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TRANSICIÓ DE L’AGENDA 21 A L’AGENDA 2030 DE GRANOLLERS. 

DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21. 

1 INTRODUCCIÓ 

L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per 
part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per primera vegada, 
incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució. 
 
Aquesta va ser una de les lliçons apreses dels Objectius del Mil·lenni, que van mostrar que l'èxit o 
fracàs de les agendes globals passarien sens dubte per la implicació o no dels territoris des de 
l’escala local. El procés de construcció d'una agenda territorial basada en la participació d'actors i 
el diàleg institucional per a l'assoliment dels objectius ja està en marxa, i es basarà en gran 
manera en el desenvolupament i adaptació de les agendes locals per a la seva 
internacionalització i el trànsit cap a l'agenda 2030. 
  
Es tracta de treballar conjuntament i de forma articulada tots els actors, xarxes, governs locals i 
provincials, regionals i estatals, al costat dels organismes multilaterals, institucions i societat civil, 
desgranant els objectius i les seves fites, analitzant les claus per mesurar i reportar els seus 
assoliments, els del desenvolupament sostenible, i enfortir així les estratègies territorials.  
 
El capítol 28 de l'Agenda 21 de les Nacions Unides, elaborada a la Cimera de la Terra de Rio de 
Janeiro el 1992, recollia el mandat als pobles i ciutats del món de desenvolupar processos 
participatius en la planificació de l'acció local per al desenvolupament sostenible. I marcava l'any 
1996 perquè comencessin a implementar-se aquestes Agendes 21 Locals, com es van conèixer a 
partir de llavors. 
  
Granollers va aprovar, l’any 1999, la seva primera Agenda 21 local, amb una Diagnosi, un Pla 
d’Acció i un Pla de Participació. Després de 10 anys de vigència i d’un procés participatiu de 
revisió, l’any 2009 es va aprovar la segona Agenda 21 local de Granollers. Al llarg dels anys, les 
polítiques sectorials locals han anat evolucionant i incorporant objectius de desenvolupament 
local sostenible que han impulsat actuacions no identificades com a part de l’Agenda 21 Local. 
  
En el marc de l’Agenda 2030 i dels ODS s’obre un nou camí per establir objectius sectorials i 
globals, i indicadors de seguiment de forma integrada entre les polítiques sectorials públiques. 
L’ambientalització de moltes polítiques locals ha fet que els objectius de sostenibilitat local es 
trobin incorporats en molts instruments estratègics i de planificació local, on no és eficient 
dedicar esforços de forma segregada pel seu seguiment, ja que dispersa els recursos i l’efectivitat 
dels resultats cap a la utilitat en la presa de decisions locals. 
 
En aquest context es considera necessari realitzar una avaluació de l’assoliment dels objectius i 
les actuacions plantejades fa 10 anys en l’Agenda 21 (Document 1) i realitzar una proposta de 
transició de l’A21 local cap a l’Agenda 2030, integrant-la en els nous objectius de 
desenvolupament sostenible (Document 2), així com proposar un sistema bàsic de seguiment 
basat en indicadors clau que permetin avaluar els progressos de Granollers cap a l’assoliment de 
l’Agenda 2030 (Document 3). 
 
L’esquema següent mostra quina ha estat la planificació del desenvolupament local sostenible a 
Granollers d’acord amb les agendes i compromisos globals i europeus al llarg dels anys. 
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Font: Elaboració pròpia 

 
 

2 OBJECTIUS 

Els objectius del present Informe de tancament de l’Agenda 21 local de Granollers són els 
següents: 
 

1. Avaluar el grau d’execució de les accions plantejades en l’Agenda 21 de Granollers 2009-
2018 
 

2. Valorar el grau d’assoliment dels objectius de l’Agenda 21 
 

3. Avaluar l’evolució dels indicadors de seguiment de l’Agenda 21 
 

4. Proposar la continuïtat de les línies d’actuació i accions de l’Agenda 21 local en el marc 
de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb una reformulació 
d’algunes d’elles fruit dels treballs de revisió i actualització realitzats. 

