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1. CONTEXT I ANTECEDENTS 
 

La fase de Diagnosi ha servit per identificar i analitzar la realitat del municipi de Sarrià 

entorn als diferents àmbits que conformen els 10 eixos estratègics de l’Agenda Urbana 

Espanyola (AUE). Per un costat, s’ha realitzat un anàlisi documental a partir de les 

polítiques, plans, programes i actuacions amb incidència a Sarrià per tal de fer una 

radiografia de la situació del municipi.  

També s’ha comtat amb la Comissió Transversal (formada per la comissió tècnica de 

seguiment i representants de totes les àrees), la Comissió Política (formada per tots els 

grups municipals) i el Grup Motor (amb agents socials del municipi). Per tal d’abordar els 

Objectius Estratègics de l’AUE amb aquestes comissions i grups s’ha treballat, mitjançant 

diferents sessions de participació,  en la identificació de les debilitats, amenaces, fortaleses 

i oportunitats del municipi i en la detecció dels projectes estratègics que conformaran 

posteriorment el Pla d’Acció. 

D’aquesta manera la Diagnosi de l’Agenda Urbana Sarrià es troba formada per un document 

que aglutina l’anàlisi documental i el treball realitzat per les diferents comissions i el grup 

motor, vertebrat a partir dels següents grups de treball: 

 

 

 

Aquesta aproximació a l’escenari de Sarrià des de múltiples perspectives ha donat com a 

resultat una resposta transversal a les problemàtiques identificades a partir de 31 grans 

reptes a fer front per part del municipi de Sarrià.  

Aquests reptes malgrat quedar subjectes a cadascun dels Objectius Estratègics, mantenen 

un grau de transversalitat i connexió entre si pel que hauran de ser treballats des de 

diferents àmbits: 
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#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 

 

 

#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 ciclable 
 

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 
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#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 

 

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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2. ABAST DEL DOCUMENT 
 

El marc estratègic de l'Agenda Urbana presenta deu Objectius estratègics, que despleguen, 

al seu torn, un total de 30 objectius específics, que es recolzen en aspectes més concrets i 

contribueixen a la consecució dels deu objectius principals. Tots ells s'acompanyen, a més, 

d'unes línies d'actuació que aporten possibles alternatives per incidir en cadascun dels 

objectius proposats. 

Aquest document de Formulació Estratègica es nodreix del marc estratègic mencionat i 

compta amb una mirada transversal i holística, centra aquesta visió en la realitat de Sarrià 

de Ter. Així mateix, la Formulació Estratègica de Sarrià de Ter té com a missió prendre de 

punt de partida els reptes que han sorgit de la Diagnosi i aterrar-los a les línies d’actuació 

marcades per l’AU. Exercici que serveix d’antesala per al desplegament i alineació dels 

projectes amb el marc estratègic de l’Agenda Urbana Espanyola. D’aquesta manera la 

Formulació Estratègica, serveix de ròtula entre la Diagnosi i el Pla d’acció. 

El procés de Formulació Estratègica ha comtat amb la visió i aportació de la Comissió 

Transversal que mitjançant formularis telemàtics ha prioritzat les línies d’actuació 

proposades per l’Agenda Urbana tenint en compte la realitat de Sarrià de Ter. En síntesi, 

l’abast del document de Formulació Estratègica es troba format per aquesta priorització de 

línies d’actuació. 
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Un dels objectius de la fase de Formulació Estratègica és la priorització de les línies d’actuació sobre les que s’ha de recolzar el Pla d’Acció de l’Agenda 

Urbana. S’ha fet una priorització coherent amb els reptes identificats a la Diagnosi. 

A continuació s’exposen les línies d’actuació. per objectius estratègics que es consideren prioritàries per avançar en els objectius de l’Agenda Urbana. 

La columna de la dreta marca la puntuació total que ha rebut cada línia d’actuació, tenint en compte que han votat un total de 10 persones. 

