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INTRODUCCIÓ 
 

L'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva Resolució A/RES/71/313 va 

adoptar el marc d'indicadors mundials per al seguiment de l'Agenda 2030 i va destacar 

que les estadístiques oficials i les dades dels sistemes estadístics nacionals constitueixen la 

base necessària per al marc d'indicadors mundials. També va recomanar que els sistemes 

estadístics nacionals exploressin formes d'integrar noves fonts de dades en els seus 

sistemes per satisfer les noves necessitats de dades de l'Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible, destacant també el paper de les oficines d'estadística com a 

coordinadores dels sistemes d'avaluació i seguiment a tots els nivells (nacional,  regional i 

local). 

La producció dels indicadors ODS per a l’estat espanyol pren com a punt de partida el 

Marc d'Indicadors Mundials de les Nacions Unides, que han servit també per identificar els 

indicadors de l'Agenda Urbana Espanyola (AUE) seguint les directrius internacionals 

assumides per l'INE. 

Dins de la metodologia desenvolupada per l'Agenda Urbana Espanyola (AUE), s'ofereixen 

dos tipus de conjunt de dades per donar resposta, d'una banda, a poder analitzar i 

diagnosticar la realitat urbana de cada municipi o territori (Dades Descriptives), i de 

l'altra, per avaluar i donar seguiment a la pròpia implementació de les Agendes Urbanes 

(Indicadors de Seguiment i Avaluació). 

Juntament amb la importància de comptar amb un sistema d' indicadors comú per a tot 

l'Estat, des de les Nacions Unides s'incideix a més en la importància d'establir un model de 

governança vinculat als processos d'avaluació i seguiment, com a aspecte clau de l'Agenda 

2030 que afavoreixi la coordinació i la integralitat de les agendes. Així ho recullen també 

les recomanacions de l'OCDE, subratllant la necessitat d'un sistema sòlid, eficaç i inclusiu, 

capaç d'abordar les interaccions transversals i l'alineació de les polítiques governamentals 

amb l'objectiu de complir amb els objectius i les metes de l'Agenda 2030.  

En el present document es descriu el Sistema de Seguiment i Avaluació de l'Agenda Urbana 

de Sarrià de Ter, que inclou el sistema d'indicadors i l'estructura de governança i els 

procediments i protocols a implantar per al seu correcte desenvolupament. 
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MODEL DE GOVERNANÇA 
 

El marc estratègic de l'Agenda Urbana de Sarrià de Ter descansa sobre una mirada 

transversal i holística. I és que, tal com ja apunta l'Agenda Urbana Espanyola, qualsevol 

pla, programa, estratègia o agenda que tingui com a finalitat el disseny, elaboració i 

implementació d'un model de desenvolupament urbà sostenible, no pot consistir 

únicament en la suma d'actuacions diverses que cobreixen diferents àmbits.  

D'aquí que l'aplicació de l'enfocament integrat en l'elecció d'actuacions sectorials i la seva 

posterior implementació i seguiment resulti imprescindible, i dins d' aquest, també, els 

enfocaments participatius i multidimensionals. Perquè la participació ciutadana i la 

implicació dels diferents actors, tant públics com privats, permet adoptar decisions 

compartides des del seu origen i millorar la transparència. Això obliga a establir una nova 

dinàmica de col·laboració i treballar de manera més coordinada a través d'una bona 

governança multinivell, tant horitzontal, entre els diferents departaments de 

l'Ajuntament, com vertical, amb aquestes últimes entre si. 

L'Agenda Urbana de Sarrià de Ter suposa l'articulació d'una nova forma de treballar a 

nivell intern, i extern, per la qual cosa requereix incorporar els nous paradigmes de gestió 

pública basats en valors com la transparència, la participació, la col·laboració o la rendició 

continuada de comptes. I, tot això, des de la creació d' un model que s'adapti a les 

capacitats i funcionalitats d' un Ajuntament, sense duplicar espais o eines ja operatives. 

D'aquesta manera, el model de governança participativa proposat pretén posar en valor 

les dimensions tant endògenes com exògenes del nostre full de ruta. 

A més, tal com s'explica en el Pla d'Acció, l'Agenda Urbana és una estratègia amb vocació 

d'integració i transversalitat, de manera que els Projectes Estratègics atenen més d'un 

objectiu estratègic (OE) establerts per la metodologia de l'Agenda Urbana Espanyola. Per 

això, és important comptar amb un model de governança que asseguri la correcta 

coordinació i transversalitat dels projectes, potenciant el treball multidisciplinari i 

multiagent dels diferents equips tècnics que hagin d'implementar les diferents actuacions. 

En aquest sentit, el model de governança proposat també estableix la necessària vinculació 

amb una altre sèrie d'agents externs a la corporació municipal la participació i 

col·laboració dels quals és clau per al desenvolupament del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana 

de Sarrià de Ter. 

Factors d'èxit per a una governança participativa 

El model de governança de l'Agenda Urbana de Sarrià de Ter ha de reforçar els 

objectius de l’ajuntament: 

1. Oferir serveis públics que responguin a les necessitats, expectatives, reptes, 

oportunitats de la ciutat i de les persones que hi conviuen.  

2. Impulsar activament el desenvolupament social i la sostenibilitat econòmica i 

mediambiental.  
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3. Fomentar el treball en equip, amb qualitat, mètode, eficiència i innovació, amb 

actitud de respecte, escolta, transparència, afavorint el creixement integral de les 

persones de l'organització. 

Alhora, aquest model de governança ha de posseir un caràcter aspiracional, de 

manera que sigui també reflex de la visió estratègica de l' organització municipal, 

afavorint: 

1. Avançar en una ciutat sostenible i atractiva per viure, treballar i invertir.  

2. Avançar en una ciutat oberta i participativa, en la qual totes les persones se sentin 

integrades i puguin desenvolupar-se plenament en llibertat i igualtat.  