 
 

3 METODOLOGIA 

La metodologia seguida per a l’elaboració del present informe ha estat la següent: 
 
1. Realització del buidat i abocament en una base de dades de l’Agenda 21 local de Granollers 

vigent: objectius, accions, i sistema d’indicadors per al seu posterior anàlisi. 

 

2. Sessions de treball amb personal de l’Àrea de Territori i Ciutat, per a la valoració de: 

G
R
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N
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LL

E
R

S

1994 Carta d’Aalborg
De les ciutats Europees 
cap a la sostenibilitat

M
Ó

N
EU

R
O

PA

1997 Signatura de la carta d’Aalborg

1999 Primera 

A21 local

1992 Rio de Janeiro
Conferencia sobre Medi Ambient i 
Desenvolupament

2002 Johanesburg
Cimera de la Terra

2004 Aalborg + 10

2012
Conferencia Río +20

2015 Nova York
Cimera per al Desenvolupament 
sostenible

2009 Segona 

A21 local

2019 Tancament 

A21 local

CONTINUITAT 

AMB L’AGENDA 

2030
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• L’estat d’execució i la vigència de cada acció de l’Agenda 21. 

• La valoració del grau d’assoliment dels objectius. 

• L’evolució dels indicadors. 

S’han realitzat sessions presencials de treball amb: 

- Marta Chillida. Tècnica de Medi Ambient. 
- Xavier Romero. Tècnic Medi Ambient. 
- Quim Comas. Cap del Servei de Medi Ambient i Espais verds 
- Josep Lluís Castell. Director de Manteniment de la ciutat, Mobilitat i Seguretat. 

S’han realitzat consultes complementàries per avaluar determinades accions a: 

- Cinta Salvany. Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació. 
- Concepció Font. Àrea d'Acció comunitària i Benestar. Benestar social. Salut 

Pública. Protecció de la salut. 
- Montse Òdena i Larrosa. Cap del Servei d'Urbanisme i Habitatge. 
- Ricard Ros. Gerent de l’Ajuntament. 
- Jaume Viure i Ribas. Cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. 

3. Redacció de l’informe d’anàlisi i valoració del grau d’execució i assoliment de l’A21 local de 

Granollers. 

  



 
 

 

6 

4 GRAU D’EXECUCIÓ DE LES ACCIONS 

D’acord amb la metodologia adoptada, les sessions de treball amb la tècnica de medi ambient i 
d’altres membres de l’Àrea de Territori i Ciutat de l’Ajuntament per tal de:  

• Valorar l’estat d’execució/vigència de cada acció 

• Realitzar una valoració qualitativa sobre el grau d’assoliment dels objectius 

• Realitzar una valoració quantitativa o qualitativa de l’evolució i valor dels indicadors. 

 
Seguidament es mostra el grau d’execució de les accions, el grau d’assoliment dels objectius i la 
valoració dels indicadors de l’Agenda 21 d’acord amb la valoració qualitativa realitzada i el càlcul 
quantitatiu quan ha estat possible. 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

GT1.1 PARTICIPACIÓ CIUTADANA       

GT1.1_Acc_01 Iniciar el procés de debat sobre 
l'Agenda 21 de la conurbació de 
Granollers així com de l’agenda 21 
comarcal del Vallès Oriental 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Si bé no s'ha elaborat una Agenda 21 de la conurbació de 
Granollers ni del Vallès Oriental, es realitzen contactes amb els 
municipis veïns i s'han impulsat estratègies conjuntes rellevants 
tals com el Pla Supramunicipal d'Acció per a la Millora de la 
Qualitat de l'Aire (2016), el Pla de gestió Xarxa Natura 2000 del 
riu Congost (2019), així com es realitzen accions coordinades en 
l'àmbit de la mobilitat i especialment el transport públic. 
Relacionada amb l’Acció GT1.2_Acc_05. 