 

  



PRIORITZACIÓ DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ. Agenda Urbana de Sarrià de Ter. 
 

 

8 

Objectiu 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. 

Disposar d' una estratègia o pla d' ordenació del territori que estableixi les bases del model territorial. Poden ser estratègies regionals, subregionals i 
fins i tot sectorials, però han de tenir en comú la utilització racional del territori.  7 

Introduir mesures per vincular l' ordenació territorial amb la planificació econòmica, cultural i dels recursos naturals, amb l' objectiu de limitar la despoblació 
i contribuir a la conservació de la natura, la protecció dels usos rurals tradicionals i prestar una especial atenció als petits nuclis de població.  La despoblació és 
fonamentalment un problema territorial i d' absència de visió estratègica i de desenvolupament supralocal. 

10 

Posar en marxa mecanismes de coordinació i col·laboració que es basin en la utilització sostenible del territori, a les regions o ciutats amb relacions de 
veïnatge transfronterera o interregional. 6 

1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural i protegir el paisatge. 

Elaborar estratègies per millorar, conservar i posar en valor el patrimoni cultural (tant en els seus aspectes tangibles, com intangibles –formes de vida, 
tradicions, etc.-) i el paisatge urbà i rural, per tal de desenvolupar tot el seu potencial i garantir un nivell adequat de conservació i manteniment.  8 

Adoptar mesures de conservació, millora i protecció de la natura i del patrimoni natural: flora, fauna, paisatge i ecosistemes existents. A aquests efectes 
es proposa l' adopció de mesures dirigides a reduir l' ús d' herbicides químics, la millora dels hàbitats dels polinitzadors en les àrees urbanes i periurbanes, etc., 
així com aplicar metodologies i programes de seguiment de la biodiversitat urbana.  

5 

Posar en marxa campanyes de difusió del patrimoni cultural i natural, per aconseguir una autèntica cultura de pertinença basada en el coneixement, que 
se sumi a la seva utilització racional com a recurs econòmic i turístic.  5 

1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el context natural. 

Incorporar a la planificació i a la gestió urbanística el concepte d' infraestructures verdes urbanes, com a solucions multifuncionals basades en la natura, 
que permeten atendre els problemes urbans. No només contribueixen a millorar la biodiversitat, sinó que lluiten contra el canvi climàtic, tant en l'àmbit de 
la reducció de les emissions GEIs, com en l'adaptació local. Finalment, contribueixen a l'oci i al gaudi ciutadà. Aquest tipus d' infraestructures són per tant, claus 
per a la comprensió i gestió del metabolisme urbà. 

8 

Organitzar i dissenyar les xarxes d' infraestructures verdes i blaves tenint en compte criteris de connectivitat ecològica i de les característiques 
geomorfològiques del territori, amb l' objectiu d' optimitzar la prestació de serveis eco-sistèmics als ciutadans. Això implica, també, delimitar i identificar 
els elements que constitueixen aquestes infraestructures i establir mesures per a la seva restauració, conservació i gestió, a escala regional, local i de barri.  

5 

Aprofitar els camins ramaders i incorporar-les amb criteris de connectivitat ecològica i com a fórmula per combatre la fragmentació territorial. 6 
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Objectiu 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 

Adoptar mesures a través del planejament territorial i urbanístic que assegurin un resultat equilibrat, afavorint els processos d' ocupació i de transformació 
del sòl, quan corresponguin, amb una densitat urbana adequada. 7 

Dissenyar un sistema de dotacions i equipaments locals adequat i equilibrat, quantitativament i qualitativament, i tenint en compte el criteri de proximitat 
per a la seva localització, amb especial atenció a les zones verdes i als espais lliures de convivència. Estudiar la possibilitat de combinar usos dotacionals diferents 
en un sol equipament en temps diferents, afavorint la multifuncionalitat.  

