elaborar documents de planejament estratègic d’un caràcter 

més transversal, primer amb el Pla Estratègic de Promoció Econòmica i 

Desenvolupament Local de Sarrià de Ter, i més recentment amb el Pla d’Acció per a la 

dinamització de les àrees d’activitat econòmica, ideat el 2019 amb l’objectiu d’oferir una 

avaluació del conjunt del municipi des d’una perspectiva econòmica, i també la Proposta 

de Revisió Urbanística emmarcada dins dels treballs del Pla Estratègic de Promoció 

Econòmica i Desenvolupament Local plantejada el passat 2021. 

Com a municipi beneficiari dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), 

Sarrià de Ter compleix amb el requeriment de disposar d'un Pla de mesures antifrau. 

Aquest és un instrument normatiu dirigit a maximitzar la transparència, garantint que els 

fons s'utilitzin, en els àmbits d'actuació respectius, de conformitat amb les normes 

aplicables i, en particular, que s'actuï adequadament contra el frau, la corrupció i els 

conflictes d'interessos. Mesures com aquesta ajuden a incrementar la confiança de la 

ciutadania en l’Administració, essent també bons exemple d’això el Codi de Bona Conducta 

Institucional i el Portal de la Transparència. 

És necessari adoptar metodologies que integrin la ciutadania en l’elaboració de les 

estratègies municipals, garantint una participació real i efectiva dels ciutadans. En el 

Reglament de Participació Ciutadana, aprovat en el ple el 26 de febrer de 2020, 
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l’Ajuntament de Sarrià de Ter fa explícit el seu compromís en potenciar els canals de 

participació de la ciutadania en els afers públics del municipi. Aquest exposa una col·lecció 

de drets fonamentals que els ciutadans tenen per fer efectiva la seva participació.  

En aquest sentit, Sarrià de Ter ha desenvolupat diversos mecanismes de participació 

ciutadana com els Pressupostos Participatius, els quals permeten als ciutadans influir i 

decidir sobre els pressupostos públics. Tenint capacitat de decisió directa sobre la 

distribució de la despesa municipal, s’empodera la ciutadania i s’incentiva el debat civil 

sobre les necessitats del municipi. Una eina que també ajuda a construir una societat més 

col·laborativa és el Portal Decidim. Aquesta plataforma virtual potencia la participació 

ciutadana, incentivant el debat i l’intercanvi d’opinions mitjançant l’elaboració de 

propostes. També s’han de considerar els processos participatius que, durant l’elaboració 

de l’Agenda 21 i l’elaboració del POUM, han permès en el passat involucrar la ciutadania 

en fases concretes de la preparació d’aquests planejaments. 
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Projectes clau amb els quals compta el municipi per donar resposta a 

aquest Objectiu Específic, entre d' altres: 

 

 

Pla Antifrau 

 

Codi de Bona Conducta institucional 

 

Portal de la Transparència 

 

Reglament de Participació Ciutadana 

 

Portal «Decidim» 

 

Presència municipal en tots els àmbits supramunicipals que tenen incidència en el 

desplegament de polítiques municipals 

 

Redacció de Plans, Programes i projectes necessaris per donar resposta a 

necessitats del municipi, així com cerca d’instruments tècnics i financers 

 

Processos de participació ciutadana  

 

“Pressupostos participatius” 

“Elaboració de l’Agenda 21” 

“Elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal” 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic 

Objectiu Específic 10.1: Assolir un marc normatiu i de planejament actualitzat 

flexible 

Objectiu Específic 10.2: Assegurar la participació ciutadana, la transparència i 

afavorir la governança multinivell. 

Objectiu Específic 10.3: Impulsar la capacitació local i millorar el finançament 

Objectiu Específic 10.4: Dissenyar i posar en marxa campanyes de formació i 

sensibilització en matèria urbana, així com d' intercanvi i difusió de la 

informació 

 



DIAGNOSI. EIX 10. Instruments i Governança 
 
 

 150 

150 

DAFO EIX 10. INSTRUMENTS Y GOBERNANÇA 

 

A través d'una sessió participativa i un treball autònom, amb els representants municipals es va 

treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

 

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada a identificar les principals 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l' eix estratègic d’instruments i 

governança. 