3. Avançar en una ciutat amb una cultura de cohesió al voltant d'un projecte comú i 

participat per la ciutadania.  

4. Avançar en un govern municipal referent de transformació, innovació i 

transparència. 

I, finalment, aquest model de governança ha de ser coherent amb els valors envers 

la ciutadania i agents clau del municipi pel que fa a la prestació dels serveis públics: 

1. Valorar el públic. 

2. Apostar per la justícia social, la solidaritat i la igualtat. 

3. Fomentar la participació ciutadana i la transparència. 

4. Prestar serveis públics eficients. 

5. Cultura organitzativa basada en valors i lideratge. 

Atenent aquests elements, el model de governança que dibuixem per a l' Agenda 

Urbana de Sarrià de Ter es desenvolupar a partir d' una concepció de factors clau que 

s'interconnecta entre si. 

1. En primer lloc, un equip polític capaç de construir una estratègia de ciutat a partir 

de l'acord i el consens. 

2. En segon lloc, diferents espais de treball interns en els quals els equips tècnics 

abordin el desplegament de l'estratègia des de la transversalitat, eliminant la 

concepció de polítiques i projectes segmentats i sectorialitzats.  

3. En tercer lloc, un aprofitament d'òrgans i espais ja existents que permetin 

sumar a agents d'interès externs a l'organització (empreses, universitats, 

col·lectius específics) al treball compartit de desenvolupament dels projectes 

contemplats en el Pla d'Acció. 

4. En quart lloc, una participació ciutadana continuada al llarg de tot el procés, 

animant a reflexionar d' una manera compartida sobre el desenvolupament 

sostenible a futur de la ciutat i el seu entorn i permetent ampliar cap a l' exterior la 

rendició de comptes associada a l' estratègia. 

5. I, en cinquè lloc, diferents dinàmiques, eines i espais per assegurar una 

correcta governança multinivell de l' estratègia, tant a nivell estatal, com 

autonòmic, provincial, comarcal o al costat de municipis de l' entorn.  
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Estructura de governança interna 

 

Per tal de donar seguiment i avaluar els objectius i accions establertes a l'Agenda 

Urbana de Sarrià de Ter, es proposa instaurar i mantenir en el temps el següent model 

de governança interna, que estarà conformat per la Comissió de Coordinació, la 

Comissió Transversal i la Comissió Política. 

 

• COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 

 

MISSIÓ 

S' encarrega de vetllar per mantenir el lideratge i la visió estratègica de l'Agenda 

Urbana de Sarrià de Ter, assegurant que totes les accions desplegades continuen 

responent als objectius estratègics del full de ruta establert. 

 

MEMBRES DEL COMITÈ DE GOVERN 

➢ Alcaldia 

➢ Desenvolupament Local 

 

 

PERIODICITAT DE REUNIÓ 

Trimestral. 

 

EINES CLAU PER AL SEGUIMENT 

➢ Observatori d' indicadors urbans.  

➢ Reports de seguiment de la  comissions Política i Transversal 

➢ Reports de seguiment del Grup Motor 

 

 

• COMISSIÓ TRANSVERSAL 

 

MISSIÓ 
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Dur a terme la coordinació operativa, així com el control i seguiment dels projectes 

transformadors contemplats en el Pla d' Acció de l' Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ TRANSVERSAL 

 

➢ Àrees municipals 

 

 

PERIODICITAT DE REUNIÓ 

Trimestral 

 

EINES CLAU PER AL SEGUIMENT 

➢ Observatori d' indicadors urbans.   

➢ Reports de seguiment de cada projecte estratègic. 

 

• COMISSIÓ POLÍTICA 

 

MISSIÓ 

Garantir el desplegament de l’Agenda Urbana com a planificació estratègica de 

municipi 

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ POLÍTICA 

➢ Representants dels partits polítics amb representació municipal 

 

PERIODICITAT DE REUNIÓ 

Semestral 

 

EINES CLAU PER AL SEGUIMENT 

➢ Observatori d' indicadors urbans. 

➢ Reports de seguiment de cada projecte estratègic. 

➢ Report del grup Motor 
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Estructura de governança externa 

MISSIÓ 

Fer efectiva una veritable governança participativa a través de la integració dels 

diferents col·lectius ciutadans, econòmics i socials del procés de seguiment de 

l'Agenda Urbana de Sarrià de Ter. 

 

MEMBRES 

 

La incorporació de la visió externa en el desplegament del Pla d' Acció Local de 

l'Agenda Urbana de Sarrià de Ter es realitzarà a partir dels Grups Motors de la 

Comissió Transversal que ja van participar en l’elaboració de l’Agenda Urbana del 

municipi. Aquests grups motors estaran formats per grups de participació ciutadana i 

agents socials claus del municipi. 

A més, també es comptarà amb cooperació interadministrativa, amb la col·laboració 

d’administració d’escala supramunicipal: 

➢ Generalitat de Catalunya 

➢ Diputació de Girona 

➢ Universitat de Girona  

➢ Consell Comarcal del Gironès 

 

PERIODICITAT DE REUNIÓ 

Semestral 

 

EINES CLAU PER AL SEGUIMENT 

➢ Observatori d' indicadors Urbans. 

➢ Reports de seguiment de cada projecte estratègic. 

➢ Pla d' Acció Local actualitzat anualment. 
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SISTEMA D'INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 

Identificació de necessitats específiques per al seguiment i avaluació de l'Agenda 

Urbana de Sarrià de Ter de Gramenet 

L' AUE ofereix un marc metodològic comú que facilita la tasca de l' administració local a l' 

hora de definir un sistema propi d' avaluació. Tot i així, per al municipi de Sarrià de Ter ha 

estat fonamental adaptar-lo al seu context i realitat per donar resposta a les seves pròpies 

necessitats. Aquestes són: 

• Alinear el sistema d' avaluació amb l'estructura municipal i les seves competències. 