6 

Reurbanitzar zones industrials abandonades i reedificar i reutilitzar terrenys i edificis vacants i infrautilitzats, inclosa la identificació, amb mapes, dels 
immobles infrautilitzats. 5 

Potenciar l'ús de l'espai públic per a la generació d'energies renovables, establint recomanacions, o fins i tot obligacions en funció de la superfície, per 
aconseguir aquest objectiu (exemple: cobriment amb plaques fotovoltaiques dels espais destinats a aparcaments de vehicles en superfície en sòl urbà). 6 

2.2. Garantir la complexitat funcional i diversitat d' usos. 

Connectar els teixits urbans mitjançant corredors continus d' activitat i buscar la mescla tipològica, funcional i social a la ciutat consolidada.  5 

Incentivar les activitats que afavoreixen la diversitat d' usos i reservar espai suficient per a activitats econòmiques i productives.  8 

2.3. Millorar la qualitat i l' accessibilitat universal dels espais públics 

Impulsar l'espai públic com a eix vertebrador de la ciutat amb entorns propicis per garantir una vida saludable a tots els sectors de la població.   5 

Fomentar la diversitat, la qualitat i la versatilitat dels espais públics, dotar-los d' un mobiliari adequat i polivalent, convenientment revisat i millorar la seva 
estètica, conservació i bellesa. Atendre el paisatge urbà. 5 

2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació. 

Garantir un hàbitat saludable i segur que permeti un desenvolupament cultural, social i econòmic ple.  7 

Fomentar la creació o millora de zones i infraestructures verdes, tant a escala de barri com de ciutat, amb l' objecte d' afavorir la vinculació de la ciutat amb 
la natura i afavorir la continuïtat física de l' entorn. 6 

2.5. Impulsar la regeneración urbana. 
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Garantir la regeneració urbana integrada, de manera que les operacions fisico-urbanístiques estiguin vinculades amb programes socials, educatius i 
laborals, actuant de forma prioritària en els barris que major vulnerabilitat urbana presentin. 7 

Promoure la regeneració i la renovació urbanes a gran escala i vincular-les amb eines de lluita contra el canvi climàtic i amb l' existència d' un parc d' 
habitatges accessibles i assequibles a través de la rehabilitació.  5 

Posar en marxa mecanismes per identificar sinergies entre diferents tipus d' intervenció a la ciutat consolidada des d' un enfocament integral i a llarg 
termini. 4 

2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis. 

Propiciar una visió integral de l' entorn construït, i no només de l' edificació. 6 

Impulsar la millora de l ' eficiència energètica del parc edificatori existent amb totes les mesures disponibles i possibles: fiscals, d' agilitació i simplificació dels 
tràmits administratius i mitjançant la posada en marxa de campanyes pedagògiques.    6 

Emprar tècniques constructives eficients que garanteixin l' ús de materials adequats per als edificis i habitatges i que facilitin la reutilització. Es tractaria de 
"construir per durar".  4 

Impulsar mesures per garantir la participació de tècnics i empreses de rehabilitació i reforma, que compleixin amb les seves obligacions professionals, per 
garantir un correcte disseny i execució, la qual cosa redunda en la qualitat, la seguretat i la tranquil·litat.  Un exemple podria ser la sol·licitud d'informació 
sobre l'empresa (REA, assegurança de responsabilitat civil, al dia a Hisenda i Seguretat Social, és a dir, dades objectives i  obligatòries) a l'hora d'atorgar les 
llicències o possibles subvencions públiques. 

4 
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Objectiu 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. 