Sí 

GT1.1_Acc_02 Continuar Participant en organismes i 
xarxes supramunicipals vinculats en el 
camp ambiental 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Granollers forma part de diversos consorcis i comissions 
supramunicipals en l'àmbit de la gestió ambiental i de diverses 
xarxes en l'àmbit de la sostenibilitat: Xarxa de ciutats i pobles 
cap a la sostenibilitat, Red de ciudades por el clima, Red de 
biodiversidad, entre d’altres. 

Sí 

GT1.1_Acc_03 Organització d'un esdeveniment 
tècnic-científic i divulgatiu periòdic 
d'abast internacional sobre algun tema 
ambiental específic 

Executada - periòdica De forma periòdica, especialment en l'àmbit de projectes 
europeus en els que participa l'Ajuntament, es realitzen 
esdeveniments tècnics, científics i divulgatius. 

Sí 

GT1.1_Acc_04 Programa Municipal d’Informació i 
educació Ambiental 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Des de l'Ajuntament de Granollers i amb la participació de les 
entitats locals de caire ambiental es promouen i realitzen 
nombroses activitats educatives i d'informació ambiental. S’han 
ampliat els recursos educatius que s’ofereixen pel que fa a 
l’educació ambiental: tallers sobre contaminació acústica i 
atmosfèrica, Estalgia (campanya per reduir el consum en 
equipaments docents, culturals, esportius i administratius),  
visites a la tèrmica de Roca Umbert “L’energia ahir i avui” taller 
de construcció d’un captador termosolar (en anglès), 
passejades i sortides amb “geocaching” (geocerca de tresors 
amagats per escoles i famílies), setmana de l’energia etc. 

Sí 

GT1.1_Acc_05 Programa de promoció de la 
participació ciutadana en el 

No iniciada -vigent No s'ha desenvolupat el Pla de participació ciutadana plantejat 
en l'Agenda 21 per al seu impuls i seguiment. 

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

desenvolupament de l'A21L de 
Granollers 

GT1.1_Acc_06 Establiment de protocols de relació 
amb les administracions supralocals 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

L'any 2010-11 l'ARC va facilitar a l'Ajuntament les declaracions 
industrials de residus a partir de les quals es va poder fer una 
anàlisi exhaustiva dels residus que es produïen a les empreses 
de Granollers. El 2016, des de Granollers Mercat s’han sol·licitat 
a l'ARC les declaracions de residus per fer possibles borses de 
subproductes. Dins de la proposta del projecte AIRe NET es va 
evidenciar la necessitat de compartir bases de dades sobre 
activitats emissores industrials i l'Ajuntament treballa amb el 
DTES per poder disposar d’un inventari actualitzat permanent, 
juntament amb la Diputació de Barcelona i el GIA. 

Sí 

GT1.2 URBANISME SOSTENIBLE       

GT1.2_Acc_01 Presentació del projecte de Cobriment 
de les vies de la línia ferroviària de 
Barcelona a Portbou en el tram urbà. 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

L'operació està condicionada a la concertació amb 
l'Administració de l'Estat i el titular de la infraestructura 
ferroviària, amb qui s'han reprès compromisos. S'ha creat una 
Comissió Tècnica Ajuntament / ADIF per avançar en el 
desenvolupament del planejament que possibiliti la cobertura. 
Pel que fa als aspectes de millora de la connectivitat  (per a 
bicicletes i vianants), s' ha construït la passera de vianants 
sobre la via del ferrocarril a l'alçada del c/ Enginyer i s'ha 
obtingut la cessió avançada de la finca (casal) del carrer Agustí 
Vinyamata en l'extrem de l'illa que limita amb la via de 
ferrocarril de manera que amb el seu enderroc s'assoleix una 
major secció del carrer J. E. Dunant i es millora la permeabilitat 
d'aquest àmbit. 