• Establir un model de governança associat al procés de seguiment i avaluació que 
garanteixi la seva adequació, continuïtat i coordinació entre àrees. 

• Adequar el sistema a les capacitats tècniques i humanes del municipi. 

• Definir un sistema que sigui fàcil d' interpretar, evitant complexitats que dificultin 
l' objectiu principal de donar seguiment a la implementació del Pla d' Acció. 

• Afavorir el desenvolupament d' una eina de visualització que sigui senzilla i 
amigable. 

• Assegurar el correcte desplegament del Pla d' Acció Local. 

En base a aquestes necessitats identificades per l' equip municipal, s' ha definit tant el 

model de governança per al seguiment i avaluació com el propi sistema d' indicadors. 

El Sistema de Seguiment i Avaluació, en concret la bateria d'indicadors que es 

relacionen amb els projectes del Pla d'Acció, es complementa amb l'Observatori 

d'Indicadors Urbans, eina tecnològica amb la qual es dotarà l'Ajuntament i que a través 

d'una plataforma web permetrà al personal municipal optimitzar el desplegament de 

l'Agenda Urbana de Sarrià de Ter. 

 

Indicadors Descriptius 

Tal com s'indica en la metodologia de l'Agenda Urbana Espanyola, les Dades Descriptives 

són dades que s'ofereixen i actualitzen de manera centralitzada des del Ministeri de 

Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). D' aquests s' obté una aproximació a la 

situació urbana de cada municipi espanyol, configurant-se com una eina d' utilitat per a la 

presa de decisions i l' establiment dels objectius concrets que es pretenguin assolir. A més, 

a l'Observatori d'Indicadors Urbans s'ha automatitzat la seva actualització, acudint 

directament a les fonts (INE, Cadastre, etc.) 

Actualment, la base de dades descriptives (actualitzada a juliol 2021) es pot obtenir de 

manera lliure i gratuïta al web de l'AUE. En aquesta base de dades es recullen més de 50 
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indicadors amb informació de tots els municipis espanyols, així com una altra taula en la 

qual s' ofereixen les dades corresponents al primer quarter, al valor mitjà i al tercer 

quarter segons el clúster per mida de població.1 

Es tracta, per tant, d' una base de dades amb més de 200.000 dades, que permet no només 

obtenir aquelles relatives a cada municipi, sinó també, realitzar tant una comparativa amb 

els municipis confrontants com amb els del mateix clúster segons rang de població. 

Per a la seva elaboració es fan servir fonts oficials, de descàrrega gratuïta, que ofereixen 

informació suficientment desagregada (escala municipal) i amb una actualització 

periòdica. Aquestes fonts són: 

• Cens de població i habitatge de l' Institut Nacional d' Estadística, INE. 
• Padrons municipals de l' Institut Nacional d' Estadística, INE. 
• Informació del Sistema d'Informació Urbana (SIU) del Ministeri de Transportes, 

Mobilitat i Agenda Urbana, MITMA. 
• Projecte europeu Corine Land Cover (CLC), de l'Institut Geogràfic Nacional, IGN. 

MITMA 
• Projecte Sistema d'Informació Ocupació del Sòl d'Espanya (SIOSE), de l'Institut 

Geogràfic Nacional, IGN. MITMA. 
• Informació Cadastral, de la Direcció General del Cadastre. Ministeri d'Hisenda 

(Parcel·les i antiguitat de parc edificatori). 
• Dades de la D.G. Trànsit. Ministeri de l' Interior. 
• Dades de la Tresoreria de la Seguretat Social. Ministeri d' Inclusió, Seguretat Social i 

Migracions. 
• Dades del Servei Públic d' Ocupació Estatal, SEPE. Ministeri de Treball i Economia 

Social. 

Cadascuna d' aquestes dades compta amb la seva pròpia definició i rellevància i amb una 

metodologia de càlcul que facilita la lectura homogènia i la comparativa. El conjunt d' 

indicadors que s' inclouen s' adapta a la situació de partida i al context de cadascuna de les 

ciutats i àrees urbanes, ja que han de partir, fonamentalment, d' un procés d' avaluació a 

nivell local que serveixi per establir el grau de millora que es pretén assolir amb les 

mesures i accions programades a l' AU. 

Indicadors de Seguiment i Avaluació 

Tal com es descriu en la metodologia proporcionada per l' AUE per a la implementació d' 

un sistema d' indicadors d' avaluació de seguiment, el conjunt d' indicadors proposats està 

associat a cadascun dels objectius específics en els quals es desenvolupen els objectius 

estratègics de l' agenda. Aquests indicadors s' adapten a la situació de partida i al context 

de cadascuna de les ciutats i àrees urbanes buscant la màxima compatibilitat i coordinació 

amb els indicadors utilitzats en les diferents estratègies urbanes, instruments de 

planificació i projectes en curs, en cadascun dels àmbits temàtics vinculats als diferents 

 

1 Clúster 1, municipis de més de 100.000 habitants; Clúster 2, municipis d'entre 50.000 i 100.000; Clúster 3, municipis d'entre 

20.000 i 50.000; Clúster 4, municipis d' entre 5.000 i 20.000 habitants i Clúster 5, municipis menors de 5.000 habitants. 
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objectius específics. En concret, s'ha buscat una particular sinergia i complementarietat 

amb els indicadors relacionats amb iniciatives d'economia baixa en carboni (Pacte 

d'Alcaldies), en matèria de mobilitat sostenible, o en matèria social i d'igualtat 

d'oportunitats.2 

Així mateix, i tal com s'explica a l'inici d'aquest document, els indicadors proposats per 

l'AUE es basen i s'alineen amb el conjunt d'indicadors establerts per Nacions Unides, i 

específicament amb aquells dirigits a avaluar el compliment de l'Objectiu de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11: "Aconseguir que les ciutats i els 

assentaments humans siguin inclusius,  segurs, resilients i sostenibles". 