Posar en marxa plans d' emergència enfront del canvi climàtic i, més àmpliament, plans d' acció pel clima i l' energia sostenible. 6 

Incorporar a la planificació i a la gestió del territori i de l' urbanisme el concepte d ' infraestructures verdes urbanes i blaves, com a solucions multifuncionals 
basades en la natura, que resolen problemes urbans que van més enllà de les seves funcionalitats per a la millora de la biodiversitat com són: el tractament de 
zones inundables, la reducció d' illes de calor,  la lluita contra el canvi climàtic, la reducció d'emissions GEIs i, per suposat, per anar adaptant localment l'oci i el 
gaudi ciutadà en aquests espais. Seria oportú elaborar regulacions que guiïn la forma d' introduir-les en les polítiques urbanes, els mecanismes i marcs de 
finançament i determinats estàndards i indicadors, així com les campanyes específiques de sensibilització, especialment sobre els seus beneficis. 

6 

Aprovar i posar en marxa plans i programes de reconversió industrial de les indústries contaminants per millorar el comportament ambiental d'establiments 
industrials "madurs" i per disminuir els efectes adversos de les seves activitats per a les persones i l'entorn. 4 

3.2. Reduir les emissions de gasos amb efecte d' hivernacle. 

Reduir la dependència del vehicle privat mitjançant el foment d' un model urbà compacte i complex i els impactes dels desplaçaments motoritzats.  Això 
redundarà també en la reducció dels seus consums i emissions contaminants. 9 

3.3. Millorar la resiliència davant el canvi climàtic. 

Aprofitar el paisatge com a oportunitat i valor de cada poble i ciutat, incorporar el terme de "restauració ecològica" i transformar en l'imaginari col·lectiu 
les zones verdes en models autòctons que permetin realitzar una gestió eficient dels recursos.  8 

Prepararse para ser resilientes, es decir, para hacer frente a las posibles crisis (suministros, huelgas, averías, desastres naturales, etc.) antes de que lleguen. 
Ello requiere evaluar los distintos escenarios estudiando qué elementos del sistema urbano están más implicados, hacer test de estrés, optimizar las 
inversiones para reducir los riesgos y evitar los posibles fallos en cadena. Un diagnóstico adecuado, la colaboración de todos los actores necesarios, incluyendo 
a la sociedad civil y la evaluación de la resiliencia en anteriores crisis pueden ser muy útiles. Para ello se propone la aprobación de protocolos de actuación.   

6 

Tenir cura de la forma espacial de la ciutat, la seva morfologia (rugositat urbana, canó urbà, visibilitat del cel, etc.), la presència de vegetació, o l'albedo 
dels materials de les superfícies urbana per minimitzar l'impacte de les onades de calor, que veuen incrementats els seus efectes per l'anomenada "illa de calor 
urbana". Aplicar criteris bioclimàtics en el disseny dels espais oberts.  

8 
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Objectiu 4: Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l' economia circular 

4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia 
Donar suport a la transició energètica a i de les ciutats: hi ha les claus. La generació distribuïda i l' autoconsum d' energia en l' àmbit urbà són eines 
bàsiques per a aquest canvi de model energètic.  7 

Contenir i fins i tot reduir la despesa d' energia, fomentar el seu estalvi i promoure l' eficiència energètica a través de plans, estratègies o altres mesures.  
Entre elles: tenir en compte la morfologia urbana i les condicions bioclimàtiques de la ciutat; incorporar criteris d'arquitectura bioclimàtica passiva o 
maximitzar la prestació dels serveis de calefacció, refrigeració o il·luminació, amb el mínim consum possible. 

7 

Incloure mesures de prevenció i resiliència que previnguin i redueixin al màxim els riscos energètics (v.g. xarxes elèctriques que permeten el subministrament 
alternatiu, etc.) 5 

Facilitar l'autoconsum en cobertes municipals, mobiliari urbà, aparcaments en superfície, etc., i la incentivació de l'autoconsum en les cobertes d'edificis 
privats a través de mesures fiscals en l'àmbit local (llicències d'obra, IBI, etc.) 7 

4.2. Optimitzar i reduir el consum d' aigua 

Adoptar mesures per disminuir el consum d' aigua i de la despesa energètica i emissions associades a la distribució i tractament del recurs.  5 