Sí 

GT1.2_Acc_02 Millora de la qualitat ambiental del sòl 
industrial 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Des de Granollers Mercat s'impulsa un grup interdepartamental 
que treballa per la qualitat dels polígons i treballa en temes de 
mobilitat, d’informació, de manteniment del verd i gestió de 
residus. S'han signat convenis i n'hi ha de nous en tràmit en el 
marc dels quals es preveu millorar la qualitat I innovació 
ambiental en els polígons. 

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

GT1.2_Acc_03 Implantació del Pla de Vigilància 
Ambiental previst a l'informe de 
sostenibilitat ambiental en el 
desenvolupament del nou POUM 

No iniciada -vigent Tot i que les actuacions en desenvolupament del POUM se 
sotmeten a avaluació ambiental quan és preceptiu i es verifica 
sempre el compliment de tota la normativa de tipus ambiental, 
el Pla de Vigilància Ambiental tal com està previst en el POUM 
vigent no s'ha aplicat. No s'han destinat els recursos necessaris 
ni es realitzen es documents i informes de seguiment que 
estableix el PVA per avaluar l'impacte ambiental global integrat 
del desenvolupament del POUM al municipi. 

Sí 

GT1.2_Acc_04 Promoció de la construcció sostenible 
tant en l'esfera pública com privada 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Granollers disposa de normativa per potenciar l'edificació 
sostenible en l'àmbit energètic, d'estalvi d'aigua i soroll 
(ordenances corresponents) i s'aplica la  normativa vigent del 
decret d’Ecoeficiència. 

Sí 

GT1.2_Acc_05 Establir un Pla de Coordinació 
Territorial dels municipis de la 
conurbació de Granollers 

Executada - periòdica L'actuació es va plantejar en el marc de l'elaboració del Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). Actualment la 
coordinació es fa de manera habitual entre els equips de 
Govern dels diversos municipis limítrofs amb Granollers. 
L'Ajuntament té establerta una agenda rotativa de contactes i 
reunions entre regidors i alcaldes dels 9 municipis de l'entorn 
on es tracten els temes i els projectes que poden interessar o 
afectar a la bilateralitat entre municipis. 

Sí 

GT1.3 GESTIÓ INTEGRADA CAP A LA 
SOSTENIBILITAT 

    
  

GT1.3_Acc_01 Modificació dels Plecs de Condicions 
Tècniques d’obres públiques i les 
condicions d’obres privades locals 

Executada - periòdica En els Plecs de Condicions Tècniques d’obres públiques i en les 
condicions d’obres privades locals s'introdueixen criteris 
ambientals i d'eficiència en l'ús de l'aigua, energètica, així com 
criteris per a la prevenció i l'adequada gestió dels residus. 
Molt relacionada amb l'acció GT1.2_Acc_04. 

Sí 

GT1.3_Acc_02 Pla director de millora de l'enllumenat 
públic 

Actualment no prevista / 
Descartada 

No es preveu la realització d'un Pla Director atès que els plecs 
pel contracte de manteniment ja funcionen parcialment com a 
tals, atès que estableixen actuacions i millores en qüestions de 
manteniment normatiu (inspeccions ECA), millora de la gestió 
(GIS, telegestió de quadres de comandament, etc.), eficiència 

Sí 
(reformulada) 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

energètica (renovació de punts de llum cap al Led), adequació 
lumínica (nivells òptims, contaminació, etc.) que estan 
permetent un bon manteniment i millora de l'enllumenat. 