L' AUE com a marc metodològic ha inclòs per a cada indicador la metodologia de base que 

ha d' orientar la corresponent quantificació, indicant tant les fonts de la informació amb 

les quals s' haurà de comptar per a la seva correcta formulació, com les principals 

operacions que poden servir per a la seva determinació i càlcul. Es distingeixen dues 

tipologies d' indicadors: 

• Indicadors qualitatius, que són aquells que es formulen a tall de pregunta i que 
permeten identificar les mesures i actuacions que s' han dut a terme, o es té previst 
desenvolupar en els propers anys en la matèria corresponent. 
 

• Indicadors quantitatius, són dades objectives (superfície, pressupost, etc.), 
calculades o estimades a partir d'una metodologia definida. 

Pel que fa a l'àmbit temporal dels indicadors, s'estableixen dues dates de referència per 

quantificar els resultats del procés: 2023 i 2030. En tots dos casos, coincideix amb l'any de 

tancament dels períodes de programació (2014-2020 i 2021-2027) i, en l'últim cas, també 

s'alinea amb el període marcat per la mateixa Agenda 2030 de Nacions Unides per al 

Desenvolupament Sostenible. 

Finalment, es pot ressaltar que aquest conjunt d'indicadors constitueix un sistema que 

permet la comparació (entre localitats o regions) i l'agregació (de l'escala municipal a 

l'estatal), per la qual cosa serviran de base per a donar resposta als requeriments 

d'informació de les Agendes internacionals per part d'Espanya i permetran una anàlisi i 

avaluació a nivell supramunicipal. Així mateix, permetrà definir de manera clara els 

resultats que s' assoliran amb l'aplicació de l' Agenda Urbana Espanyola en termes de 

millora de la qualitat de vida i de la sostenibilitat urbana, i de la preparació de les ciutats 

per afrontar els reptes del futur. 

A continuació, es mostra un esquema en el qual es recull el nombre total d' indicadors de 

seguiment establerts per cada objectiu estratègic, distingint els que es refereixen a dades 

qualitatives o quantitatives. 

 

2 En els últims anys en molts municipis s'han vingut implementant diferents estratègies dirigides a la millora de la sostenibilitat 

urbana, principalment les Agendes Locals 21 (AL21), les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI), els Plans de 

Mobilitat Sostenible (PMUS) i els plans derivats del Pacte d'Alcaldies (PAES i PACES).  
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nú

m. 
Eix AUE Objectiu AUE 

Nº total 

Indicadors 

Nº indicadors 

quantitatius 

Nº indicadors 

qualitatius 

Vinculació 

ODS 11 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITA

T 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-lo i 

protegir-lo 

8 5 3 

 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

17 11 6 

 

3 

CANVI 

CLIMÀTIC I 

RESILIÈNCIA 

Prevenir i reduir 

els impactes del 

canvi climàtic i 

millorar la 

resiliència 

6 3 3 

 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS 

RECURSOS I 

ECONOMIA 

CIRCULAR 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

afavorir 

l'economia 

circular 

8 4 4 
 

5 
MOBILITAT I 

TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat 

sostenible 

6 2 2 

 

6 

COHESIÓ 

SOCIAL I 

IGUALTAT D' 

OPORTUNITAT

S 

Fomentar la 

cohesió social i 

buscar l' equitat 

5 2 3 

 

7 
ECONOMIA 

URBANA 

Impulsar i 

afavorir l' 

economia urbana 

4 2 2 

 

8 HABITATGE 
Garantir l' accés a 

l' habitatge 
5 3 2 

 

9 ERA DIGITAL 

Liderar i 

fomentar la 

innovació digital 

4 2 2 

 

10 
INSTRUMENTS 

I GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

9 1 8 
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nú

m. 
Eix AUE Objectiu AUE 

Nº total 

Indicadors 

Nº indicadors 

quantitatius 

Nº indicadors 

qualitatius 

Vinculació 

ODS 11 

TOTAL 72 35 37 

 

 

Il·lustració 1. Distribució dels indicadors d' avaluació de l' AUE per a cada Objectiu Estratègic. Font: Agenda Urbana 

Espanyola. 

El Sistema de Seguiment i Avaluació, en concret la bateria d'indicadors que es relacionen 

amb els projectes del Pla d'Acció, es complementa amb l'Observatori d'Indicadors Urbans, 

eina tecnològica amb la qual es dotarà l'Ajuntament i que a través d'una plataforma web 

permetrà al personal municipal optimitzar el desplegament de l'Agenda Urbana de Sarrià 

de Ter. 

El report d' aquests indicadors al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es 

realitzarà com a mínim, cada tres anys. No obstant això, en les consegüents taules es 

realitza una proposta per actualitzar més freqüentment alguns d'ells. 

Els 72 indicadors, separats per la seva condició de quantitatius o qualitatius, són els 

següents: 

INDICADORS QUANTITIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador UD 
Periodicitat 

mesurament 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-

lo i protegir-lo 

Correlació entre 

urbanització de sòl, 

dinàmica demogràfica, 

ocupació i activitats 

econòmiques. 

0-1 Triennal 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-

lo i protegir-lo 

Pressupost de les 

actuacions previstes de 

millora i/o conservació del 

patrimoni natural i cultural, 

incloent aquelles 

encaminades a la millora de 

la connexió urbana-rural. 

€ Triennal 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-

lo i protegir-lo 

Superfície de sòl destinat a 

infraestructures verdes 

urbanes sobre les quals es 

realitzaran actuacions de 

recuperació, millora, i 

interconnexió per al seu 

funcionament en xarxa. 