Tractar i recuperar les lleres naturals d'aigua i els recursos subterranis com a base dels abastaments urbans, aplicant, si cal, les noves tecnologies de 
tractament (osmosi inversa, nanofiltració) per assolir una màxima qualitat.  6 

Adequar la qualitat de l' aigua per a cada ús concret, fomentant la utilització de sistemes d ' aprofitament d' aigües grises. 6 

Fomentar tipus edificatoris amb menor demanda d' aigua i amb sistemes de recollida i reutilització d' aigües pluvials. 5 

Utilitzar sistemes de retenció i filtració d' aigües pluvials, fomentar l' ús de paviments permeables i incloure dissenys de jardineria autòctona o estalviadora 
d' aigua mitjançant els sistemes eficients de reg.  5 

4.3. Fomentar el cicle dels materials. 

Fomentar el consum responsable, les iniciatives de reparació, reutilització i re-fabricació i els sistemes col·laboratius i compartits de béns i serveis.  6 

Adoptar mesures per separar en origen i gestionar els residus procedents de la construcció i incorporar-los en les noves obres d' edificació o rehabilitació.  4 

Potenciar la producció sota els paràmetres d'ecodisseny (materials ecològics, reutilitzables i valoritzables) i fomentar-ne el consum. 4 
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Aprovar i implantar plans de renovació d' infraestructures municipals . 4 

Establir criteris de compra pública circular en l' àmbit local que permetin tancar el cicle dels materials incloent la compra i ús de productes i materials de 
segona mà. En especial, caldria fomentar la utilització dels criteris sobre el cicle de vida dels materials en la contractació pública. 4 

4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge. 

Fomentar el consum responsable, les iniciatives de reparació, reutilització i re-fabricació i els sistemes col·laboratius i compartits de béns i serveis.  6 

Adoptar mesures per separar en origen i gestionar els residus procedents de la construcció i incorporar-los en les noves obres d' edificació o rehabilitació..  4 

Potenciar la producció sota els paràmetres d'ecodisseny (materials ecològics, reutilitzables i valoritzables) i fomentar el seu consum. 4 
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Objectiu 5: Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible 

5.1 Afavorir la ciutat de proximitat 
Prioritzar, en la mesura del possible, la ciutat per al vianant afavorint els itineraris continus, segurs i responsables i propiciant una forma de vida més 
saludable i activa. 7 

Fomentar l ' eficàcia i la qualitat dels modes de transport més econòmics i a l' abast de tots els grups d' edat: transport públic, bicicleta i a peu.  6 

Desenvolupar xarxes per als vianants i ciclistes, incloent els nous desenvolupaments urbans, garantint desplaçaments no motoritzats segurs i en un entorn 
amigable. Elaborar ordenances de coexistència de ciclistes i vianants. 4 

5.2 Potenciar modes de transport sostenibles 

Establir una oferta adequada de transport públic a escala urbana i construir xarxes integrades que interconnectin els diferents modes.  7 

Impulsar i afavorir l' ús de vehicles d' energies alternatives i híbrids. Implantar punts de recàrrega de cotxes elèctrics. 5 

Potenciar la mobilitat ciclista mitjançant el disseny de vies exclusives o prioritàries i aparcaments per a bicicletes. 5 

Integrar la bicicleta amb el transport públic i impulsar les iniciatives d' oferta de bicicleta compartida.  5 
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Objectiu 6: Fomentar la cohesió social i buscar l' equitat 

6.1 Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits 

Promoure una ciutat complexa i de proximitat, basada en barris ben equipats i segurs, ben connectats amb la ciutat i el territori.  6 

Incloure en els plans i programes de caràcter social que s' elaborin i aprovin mesures per fer efectiu el principi d' igualtat d' oportunitats i de tracte entre 
dones i homes i els compromisos específics per dur a terme les mesures que combaten els efectes negatius i els obstacles que tenen les dones com a conseqüència 
de les múltiples discriminacions. 