 

DEBILITATS  AMENACES 

Valoració de 

3,4/5 

Sistema normatiu complex i 

heterogeni en matèria 

urbanística que dificulta 

l'aplicació dels diferents plans i 

la gestió urbanística local 

 
Valoració de 

3,6/5 

Falta de flexibilitat en els 

instruments de planificació, per a 

adaptar els plans a noves 

demandes o necessitats no 

previstes que puguin sorgir 

Valoració de 

3,3/5 

Excessiva extensió dels 

terminis de tramitació de plans 

urbanístics, amb un 

desfasament entre l'aplicació 

dels plans i les necessitats 

previstes 

 
Valoració de 

3,3/5 

Rigidesa 

normativa/administrativa per a la 

reutilització d'equipaments i 

espais públics, i per a nous usos en 

cas d'infrautilització 

Valoració de 

3,3/5 

Estructura i capacitat de les 

entitats locals insuficient per a 

accedir a fonts de finançament, 

així com per a la seva adequada 

gestió 

 
Valoració de 

3/5 

Difícil convivència de les 

planificacions sectorials i la 

planificació local 

     

FORTALESES  OPORTUNITATS 

Valoració de 

3,4/5 

Experiència en iniciatives de 

desenvolupament sostenible i 

utilització d'instruments de 

planificació urbanística i 

territorial 

 
Valoració de 

3,9/5 

Procurar una major imbricació 

entre les polítiques i perspectives 

d'actuació de la ciutat i del territori 

(mobilitat, medi ambient, 

turisme...) 

Valoració de 

3,3/5 

Revisió dels instruments de 

planejament urbanístic, per a la 

seva adequació a la realitat 

actual, incloent iniciatives de 

desclassificació de sòl 

 
Valoració de 

3,8/5 

Millora de l'eficiència en els serveis 

locals a través de la e-

administració: simplificació de 

tràmits administratius i reducció 

de costos 
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Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes sobre 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que els tècnics i tècniques van aportar en la 

sessió de treball, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més 

freqüència: 

 

Núvol debilitats: 

 

 

El POUM és massa conservador i rígid de forma que l’ajuntament no pot realitzar 

moltes de les polítiques urbanístiques que voldria de forma àgil. A més a més, els 

procediments administratius son molt llargs, fent que des del disseny dels plans a la 

seva execució passi molt de temps.  

L’Ajuntament no disposa de finançament suficient per posar en marxa totes les 

propostes que sorgeixen 

Valoració de 

3,1/5 

Model descentralitzat estatal, 

que permet a les 

administracions públiques 

adaptar-se a les necessitats i al 

model urbà específic 

 
Valoració de 

3,8/5 

Utilització de la AU per a integrar i 

conciliar les polítiques, plans, 

programes i actuacions amb els 

diferents objectius estratègics 

Valoració de 

2,8/5 

Experiència en iniciatives de 

desenvolupament sostenible i 

utilització d'instruments de 

planificació urbanística i 

territorial 

 
Valoració de 

3,6/5 

Nous plans territorials integrats i 

instruments d'ordenació del 

territori en zones de noves 

sinergies i influències entre ciutats 
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La població desconeix el funcionament de l’administració a nivell intern, ni com participar 

en els processos de disseny dels serveis, pressupostos, etc ...→ existeix comunicació amb la 

població però no se sap fer arribar el funcionament de l’ajuntament a la ciutadania 

El llenguatge/vocabulari administratiu és poc proper a la ciutadania 

Núvol amenaces: 

 

 

La normativa lligada a cada projecte que es voldria posar en marxa és massa estricte i fa 

difícil, per exemple, la reutilització dels espais. Per exemple, la reconversió d’un dels edificis 

de l’antiga Torres Papel a usos municipals està parat per limitacions legals. 