GT1.3_Acc_03 Estudi de modificació dels impostos i 
taxes municipals: impost de vehicles 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

L'ordenança fiscal municipal incorpora mesures per a la 
incentivació de l'adquisició de vehicles menys contaminants si 
bé hi ha molt camí a recórrer en una fiscalitat realment 
encoratjadora per a la substitució dels vehicles més 
contaminants. En aquest sentit s'està desenvolupament una 
línia de treball que preveu informar millor la ciutadania de la 
contaminació associada a cada tipus de vehicles i, d'acord amb 
el pla supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire, 
aplicar avantatges fiscals, avantatges d’aparcament, limitacions 
d’accés a determinades zones i/o en determinats episodis 
d’alta contaminació en funció del tipus de vehicle i del grau de 
contaminació del mateix. 

Sí 

GT1.3_Acc_04 Ampliació d'un sistema de gestió 
ambiental (SGA) a les dependències 
municipals 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Des del 2009 són 6 les dependències municipals que disposen 
de SGA (Edifici institucional de la Porxada, Edifici del c. Sant 
Josep, 7, Comissaria de la PL, Laboratori municipal, Impremta 
municipal, Unitat Operativa de Serveis). Es realitza formació en 
bones pràctiques ambientals al personal municipal. L'any 2019 
s'ha realitzat a tot el personal de l’Ajuntament. 

Sí 

GT1.3_Acc_05 Realització d’auditories d'estalvi 
d’aigua i energia 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

L’any 2007 es van fer un seguit d’auditories tècniques a escoles 
amb un apartat d’estalvi energètic i d’aigua per centres docents 
com Mestres Montaña, CEIP Fàtima, CEIP Salvador Espriu, 
Granullarius, CEIP Pau Vila, Pereanton, CEIP Ponent i CEIP Joan 
Solans, Granullarius, Pau Vila, Peranton, Ponent, Joan Solans. 
L’any 2008 es va fer per part de la Diputació una auditoria 
energètica molt extensa de l’Escola Municipal del treball amb 
recomanacions sobre canvis en il.luminació i la construcció de 
sistemes d’aprofitament d’enegia solar tèrmica i fotovoltàica. 
Per a l’elaboració del PAES (2009) es van fer visites i proposta 
de mesures de millora als equipaments municipals que 

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

consumien el 95% del consum  energètic municipal. D’altres 
equipaments amb auditories energètiques realitzades amb 
l’assistència tècnica externa de la Diputació de Barcelona i 
l’ICAEN, fins l’any 2012 van ser: 
o Palau d’Esports Francesc Macià 
o Biblioteca Can Pedrals 
o Escola Municipal del Treball 
o Pavelló el Tub 
o Piscines municipals 
o Edifici de la plaça de la Porxada 
o Edifici del carrer de Sant Josep 
o Edifici de la Policia Local. 
L’Ajuntament des de l’any 2013 està duent a terme un 
programa per a la certificació energètica dels edificis municipals 
i l’aplicació de les recomanacions de millora proposades i 
disposa d'una "Estratègia d'estalvi energètic en equipaments 
municipals 2015- 2020" que dóna continuïtat a les actuacions 
realitzades i als bons resultats obtinguts als programes i 
campanyes d’estalvi energètic duts a terme en els equipaments 
esportius (2012), els centres docents (2013) i els equipaments 
culturals (2014). L'estratègia concreta mesures  específiques 
per a més de 62 equipaments municipals a partir de la diagnosi 
del PAES i de diverses auditories municipals. 

GT1.3_Acc_06 Sistema de gestió energètica 
municipal: control de la despesa 
energètica municipal (Wincem) 

Executada - periòdica Actualment l'Ajuntament compta amb un gestor energètic de 
les dependències municipals i s'utilitza un programa de 
seguiment i gestió de facturació, telecontrol i comptadors. 

Sí 

GT1.3_Acc_07 Aplicació de mesures per evitar la 
contaminació en tots els vehicles 
públics 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

L'Ajuntament ha adquirit uns 10 vehicles híbrids o elèctrics 
entre els quatre de la policia, el del servei de medi ambient, els 
de la brigada i alguns de manteniment d’espais verds, així com 
s’han adquirit bicicletes elèctriques. Així mateix es disposa del 
Pla estratègic de mobilitat elèctrica a Granollers. 