7 

Fomentar la creació o millora de serveis socials adreçats a persones en risc d' exclusió social i promoure campanyes de difusió dels serveis existents per a 
coneixement de la ciutadania. Adaptar els sistemes d' acollida de persones i llars en situació de vulnerabilitat a les necessitats actuals, incloent-hi els fluxos 
migratoris. 

5 

Promoure i afavorir l ' activitat econòmica i comercial en aquests entorns urbans com a mesura de revitalització dels barris i de generació d' ocupació local. 7 

Promoure l' ús de l ' espai públic i la convivència ciutadana com a elements de cohesió social. Convertir els carrers en places, no només com a espais de gaudi i 
convivència comuns, sinó també com a espais públics inclusius. Garantir-ne l' accessibilitat universal. 5 

6.2. Cercar la igualtat d' oportunitats des d' una perspectiva de gènere, edat i capacitat. 
Adoptar mesures a través de plans o estratègies per garantir la igualtat de tracte i d' oportunitats, l' accés al mercat de treball i la vida pública en condicions 
d' igualtat que garanteixin la no discriminació per motiu d' origen racial o ètnic, discapacitat, identitat sexual, orientació sexual i de gènere, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

5 

Adoptar mesures per a la detecció primerenca de la vulnerabilitat o exclusió social en relació als processos d'ocupació il·legal de sòl i edificis, comptant 
amb espais i serveis de coordinació entre Serveis Socials, Habitatge, Seguretat ciutadana i Salut per a l'acompanyament de les persones més vulnerables 5 

Garantir un nivell adequat de prestacions socials per a les persones amb discapacitat i en situació de dependència. 6 

Augmentar la seguretat ciutadana en els espais urbans adoptant les mesures adequades de disseny urbà (il·luminació, mobiliari, etc.)  4 

Fomentar programes de voluntariat, activitats socials, etc. que afavoreixin la interrelació entre les persones que viuen soles i la seva socialització amb els 
veïns del barri, poble o ciutat. 4 

Fomentar la creació d' activitats socials, culturals, etc., que afavoreixin la integració intercultural, des d' una perspectiva educativa, social, etc. 6 

Fomentar l ' associacionisme de barri. 4 
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Objectiu 7: Impulsar i afavorir l' economia urbana 

7.1. Cercar la productivitat local, la generació d' ocupació i la dinamització i diversificació de l' activitat econòmica 
Introduir les mesures necessàries per coordinar l' ordenació territorial i urbanística amb la planificació sectorial de les activitats econòmiques, amb 
estratègies específiques per als petits nuclis de població i altres nuclis amb tendència a la despoblació.  6 

Fomentar la innovació, l' ús de les noves tecnologies i el coneixement per assolir una activitat econòmica competitiva i una major oferta d' ocupació.  7 

Afavorir les activitats econòmiques en l'àmbit rural i la producció local, l'alimentació de proximitat -per aconseguir la màxima interconnexió entre els àmbits 
rural i urbà- i tractar de limitar al màxim el transport dels aliments per consumir menys recursos i afavorir l'alimentació de temporada més sana i 
mediambientalment més recomanable. 

4 

Fomentar l ' economia social: l' associacionisme, les societats laborals, les cooperatives i les mutualitats que persegueixin interessos generals.  5 

Generar espais atractius per a l' activitat econòmica i el comerç local i reservar espais per a la comercialització de productes locals. 
 