Ha Anual 
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INDICADORS QUANTITIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador UD 
Periodicitat 

mesurament 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-

lo i protegir-lo 

Pressupost de les 

actuacions previstes de 

foment de l' activitat 

agrícola, ramadera i de 

desenvolupament rural 

sostenible en el sòl 

preservat de la 

transformació urbanística. 

€ Anual 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-

lo i protegir-lo 

Superfície d' edificis o llocs 

pertanyents al patrimoni 

cultural rehabilitats o 

millorats. 

m2 Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Percentatge de població 

propera als principals 

serveis bàsics 

% sobre el 

total 
Triennal 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Superfície de sòl urbà en el 

qual es realitzaran 

actuacions de millora i 

readequació dels usos, per 

afavorir la proximitat i la 

diversitat d' usos a la ciutat. 

ha Triennal 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Superfície de sòl destinat a 

espais públics urbanitzats, 

sobre les quals es 

realitzaran actuacions de 

millora de l' accessibilitat i 

eliminació de barreres 

arquitectòniques. 

m2 Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Percentatge de població 

propera a zones verdes 

urbanes o àrees d' esbarjo 

% sobre el 

total 
Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Pressupost de les 

actuacions de regeneració 

urbana previstes en barris 

vulnerables des del punt de 

vista social, econòmic o 

ambiental 

€ Anual 
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INDICADORS QUANTITIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador UD 
Periodicitat 

mesurament 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Superfície d' edificis 

subjectes a actuacions de 

rehabilitació. 

m2 Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Superfície d'edificis públics 

i instal·lacions municipals 

sobre els quals es 

realitzaran actuacions de 

millora de la qualitat i 

adequació a la demanda 

existent. 

m2 Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Superfície de sòl destinat a 

espais públics en els quals 

es duran a terme actuacions 

per a la reducció del soroll i 

millorar el confort acústic. 

% sobre el 

total 
Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Superfície de sòl urbà 

subjecta a actuacions de 

recuperació, rehabilitació o 

millora. 

m2 Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Pressupost de les 

actuacions en matèria de 

rehabilitació urbana 

acollides plans públics d' 

habitatge 

€ / m3 Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió 

urbana i 

revitalitzar la 

ciutat existent 

Nombre d' habitatges 

subjectes a actuacions de 

rehabilitació. 

nº 

habitatges 
Anual 

3 

CANVI 

CLIMÀTIC I 

RESILIÈNCIA 

Prevenir i 

reduir els 

impactes del 

canvi climàtic i 

millorar la 

resiliència 

Superfície de sòl urbà en la 

que es preveu realitzar 

actuacions de millora o 

prevenció de riscos 

naturals, incloent el risc d' 

incendis 

% sobre el 

total 
Anual 

3 

CANVI 

CLIMÀTIC I 

RESILIÈNCIA 

Prevenir i 

reduir els 

impactes del 

canvi climàtic i 

millorar la 

Reducció anual estimada de 

gasos efecte hivernacle 

(GEI) i del nombre de dies 

en què se superen els límits 

de qualitat de l'aire 

eq/kWhDies Anual 
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INDICADORS QUANTITIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador UD 
Periodicitat 

mesurament 

resiliència 

3 

CANVI 

CLIMÀTIC I 

RESILIÈNCIA 

Prevenir i 

reduir els 

impactes del 

canvi climàtic i 

millorar la 

resiliència 

Superfície de sòl urbà en la 

qual es preveuen realitzar 

actuacions de millora o 

creació de zones verdes i/o 

espais oberts basats en 

models autòctons i criteris 

bioclimàtics. 

% sobre el 

total 
Anual 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

I ECONOMIA 

CIRCULAR 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

afavorir 

l'economia 

circular 

Consum d' energia per l' 

edificació, infraestructures i 

serveis públics. 

kWh/any 

per cada 

sector 

Anual 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

I ECONOMIA 

CIRCULAR 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

afavorir 

l'economia 

circular 

Pressupost invertit en 

actuacions que empren 

materials locals i fàcilment 

reciclables. 

€ Anual 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

I ECONOMIA 

CIRCULAR 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

afavorir 

l'economia 

circular 

Generació de residus per 

habitant 
índex Anual 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

I ECONOMIA 

CIRCULAR 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

afavorir 

l'economia 

circular 

Percentatge d' 

autosuficiència hídrica. 
% Anual 

5 
MOBILITAT I 

TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat 

sostenible 

Distribució modal dels 

viatges (tots els motius) a 

l'àrea urbana. 

índex Anual 

5 
MOBILITAT I 

TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat 

sostenible 

Flota d'autobusos de baixes 

emissions o amb 

combustibles "nets" 

dedicats al transport públic 

urbà 

% sobre el 

total 
Anual 
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INDICADORS QUANTITIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador UD 
Periodicitat 

mesurament 

5 
MOBILITAT I 

TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat 

sostenible 

Sostenibilitat de la 

distribució urbana de 

mercaderies (última milla). 

índex Anual 

5 
MOBILITAT I 

TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat 

sostenible 

Nombre de viatges en 

transport públic. 

% sobre el 

total 
Anual 

6 

COHESIÓ 

SOCIAL I 

IGUALTAT D' 

OPORTUNITATS 

Fomentar la 

cohesió social i 

buscar l' 

equitat 

Pressupost invertit en 

actuacions realitzades en 

barris vulnerables des del 

punt de vista social, 

econòmic o ambiental. 

% sobre el 

total 
Anual 

6 

COHESIÓ 

SOCIAL I 

IGUALTAT D' 

OPORTUNITATS 

Fomentar la 

cohesió social i 

buscar l' 

equitat 

Pressupost invertit en 

actuacions destinades a 

garantir la igualtat d' 

oportunitats des del punt 

de vista social, econòmic i 

ambiental. 

€ Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 

Impulsar i 

afavorir l' 

economia 

urbana 

Pressupost de les 

actuacions previstes per a 

la dinamització del comerç i 

indústria local i d' impuls de 

l' activitat turística 

sostenible. 

€ Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 

Impulsar i 

afavorir l' 

economia 

urbana 

Nombre de visitants atrets 

pels actius de patrimoni 

cultural, natural i 

paisatgístic 

núm. Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l' 

accés a l' 

habitatge 

Nombre d' habitatges 

subjectes a règims de 

protecció inclosos en els 

plans locals d' habitatge 

% sobre el 

total 
Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l' 

accés a l' 

habitatge 

Nombre de persones 

beneficiàries dels 

programes inclosos en 

plans públics d' habitatge. 

% sobre el 

total 
Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l' 

accés a l' 

habitatge 

Nombre d' habitatges 

destinats a lloguer social a 

preu assequible 

% sobre el 

total 
Anual 

9 ERA DIGITAL 
Liderar i 

fomentar la 

innovació 

Nombre d' usuaris que 

estan coberts per un 

determinat servei públic 

% sobre el 

total 
Anual 
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INDICADORS QUANTITIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador UD 
Periodicitat 

mesurament 

digital electrònic de Smart Cities 

9 ERA DIGITAL 

Liderar i 

fomentar la 

innovació 

digital 

Percentatge de tràmits i 

gestions a través d' internet 

d' empreses i ciutadania. 

% sobre el 

total 
Anual 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

Nombre de persones 

beneficiàries d' activitats de 

formació i sensibilització en 

les matèries incloses a l' 

agenda urbana 

nombre de 

persones 
Semestral 

 

INDICADORS QUALITATIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador quantitatiu 
Periodicitat 

mesurament 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-lo 

i protegir-lo 

S'han incorporat en els instruments 

d'ordenació territorial i urbanística 

criteris per assegurar l'ús racional del 

sòl que atengui al principi de 

desenvolupament sostenible? 

Anual 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-lo 

i protegir-lo 

Es disposa d'un Pla de gestió 

municipal del patrimoni natural i 

cultural, o instrument equivalent, per 

assegurar la seva adequada 

conservació i posada en valor? 

Anual 

1 

TERRITORI, 

PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el 

territori i fer un 

ús racional del 

sòl, conservar-lo 

i protegir-lo 

S'ha realitzat una planificació del 

desenvolupament en xarxa i de la 

connectivitat de les infraestructures 

verdes i blaves amb el context natural? 

Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió urbana 

i revitalitzar la 

ciutat existent 

S'han incorporat en els instruments 

d'ordenació criteris que millorin la 

compacitat i l'equilibri urbà a la ciutat 

consolidada i en els nous 

desenvolupaments? 

Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió urbana 

i revitalitzar la 

ciutat existent 

S'han incorporat en els instruments 

d'ordenació criteris que millorin la 

complexitat funcional i la barreja 

d'usos a la ciutat consolidada i als nous 

desenvolupaments? 

Anual 
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INDICADORS QUALITATIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador quantitatiu 
Periodicitat 

mesurament 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió urbana 

i revitalitzar la 

ciutat existent 

Es disposa d'un pla de millora de 

l'espai públic, que identifiqui els 

problemes i programi actuacions per 

garantir l'accessibilitat universal i la 

reducció del soroll? 

Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió urbana 

i revitalitzar la 

ciutat existent 

Es disposa de plans de millora de la 

qualitat del medi ambient urbà 

orientats a la millora de les zones 

verdes urbanes i a la reducció de la 

contaminació? 

Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió urbana 

i revitalitzar la 

ciutat existent 

Es disposa d'algun pla de regeneració 

urbana de barris, que incorpori 

actuacions de millora social, 

econòmica i ambiental? 

Anual 

2 
MODEL DE 

CIUTAT 

Evitar la 

dispersió urbana 

i revitalitzar la 

ciutat existent 

Es disposa d'algun pla de rehabilitació 

dels edificis, que realitzi una diagnosi 

de la seva situació i estableixi 

prioritats i actuacions per impulsar la 

seva millora? 

Anual 

3 
CANVI CLIMÀTIC 

I RESILIÈNCIA 

Prevenir i reduir 

els impactes del 

canvi climàtic i 

millorar la 

resiliència 

Es disposa d'algun pla o estratègia per 

a l'adaptació al canvi climàtic d'àmbit 

local i prevenció enfront dels regs 

naturals? 

Anual 

3 
CANVI CLIMÀTIC 

I RESILIÈNCIA 

Prevenir i reduir 

els impactes del 

canvi climàtic i 

millorar la 

resiliència 

Es disposa d'algun pla o estratègia de 

qualitat de l'aire que realitzi un 

diagnòstic de la seva situació i 

estableixi prioritats i actuacions per 

impulsar la seva millora? 

Anual 

3 
CANVI CLIMÀTIC 

I RESILIÈNCIA 

Prevenir i reduir 

els impactes del 

canvi climàtic i 

millorar la 

resiliència 

Es disposa d'algun pla o estratègia per 

a la millora de la resiliència de les 

ciutats davant situacions adverses i la 

reducció de danys? 

Anual 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

I ECONOMIA 

CIRCULAR 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

afavorir 

l'economia 

circular 

Es disposa d'algun Pla o Estratègia 

d'Acció per a l'Energia sostenible 

(PAES) o instrument equivalent que 

estableixi objectius locals en aquest 

àmbit? 

Anual 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

Es disposa d'algun pla de gestió 

sostenible de l'aigua o instrument 

equivalent que permeti avançar en la 

Anual 
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INDICADORS QUALITATIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador quantitatiu 
Periodicitat 

mesurament 

I ECONOMIA 

CIRCULAR 

afavorir 

l'economia 

circular 

sostenibilitat i eficiència dels recursos 

hídrics de la ciutat? 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

I ECONOMIA 

CIRCULAR 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

afavorir 

l'economia 

circular 

S'han incorporat criteris en la gestió 

urbana encaminats a fomentar el cicle 

sostenible dels materials i recursos en 

el marc de l'economia circular? 