 

Núvol fortaleses: 

 

 

Tant l’equip tècnic, com els Grups Polítics municipals de Sarrià de Ter mostren un interès 

per transformar el municipi que cal aprofitar. Inicialment s’ha posat l’ènfasi en un redisseny 

urbanístic que permeti cohesionar i “cosir” la ciutat. Ara bé, posar en marxa la metodologia 

de l’Agenda Urbana pot permetre una mirada més profunda i transversal a tots els aspectes 

del municipi i per tant co-construir un nou municipi més sostenible.  
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Núvol oportunitats 

 

 

La financiació Next Generation que s’ha aconseguit a través del MITMA per implementar el 

Pla d’Acció de l’Agenda Urbana ha de ser el catalitzador de la transformació que tots els 

agents de Sarrià de Ter demanen. Co-dissenyar-la amb tot l’ecosistema SdT, permetrà fer 

una planificació més transversal i atenta a les necessitats de tothom, aconseguint millores 

en: 

• Renovació urbana 

• Identificació de serveis claus per la ciutadania 

• Impacte ambiental en activitats turístiques  

D’altre banda, per aconseguir aquesta participació ciutadana seria necessària capacitar als 

tècnics municipals. La formació en participació, interna i externa, hauria de ser obligatòria 

per a tot el cos administratiu només incorporar-se a treballar 
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FORMULACIÓ DE REPTES DE MUNICIPI 
 

En aquest apartat s’ha realitzat una sèrie de reptes de que estableixen les línies provisionals 

al voltant de les problemàtiques principals que presenta actualment l'escenari urbà i 

territorial de de Sarrià de Ter i la resta d'eixos descriptius analitzats. 

La formulació d’aquests reptes s’ha realitzat atenent els 4 blocs temàtics amb els que s’ha 

elaborat la diagnosi dels 10 objectius estratègics. Ha sigut a partir de la informació 

obtinguda a partir d’aquesta diagnosi, juntament amb l’anàlisi DAFO, a més de les dades 

descriptives de l' Agenda Urbana Espanyola, i els coneixements, idees i opinions aportades 

pels grups tècnics municipals que s’han pogut formular aquests reptes de municipi. 

Aquest estadi és la fase preliminar de la formulació estratègica que més endavant serà 

resolta, buscant incorporar tot l' aprenentatge relatiu obtingut durant el diagnòstic. 

 

 

 

 

 

 

#SdT A ESCALA HUMANA 

 

Reivindicar el Ter com a valor patrimonial natural de SdT i integrar-ho 

dins de la vida urbana del municipi 

Potenciar les vies verdes per millorar la integració dels nuclis urbans amb 

l’entorn natural del municipi 

Potenciar el patrimoni natural i cultural del municipi tant cap a la 

ciutadania com pel turisme 

 

Cosir i cohesionar SdT per solucionar els problemes de fragmentació i de 

manca d’estructura urbana i de degradació dels espais naturals 

Generar un veritable centre de la vila a SdT que articuli la vida urbana del 

municipi, convertint la N-II i la C-255 en vies urbanes 

Treballar en la mixticitat d’usos per evitar zones monofuncionals i/o 

convertir-se en “ciutat dormitori” de Girona i evitar la dependència de 

Girona pels ciutadans 

L’esport és una oportunitat per transformar SdT 
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#SdT SOSTENIBLE 

 

Treballar en disminuir la contaminació ambiental al municipi, entre 

d’altres invertint en campanyes de sensibilització de la població i en 

polítiques públiques 

Treballar en disminuir la contaminació acústica i odorífera provocada per 

la indústria 

Millorar la consciència ciutadana per assegurar polítiques de reforç en el 

control d’inundacions 

 

Reforçar la informació d’economia circular i potenciar campanyes o 

accions locals de reutilització de recursos  

Reduir el consum energètic al municipi, entre d’altres fomentant el 

reaprofitament dels recursos 

Invertir en energies renovables, entre d’altres amb la col·laboració 

público-privada (indústries) 

 

Alinear les accions del futur PMUS per tal de reduir la dependència del 

vehicle privat 

Fer de SdT un municipi caminable i ciclable4 

Millorar les connexions i freqüència del transport públic per tal de 

disminuir la quota modal del vehicle privat i contribuir a la pacificació del 

municipi per fomentar els modes de transport actius 

 

 

#SdT INCLUSIVA i de KM 0 

 

Millorar polítiques públiques i serveis adaptades a la 4a edat, en creixement 

també a SdT 

Implementar polítiques per evitar les desigualtats socials i de gènere entre 

barris  

Aprofitar la bona oferta d’equipaments esportius i serveis educatius com 

eines catalitzadores de la integració social del municipi. 