7 

7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors clau de l'economia local 
Realitzar plans turístics que tinguin una visió integrada en la qual es recullin accions a llarg termini i en els quals es permeti participar de manera efectiva a 
les comunitats locals.  5 

Apostar per la cultura, la gastronomia i els productes locals com a recursos propis i existents.  9 

Desenvolupar plans de màrqueting turístic que tinguin com a objectius primaris els perfils de turistes de qualitat, d' alta rendibilitat en la destinació urbana 
que visita, i amb un nivell cultural que permeti valorar el patrimoni de la ciutat.  4 
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Objectiu 8: Garantir l' accés a l' habitatge 

8.1. Fomentar l' existència d' un parc d' habitatge adequat a preu assequible 
Assegurar que el sòl vinculat a l' ús residencial per l' ordenació territorial i urbanística estigui al servei de l' efectivitat del dret a gaudir d' un habitatge digne 
i adequat. Per a això cal fomentar l' ús efectiu dels habitatges que estiguin buits en aquelles zones en les quals existeixi una demanda real i acreditada així 
com, si s' escau, utilitzar les mesures, tant de foment com fins i tot coercitives, que siguin precises, per garantir que es compleix la funció social de la propietat i 
la destinació prioritària dels habitatges a l' ús residencial previst pel planejament urbanístic. 

5 

Promoure mesures d' acció positiva en la garantia del dret a accedir a un habitatge digne i adequat, tant per mitjà de l' habitatge de titularitat pública, com 
mitjançant mesures de foment que facilitin la posada en el mercat d' habitatges suficients a preus assequibles. 4 

Impulsar la generació d' habitatges dotacionals públics o d' habitatges socials en els quals estigui garantida la titularitat pública de forma indefinida. 4 

Afavorir el lloguer per equilibrar aquesta forma de tinença amb l' habitatge en propietat.  5 

Avançar en un concepte d' habitabilitat adaptat a les necessitats motivades per les noves configuracions familiars i a les actuals condicions de vida. 4 

8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables. 
Impulsar la creació de parcs públics i privats d' habitatge a preus assequibles, que permetin atendre, especialment, les necessitats de les persones més 
vulnerables mitjançant el lloguer. En concret, disposar d' un parc d' habitatge social suficient per atendre les situacions de major vulnerabilitat social. Entre 
aquestes últimes, també les de les persones a les quals ha sobrevingut una discapacitat (per accident, esdeveniment de salut, envelliment, etc.), que, per aquesta 
raó, ja no poden romandre en la vivenda en la qual residien. 

6 

Potenciar l ' habitatge social, no només a partir de noves promocions, sinó mitjançant l' activació i incorporació al mercat d' habitatges desocupats, promovent 
la rehabilitació del parc d' habitatge. Aquest habitatge hauria de tenir com a beneficiaris prioritaris totes aquelles persones que es trobin en situació d' 
emergència humanitària o d' exclusió social severa. 

4 

Fomentar les ajudes al lloguer i altres ajudes socials, com les específiques per a realitzar obres d'accessibilitat, de manera que es garantisca l'accés a un 
habitatge de qui tenen majors problemes per a això.  4 

Afavorir la consolidació de formes diverses de tinença de l' habitatge, a banda de la propietat i el lloguer. En especial, les que ofereix i pot arribar a oferir 
el cooperativisme. 4 
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Objectiu 9: Liderar i fomentar la innovació digital 

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes 

Impulsar la digitalització de les ciutats i dels serveis urbans mitjançant models eficients i sostenibles basats en plataformes digitals de gestió intel·ligent  5 

Apostar per un desenvolupament econòmic i competitiu de la ciutat basat en la innovació, la tecnologia i un millor aprofitament del capital social i humà. 7 

9.2. Fomentar l'Administració electrònica i reduir la bretxa digital 
Fomentar el govern obert i transparent (portals open data) que es recolza en la tecnologia per aconseguir qualitat i eficiència en els seus serveis i activitat i 
per incentivar la participació ciutadana en els processos de decisió que afecten la ciutat. 4 

Adoptar mesures d' innovació tecnològica amb aplicacions que acostin el ciutadà als serveis públics. També està relacionada amb el vehicle elèctric i autònom... 4 