Anual 

4 

GESTIÓ 

SOSTENIBLE 

DELS RECURSOS 

I ECONOMIA 

CIRCULAR 

Fer una gestió 

sostenible dels 

recursos i 

afavorir 

l'economia 

circular 

Es disposen de plans de gestió de 

residus, o equivalents, amb l'objectiu 

d'augmentar el percentatge de 

recollida selectiva i reciclatge? 

Anual 

5 
MOBILITAT I 

TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat 

sostenible 

Es disposa a la ciutat de Plans de 

Transport al Treball (PTT) per 

racionalitzar els desplaçaments als 

principals centres de treball? 

Anual 

5 
MOBILITAT I 

TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat 

sostenible 

Es disposa d'un Pla de Mobilitat 

Urbana Sostenible (PMUS) a la ciutat? 
Anual 

9 

COHESIÓ SOCIAL 

I IGUALTAT D' 

OPORTUNITATS 

Fomentar la 

cohesió social i 

buscar l' equitat 

Es troben adequadament identificats 

els entorns urbans que presenten un 

major grau de vulnerabilitat social, 

econòmica i ambiental? 

Anual 

6 

COHESIÓ SOCIAL 

I IGUALTAT D' 

OPORTUNITATS 

Fomentar la 

cohesió social i 

buscar l' equitat 

Es disposa d'un Pla o Estratègia a 

nivell local per garantir la igualtat 

d'oportunitats, l'accés al mercat de 

treball i la vida pública en condicions 

d'igualtat? 

Anual 

6 

COHESIÓ SOCIAL 

I IGUALTAT D' 

OPORTUNITATS 

Fomentar la 

cohesió social i 

buscar l' equitat 

Es disposa d'un Pla o Estratègia que 

dugui a terme protocols de detecció 

primerenca de la vulnerabilitat/ 

exclusió social? 

Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 

Impulsar i 

afavorir l' 

economia urbana 

Es disposa de plans de millora de 

l'economia i competitivitat local, o 

instruments equivalents, que recullin 

actuacions en matèria d'ocupació i 

activitat econòmica? 

Anual 
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INDICADORS QUALITATIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador quantitatiu 
Periodicitat 

mesurament 

7 
ECONOMIA 

URBANA 

Impulsar i 

afavorir l' 

economia urbana 

Es disposa de plans específics de 

reactivació econòmica i innovació en 

l'àmbit del turisme intel·ligent, 

sostenible, comerç i indústria a la 

ciutat o àrea urbana? 

Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l' accés 

a l' habitatge 

Es disposa d'un pla d'habitatge local 

que afavoreixi l'existència d'un parc 

públic i privat d'habitatge adequat a la 

demanda i impulsi en particular 

l'habitatge de lloguer a preus 

assequibles? 

Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l' accés 

a l' habitatge 

Es disposa d'un pla d'ajudes per 

garantir l'accés a l'habitatge per part 

de les llars i col·lectius més 

vulnerables, amb una particular 

atenció a joves, grans i afectats per 

processos de desnonament? 

Anual 

9 ERA DIGITAL 

Liderar i 

fomentar la 

innovació digital 

Es disposa d'un pla o estratègia local 

per avançar en un model urbà 

intel·ligent? 

Anual 

9 ERA DIGITAL 
Liderar i 

fomentar la 

innovació digital 

S'han incorporat criteris per millorar 

els serveis d'administració electrònica 

i reduir la bretxa digital? 

Anual 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

Les ordenances municipals són 

plenament compatibles i coherents 

amb la legislació estatal i autonòmica? 

Anual 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

Es disposa de Pressupostos i/o un pla 

municipal de participació ciutadana 

que impulsi la ciutadania activa i 

l'apoderament? 

Anual 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

Es compta amb els mitjans per accedir 

als programes i ajudes públiques 

d'abast europeu, nacional i autonòmic 

en matèria de desenvolupament urbà? 

Anual 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

Es disposa d'un pla o estratègia de 

formació i sensibilització ciutadana 

que afavoreixi la consecució dels 

objectius establerts a l'agenda urbana? 

Anual 
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INDICADORS QUALITATIUS 

núm. Eix AUE Objectiu AUE Indicador quantitatiu 
Periodicitat 

mesurament 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

El planejament urbanístic vigent és 

d'acord amb la realitat urbana, i les 

previsions de creixement es 

corresponen amb una demanda real i 

efectiva? 

Anual 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

S'ofereix el contingut del planejament 

urbanístic per mitjans electrònics i 

s'ha incorporat als sistemes 

d'informació de nivell supramunicipal? 

Anual 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

Es disposa de la capacitat econòmica i 

financera a nivell local per abordar els 

compromisos en el context de l'agenda 

urbana? 

Anual 

10 
INSTRUMENTS I 

GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments d' 

intervenció i la 

governança 

Es disposa de mecanismes efectius per 

afavorir la governança multinivell i, en 

particular, la coordinació dels 

instruments d'ordenació? 

Anual 

 

 

Indicadors d' Execució 

Són aquells indicadors associats a l' execució dels projectes del Pla d' Acció. Com a mínim 

cada projecte compta amb un indicador del grau d’execució (%) i de projectes executats. 
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OBSERVATORI D' INDICADORS URBANS 
 

Descripció 

Es planteja una eina tecnològica, l' Observatori d' Indicadors Urbans, que es configuri com 

un quadre de comandament interactiu i amb possibilitat d' actualitzar-se automàticament. 

Aquest busca facilitar la presa de decisió basada en dades, avaluar l' execució del Pla i com 

repercuteix en el municipi social, ambientalment i econòmicament al llarg del temps. 