Fer servir l’esport com a catalitzador d’integració social al municipi 

Fer servir l’escola com a canal per a introduir les famílies nouvingudes al 

municipi mitjançant l’oferta d’activitats entre d’altres 

 
4 Permeabilitzant la N-II i la C-255, vertebrant el municipi amb una veritable xarxa ciclista que 
permeti connectar els diferents barris entre si i amb l’exterior. S’han d’aprofitar les reduïdes 
dimensions del municipis així com la bona orografia que fomenta els modes de transport actius 
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Innovar en polítiques públiques foment de l’activitat econòmica del 

municipi per evitar que SdT esdevingui una ciutat dormitori de Girona, 

potenciant Sarrià de Ter com a entrada nord a Girona 

Diversificar l’activitat econòmica, considerant les noves tendències 

(economia circular, actualment inexistent al municipi, i digital) que 

afavoreixin la captació de talent. Potenciar el comerç local, els vivers 

d’empreses de serveis digitals/plataforma o lligats amb impacte climàtic. 

Potenciar una indústria compatible amb el model de municipi 

sostenible que es vol, substituint les macroempreses contaminants per 

tallers o empreses de serveis amb valor afegit per al municipi; respectuosa 

amb el medi ambient i aplicant principis d’economia circular 

 

Potenciar l’habitatge de protecció oficial, actualment inexistent al 

municipi, especialment entre els joves. 

Potenciar el lloguer d’habitatges assequibles així com treballar en regular 

el preu de l’habitatge 

 

 

#SdT PARTICIPATIVA i TRANSPARENT 

 

Evitar la deshumanització de l’administració, esdevenint més propera 

per a la ciutadania, alhora que es treballa per reduir la bretxa digital amb 

formació per a la ciutadania entre d’altres.  

Aprofitar els beneficis de la digitalització sense caure en incrementar  la 

bretxa digital 

 

Aprofitar el momentum que travessa SdT d’astres alineats per encaminar-

se cap al municipi que es vol 

Fer més partícip a la ciutadania dels serveis que l’ajuntament ofereix per a 

que es conegui millor l’administració 

Aprofitar l’esperit de “queixa” de la ciutadania per apostar per l’increment 

de la participació ciutadana 
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Es mostra a continuació una taula que compara algunes de les dades descriptives més 

destacades de Sarrià de Ter amb l’àrea urbana de Girona, on es troba, i amb la resta de la de 

la província de Girona.  

 

  SARRIÀ DE 

TER 

Àrea Urbana 

Girona 

Província de 

Girona 

Superfície total municipal AUE 4,24 20,03 26,74 

Població en 2021 AUE 5.231 163.486 771.779 

Habitatges en 2011 AUE 2.100 7.720 6.837 

Llars en 2011 AUE 1.925 6.442 3.002 

Variació de la població 2011 – 2021 (%) INE 11% 7% 3% 

Superfície cobertura artificial (%) CORINE 33,31 21,75 8,50 

Superfície de cultius (%) 
SIOSE, 

Atlas 
13,45 26,44 33,53 

Superfície de zona forestal y deveses (%) 
SIOSE, 

Atlas 
51,25 49,72 56,35 

Superfície municipal destinada a 

explotacions agràries i forestals (%) 

SIOSE, 

Atlas 
- 0,22 0,38 

Superfície destinada a explotacions agràries 

i forestals respecte el sòl urbà i urbanitzable 

delimitat municipal (%) 

SIOSE - 2,46 16,16 

Superfície municipal sòl no urbanitzable (%) SIU, Atlas 68,29 77,93 92,30 

Superfície de zones verdes por cada 1.000 

habitants 
SIOSE 3,64 9,77 27,59 

Densitat Urbana. Nº d’habitants per hectàrea 

de superfície de sòl urbà (hab./ha) 
INE, SIU 42,14 48,41 24,30 

Superfície de sòl urbà mixt discontinu sobre 

sòl urbà mixt total (%) 

CORINE, 

SIU 
1,99 24,16 39,13 

Densitat d’habitatge per superfície de sòl 

urbà (habitatge/ha) 
INE, SIU 16,92 18,03 19,28 

Compacitat urbana. Superfície construïda 

total per superfície de sòl (m2t/m2s) 