Disposar d'estratègies d'alfabetització digital de col·lectius vulnerables (aturats de llarga durada, gent gran, etc.) per tal de reduir la bretxa digital. 7 
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Objectiu 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. 
Generar un marc normatiu que promogui una integració adequada de la tramitació ambiental i la dels plans urbanístics o territorials , propugnant 
una simultaneïtat en els tràmits. 6 

Recuperar el paper de la planificació com a instrument per aconseguir que les ciutats siguin espais de redistribució i inclusió. 5 

Agilitzar i unificar procediments de tramitació i aprovació dels instruments de planejament i flexibilitzar i fer més àgil la gestió urbanística (els plans i les 
llicències i autoritzacions haurien de reduir sensiblement els seus terminis de tramitació i aprovació actuals). 5 

Crear instruments adequats per a la intervenció en les àrees consolidades, mitjançant operacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 5 

10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell. 
Fomentar i afavorir la governança multinivell entre el planejament territorial i l'urbanístic, mitjançant la utilització de fórmules supramunicipals o de 
coordinació i col·laboració interadministrativa per superar les insuficiències dels petits nuclis de població: diputacions, cabildos, comarques, associacions 
municipals amb una finalitat específica, etc. L'experiència, fins i tot, d'estructures transfrontereres, com la que proposa Agenda Urbana de l'Eix Atlàntic, juguen 
a favor d'una bona governança, com ho fan també els plans supramunicipals vinculats amb els plans de desenvolupament rural sostenible (per exemple, els 
relatius a projectes de reserva de la biosfera a nivell comarcal). 

5 

Cercar el reequilibri intern de les ciutats amb una gestió adequada del territori i de les persones. Els districtes poden ser un espai físic adequat per posar en 
marxa iniciatives integrades de reequilibri territorial i social. 5 

Enfortir els mecanismes i institucions jurídiques de col·laboració publicoprivada i la coproducció de polítiques públiques.  5 

Cercar la major eficàcia i eficiència de les Administracions Públiques evitant les duplicitats entre elles i les disfuncions. 5 

Garantir un procediment participatiu obert a tota la ciutadania que sigui previ al procediment formal d' elaboració dels instruments d' ordenació territorial 
i urbanística com a forma d' assegurar una veritable participació ciutadana.  5 

10.3 Impulsar la capacitació local i millorar el finançament. 

Garantir l'adequat coneixement de tots els programes i línies d'ajudes públiques (internacionals, nacionals, autonòmiques i locals) existents al servei dels 
objectius de l'Agenda Urbana Espanyola. Especialment entre els tècnics municipals, als quals s' hauria de formar en la gestió d' aquests programes per al seu 
major aprofitament. 

5 

Millorar el finançament de les polítiques i els serveis que necessàriament s' han de prestar.  5 
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Proposar que els municipis menors de 20.000 habitants puguin tenir accés a les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI), i de no ser així, 
tractar d'aconseguir aquest objectiu a nivell estrictament de l'Estat espanyol. 6 

10.4. Dissenyar i posar en marxa campanyes de formació i sensibilització en matèria urbana, així com d' intercanvi i difusió del 
coneixement. 

Fomentar l'educació, formació i la sensibilització ciutadana específicament en matèria d'urbanisme, i de manera particular tractar de generar una cultura de 
la conservació, manteniment i rehabilitació del patrimoni edificat i construït (tant el comú, com el privat).   8 

Crear estructures estables d ' informació amb seus físiques concretes que tinguin entre les seves finalitats educar en el funcionament de la ciutat i ajudin a 
generar una cultura de participació ciutadana i establir canals adequats i accessibles perquè aquella sigui real i efectiva, tenint en compte la diversitat humana 
que comporten els fenòmens urbans.  

6 

Realitzar tasques didàctiques que acostin els instruments d' ordenació territorial i urbanística als ciutadans, utilitzant eines adequades que els permetin 
entendre la seva transcendència per a la qualitat de vida. 6 

 