Sí 

GT1.3_Acc_08 Auditoria continuada i revisió del Plec En curs (s'ha iniciat: L'any 2016 es va adjudicar el contracte a l'empresa Talher, SA Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

de condicions tècniques del servei de 
recollida i neteja viària 

planificació o acció) en el marc del qual es van revisar les condicions tècniques dels 
plecs, es realitzen negociacions quan s'escau i es preveu 
continuar incorporant noves condicions per a les properes 
adjudicacions 

GT1.3_Acc_09 Estudi d'introducció de criteris 
ecològics en la fiscalitat municipal, en 
matèria de residus 

Executada - completada S'ha realitzat estudis per a l'anàlisi de criteris en la fiscalitat 
municipal per a la prevenció, la reutilització i el reciclatge de 
residus, així com un estudi relatiu al pagament per generació. 
Manca l'aplicació generalitzada d'aquests criteris. El pagament 
de la zona blava està bonificat en vehicles nets però resta 
pendent un estudi complet de la introducció d’altres criteris 
ecològics en la fiscalitat municipal. 

Sí 

GT1.3_Acc_10 Introduir l'Agenda 21 en el Comitè 
Directiu 

No iniciada -vigent No s'ha realitzat el que preveia l'acció. 
Sí 

GT2.1 GESTIÓ DE L'AIGUA       

GT2.1_Acc_01 Programa de control de l'explotació de 
l'aigua de l'aqüífer 

Executada - periòdica Actualment es realitza un control i seguiment de la qualitat de 
l'aigua de l'aqüífer en els pous i s'aplica el Programa 
d'aprofitament de pous i mines de Granollers per aprofitament 
d’usos públics de reg i neteja viària, fomentant la xarxa d’aigua 
no potable que es nodreix d’aigua regenerada I aigua de pous. 

Sí 

GT2.1_Acc_02 Creació d’entitats de gestió conjunta 
de l’aigua 

Actualment no prevista / 
Descartada 

Actualment s'està plantejant quina pot ser la millor forma de 
gestió de l'aigua a partir de 2021 quan finalitza la concessió de 
SOREA (cicle de l’aigua). En aquests moments està descartada 
la creació d'una Entitat Local de l'Aigua com a tal. En el marc de 
la nova concessió es valorarà quina opció pot ser la més 
adequada per garantir una gestió integrada del cicle de l'aigua.) 

Sí 
(reformulada) 

GT2.1_Acc_03 Elaborar un programa de gestió 
integral de l'aigua al municipi 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

No s'ha realitzat com a tal un Programa de Gestió Integral de 
l'aigua al municipi si bé en la gestió de l'aigua actualment 
concessionada a SOREA s'han dut a terme diverses actuacions 
que recull l'acció tals com millores continuades per a la 
minimització de les pèrdues a la xarxa de proveïment públic i de 
fuites a la xarxa de sanejament; l'aprofitament dels pous 
municipals, actualment fora d’ús, per a reg de zones verdes i 

Sí 
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TRANSICIÓ DE L’AGENDA 21 A l’AGENDA 2030 DE GRANOLLERS 

DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21 

Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

neteja de carrers (xarxa d'aigua no potable); la reutilització de 
les aigües regenerades per a usos municipals i en breu previsió 
d'ampliar-ho per a ús agrícola i industrial; el control i 
optimització de l'ús de l'aigua en els espais verds urbans, fonts i 
llacs ornamentals. 

GT2.1_Acc_04 Pla director de millora de la xarxa 
d'abastament 

No iniciada -vigent Granollers no disposa de Pla Director tot i que la gestió 
continuada de la xarxa d'abastament comporta la introducció 
de millores de forma continuada per reduir les pèrdues i 
solventar les mancances que es detecten (vegeu acció 06 en 
aquest bloc). Tot i això, es considera que un Pla Director 
permetria una major coherència i eficiència en la gestió. Sí que 
es disposa d'un Pla d'emergència elaborat per SOREA. 