Catastro, 

SIU 
0,44 0,53 0,52 

Superfície construïda d’ús residencial per 

superfície de sòl (m2t/m2s) 

Catastro, 

SIU 
0,24 0,30 0,35 

Superfície construïda d’ús residencial 

respecte al total (%) 

Catastro, 

SIU 
55,50 55,54 69,03 

Densitat d’habitatge previst en les àrees de 

sòl de desenvolupament (habitatge/ha) 
INE, SIU 70,42 37,94 22,28 
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Percentatge d’àrees de sòl de 

desenvolupament respecte al total de sòl 

urbà (%) 

SIU 
9,30 

 
45,72 47,11 

Sòl urbanitzable delimitat respecte al total 

del sòl urbà (%) 
SIU 

6,76 
 

44,36 43,88 

Percentatge d’àrees de sòl en 

desenvolupament d’ús residencial respecte 

al total de sòl urbà (%) 

SIU 8,33 16,35 25,12 

Percentatge d’àrees de sòl en 

desenvolupament d’ús d’activitats 

econòmiques (industrial o terciari) respecte 

al total de sòl urbà (%) 

SIU 0,96 21,55 29,81 

Percentatge del parc edificatori amb una 

antiguitat anterior a l’any 2000 (%) 
Atlas 49,68 47,98 62,48 

Superfície infraestructures de transport (ha) 
SIOSE, 

SIU 
28,76 51,42 25,10 

Percentatge de superfície d’infraestructures 

de transport respecte el terme municipal (%) 

SIOSE, 

Atlas 
6,75 3,48 1,26 

Vehicles domiciliats cada 1000 habitants DGT 717,34 708,37 775,83 

Percentatge de turismes (%) DGT 65,33 64,38 58,70 

Percentatge de motocicletes (%) DGT 17,12 14,29 13,20 

Índex d’envelliment de la població (%) Atlas 15,77 13,51 19,52 

Índex de senectut de la població (%) Atlas 13,21 10,16 11,73 

Percentatge de població estrangera (%) Atlas 7,82 12,83 12,50 

Índex de dependència total (%) Atlas 49,91 49,07 53,82 

Índex de dependència infantil (%) Atlas 26,01 28,76 23,16 

Índex de dependència de gent gran (%) Atlas 25,95 21,79 33,31 

Treballadors en sector agricultura (%) Atlas 1,13 1,38 9,79 

Treballadors en sector industria (%) Atlas 25,87 18,13 20,50 

Treballadors en sector construcció (%) Atlas 8,21 12,75 12,33 

Treballadors en sector serveis (%) Atlas 64,77 67,74 58,71 

Establiments en sector agricultura (%) Atlas 1,77 2,33 11,22 

Establiments en sector industria (%) Atlas 15,97 10,89 11,70 

Establiments en sector construcció (%) Atlas 8,87 11,43 12,68 

Establiments en sector serveis (%) Atlas 73,37 75,35 69,48 

Percentatge d’aturats total (%) Atlas 7,11 7,08 7,58 

Percentatge d’aturats entre 25 i 44 anys (%) Atlas 37,75 43,42 41,35 
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Proporció d’atur femení (%) Atlas 53,94 55,06 53,25 

Nº d’habitatges per cada 1.000 habitants Atlas 401,60 373,23 654,62 

Variació del número de llars 2.001-2.011 (%) Atlas 47,28 54,55 37,82 

Creixement del parc d’habitges 2001-2011 (%) Atlas 37,16 40,68 26,43 

Percentatge d’habitatges secundaris (%) Atlas 1,28 3,82 21,42 

Percentatge d’habitatges buits (%) Atlas 7 7,84 10,80 

Percentatge d’habitatge previst en àrees de 

desenvolupament respecte al parc 

d’habitatge existent (%) 

SIU, INE 34,66 28,71 26,49 

Nº d’habitatges previstos en les àrees de 

desenvolupament per cada 1.000 habitants 
SIU, INE 139,22 105,99 248,39 

Figura de Planificació Urbanística vigent  Pla General Pla General Pla General 

Data de la figura de Planificació Urbanística 

vigent  
 2018 2005 2006 