Aquest Sistema es basa en el conjunt d'indicadors definits en l'Agenda Urbana Espanyola 

(AUE) i publicats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Es desenvolupa 

en una eina tecnològica, de manera que apuja per una visualització atractiva de les dades, 

i s' automatitza el càlcul d' indicadors en tots aquells casos que tècnicament sigui possible, 

per la qual cosa l' actualització dels indicadors consignats sigui automàtica i així crear una 

eina senzilla que impliqui el menor nombre possible de recursos per a un municipi petit. 

L'Observatori està construït de manera nativa sobre la plataforma de ciutat/territori 

intel·ligent MIKA TOOLS (de TECH Friendly). Aquesta plataforma web de codi obert és 

una eina tecnològica o aplicatiu tecnològic que es desenvolupa a través d' una Plataforma 

on-line que recull i automatitza la inserció d' informació urbana dispersa en diferents 

suports. La qual es desplega al núvol, en un servidor dedicat amb certificat d'Esquema 

Nacional de Seguretat de nivell mitjà i certificació Tier 3 per Uptime Institute, cumpliendo 

la norma UNE 178104:2017 "Sistemes Integrals de Gestió de la Ciutat Intel·ligent. 

Requisits d'interoperabilitat per a una Plataforma de Ciutat Intel·ligent".  

La creació de l' Observatori ha implicat: 

- Una prèvia recopilació, ordenació i anàlisi de les fonts i conjunts de dades i 
informació necessàries per construir l'Observatori d'Agenda Urbana.  

- La intel·ligent d'una plataforma de ciutat intel·ligent com a repositori i sistema 
de gestió centralitzat per a l'emmagatzematge i explotació de dades i informació 
corresponents a l'Observatori d'Agenda Urbana.  

- Convergeix, tractament i estandardització de les dades per al seu bolcat a la 
base de dades de l'Observatori d'Agenda Urbana.  

Les seves utilitats són: 

- Un Quadre de Comandament que permet monitoritzar els principals indicadors 
del municipi de Sarrià de Ter a partir de mapes i gràfics interactius. 

- Un sistema d' elaboració d' informes que conté taules, mapes i gràfics, amb els 
quals obtenir una radiografia del territori, visual i atractiva. A més de poder 
visualitzar la informació en diferents quadres de comandament i poder realitzar 
consultes a demanda a través de la selecció de múltiples filtres, l' observatori 
permet la generació i descàrrega automàtica de la informació en fitxers PDF, CSV i 
XLSX. D'aquesta manera, es pot automatitzar la descàrrega periòdica d'informació 
de valor relativa als indicadors de seguiment en base als filtres o vistes 
seleccionades.  
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- Una eina interactiva d'exploració de dades que permet la realització de 
consultes a mida. 

 

Funcionalitats de gestió i integració 

 

• Fàcil maneig de dades (de pujada i baixada), per facilitar la funció al personal 
municipal i la seva gestió ja que és un municipi petit. Perquè tant els indicadors de 
seguiment com els d'execució (explicats més endavant) hauran de ser emplenats en 
fitxers CSV i XLSX per poder pujar-los i mostrar-los a la plataforma. 

• Tramesa d' alertes personalitzades.  Gràcies a la capacitat de la plataforma de 
definir i modificar dinàmicament el valor objectiu i els límits màxim i mínim de cada 
indicador, el personal municipal pot definir, programar i gestionar alertes relatives al 
compliment d' objectius i seguiment d' aquests indicadors, així com la generació d' 
alertes que avisin, via email, a la persona responsable de complimentar periòdicament 
els indicadors de caràcter qualitatiu. 

• Descàrrega d' informes. 

• Perfils amb diferent accés. 

• Incrustable en altres webs. Els quadres d' indicadors i visualitzacions generades a l' 
observatori es poden compartir a través de la generació d' una URL. D'aquesta manera, 
és possible la incrustació dels indicadors en les pàgines webs o aplicacions de 
l'Ajuntament. 

• "Bústies de suggeriments": A més de la visualització i consulta a demanda dels 
indicadors de seguiment de l'Agenda Urbana de Sarrià de Ter, l'observatori disposa 
d'una bústies de suggeriments, accessible des de la plataforma MIKA, en el qual els 
usuaris poden traslladar dubtes, suggeriments i comentaris. 

• Elements visuals associats a l' Agenda Urbana Espanyola. L'Observatori utilitza els 
codis de colors i els elements visuals que ja proposa la mateixa Agenda Urbana 
Espanyola en parlar dels seus continguts i eixos temàtics. 

 

Funcionalitats de valor afegit 

 

• Dinàmic, permet comparació amb històrics 
• Comparar amb altres municipis en el descriptiu 
• Plataforma de ciutat intel·ligent 
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Visualització 

La pàgina d' accés a l' Observatori es detalla a continuació. Tal com s'ha explicat, apareixen 

els tres tipus de dades: 

1. Indicadors Descriptius. Dades de la realitat urbana que diagnostiquen Sarrià de 
Ter i permeten la presa de decisions. 

2. Indicadors de Seguiment. Es tracta dels 72 identificats per l'Agenda Urbana 
Espanyola. 

3. Indicadors d'Execució, Són concrets i associats als projectes (la seva execució, 
impacte...) 

 

Apareix també la Bústia de Suggeriments: 

 

  

Als indicadors descriptius, i també als de seguiment s' accedeix mitjançant una pantalla en 

la qual es visualitzen els deu eixos estratègics establerts en la metodologia d'Agenda 

Urbana Espanyola. 
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Aquests es visualitzaran d' acord a estipulacions gràfiques de l' Agenda Urbana Espanyola, 

les seves icones i codis de color: 
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A més, es podran establir comparacions amb altres municipis: 

 

 

 

 

 