Sí 

GT2.1_Acc_05 Millora de la Gestió del sistema 
d'aiguamoll construït en l'espai natural 
de Can Cabanyes 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Actualment està en funcionament el sistema de depuració 
terciària a l'aiguamoll de Can Cabanyes si bé cal realitzar-hi 
millores continuades i la creació d'un nou aiguamoll. Les aigües 
depurades a Can Cabanyes es reutilitzen per a usos municipals 
com el reg i el baldeig de carrers. 

Sí 

GT2.1_Acc_06 Potenciació del Programa de 
Manteniment Preventiu a la Xarxa de 
Clavegueram 

Executada - periòdica Es realitza una gestió avançada de la xarxa de clavegueres amb 
la detecció periòdica de punts de millora i la implementació 
dels mateixos. 

Sí 

GT2.1_Acc_07 Gestió avançada de la xarxa de 
clavegueram 

Executada - periòdica Ídem anterior 
Sí 

GT2.1_Acc_08 Cens dels pous morts i fosses 
sèptiques 

No iniciada -vigent No s'ha realitzat l'acció plantejada. 
Sí 

GT2.1_Acc_09 Millora de la gestió dels fangs a l'EDAR 
de Granollers 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

La planta de cogeneració aprofitant el biogàs de la digestió de 
fangs a l'EDAR està en funcionament, si bé no hi ha 
aprofitament de l'excedent de calor que té l'assecat tèrmic, en 
l'àmbit municipal. Actualment s'està plantejant incrementar la 
producció de biogàs a l’EDAR i fer un assecatge tèrmic de fangs, 
però també una injecció de biogàs a la xarxa de gas natural 
juntament amb el biogàs que genera el Consorci de residus 

Sí 

GT2.1_Acc_10 Impuls de campanyes d’estalvi d’aigua Executada - periòdica Periòdicament l'Ajuntament realitza campanyes i accions de Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

i millora de la qualitat de l'aigua sensibilització en relació amb l'ús eficient de l'Aigua. 

GT2.2 RECURSOS ENERGÈTICS       

GT2.2_Acc_01 Promoció de l’Agència Comarcal de 
l’Energia 

Actualment no prevista / 
Descartada 

El Servei comarcal de comptabilitat i eficiència energètica del 
Consell Comarcal (des de 2015) es pot considerar que compleix 
les mateixes funcions que una Agència. 

No 

GT2.2_Acc_02 Promoció d’acords de col·laboració 
entre l’ICAEN i el sector industrial 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

A Granollers quasi la meitat del consum energètic el consumeix 
el sector industrial. Des de Granollers Mercat s'estan duent a 
terme actuacions per fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica i 
la transició cap a les energies renovables en el sector industrial. 
Hi ha previstes accions informatives i formatives i es participa 
en xarxes externes que fan formació a la indústria. 

Sí 

GT2.2_Acc_03 Accions de reducció del consum 
d’energia (domèstic, comercial i 
serveis) 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

En el marc de la Setmana europea de l'energia Granollers 
realitza continuadament des de l'any 2019 accions d'informació 
i sensibilització per a la reducció de l'energia en els sectors 
domèstic, comercial i de serveis i proporciona informació sobre 
bones pràctiques a través de la web municipal. 
En l'àmbit domèstic s'han realitzat diagnòstics i campanyes per 
a la millora en habitatges. N’és un exemple la que es va fer de 
“La Casa que Ahorra” amb termografies per comprovar 
aïllaments dels edificis I pèrdues, els resultats de la qual es van 
presentar en la setmana europea de l’energia 2012. 

Sí 

GT2.2_Acc_04 Promoció de la Certificació Energètica 
d’Habitatges 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

L'aplicació de la certificació energètica d'edificis ja és obligada i 
s'aplica el Codi Tècnic de l'Edificació i en els Plecs municipals de 
prescripcions tècniques s'incorporen criteris d'eficiència 
energètica. 
L'Ajuntament disposa del mapa tots els edificis i/o habitatges 
certificats i es valora que manca encara informació entre la 
població donant a conèixer la certificació per tal de posar-la en 
valor i fomentar-la.  
Acció amb alt solapament amb les accions GT1.2_Acc_04 i 
GT1.3_Acc_01 

Sí 

GT2.2_Acc_05 Participació d’escoles del municipi en En curs (s'ha iniciat: S'han executat instal·lacions d'energia renovables en diverses Sí 
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TRANSICIÓ DE L’AGENDA 21 A l’AGENDA 2030 DE GRANOLLERS 

DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21 

Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

algun programa d’aprofitament 
d’energia solar 

planificació o acció) escoles de la ciutat i d'altres estan en fase d'execució. A l’escola 
municipal del treball, a l’escola Vallès i a Can Muntanyola hi ha 
instal·lacions solars sobre les que es podria impulsar alguna 
activitat educativa, que fins al moment només s’ha realitzat al 
Bellera. 

GT2.2_Acc_06 Estudiar incorporar a la línia de 
subvencions per a la instal·lació 
d'energia solar i sistemes ecoeficients 
la de construcció d'habitatges 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Actualment l'Ajuntament no disposa d'aquesta línia de 
subvencions 

Sí 

GT2.2_Acc_07 Ampliar l’abast de l’ordenança solar de 
Granollers per a regular criteris 
d’ecoeficiència en els edificis 

Actualment no prevista / 
Descartada 

Des de l’Ajuntament es considera que no cal mantenir aquesta 
acció atès que amb el marc normatiu actual (CTE i Decret 
d’Ecoeficiència) és suficient per assolir els objectius de 
sostenibilitat.  

No 

GT2.2_Acc_08 Estudi de viabilitat de creació d’un 
Punt d'Informació i Demostració 
d'Energies Renovables 

No iniciada -vigent   
Sí 

GT2.2_Acc_09 Planificació estratègica per a la 
reducció de gasos d'efecte hivernacle 

Executada - completada Granollers disposa d'un PAES vigent amb mesures de mitigació 
que l'any 2016 es va ampliar amb mesures d'adaptació 
esdevenint un PAESC. 

Sí 

GT2.2_Acc_10 Fomentar entre els ciutadans l'ús de 
les energies renovables i les 
tecnologies de baix consum existents 
en el mercat (electrodomèstics, 
sistemes d'il·luminació, etc.) 

Executada - periòdica Periòdicament l'Ajuntament realitza campanyes i accions 
informatives en relació amb l'eficiència energètica i l'ús de les 
energies renovables.  
Amb l'aprovació del PAES (2009)  es va desenvolupar un bloc 
amb tota la informació referent a estalvi energètic i energies 
renovables, un directori extens amb recursos i material 
interactiu (exposicions on line, dossiers, jocs, proposta 
d’activitats…) pel coneixement de l’energia i l’evolució en el seu 
ús, així com sobre els impactes que aquest ús i producció tenen 
en l’escalfament global. L’objectiu es facilitar tant activitats per 
als alumnes en funció del cicle i tema, com de materials de 
suport per a l’ús d’internet a l’aula. Alhora, vol ser un centre on 
compartir eines i aprofundir en els continguts d’un conjunt 

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

d’activitats telemàtiques que ja existeixen on line amb els 
professionals i alumnes de la ciutat. Es tracta per una banda 
d’un lloc que ens condueix directament a allò que busquem 
amb un cercador, i per l’altra, a mig termini, on podem 
proposar nous recursos elaborats per posar en comú amb la 
comunitat educativa. 
http://wp.granollers.cat/paes/estalviem-energia-i-emissions/ 

GT2.2_Acc_11 A partir del mapa de protecció envers 
la contaminació lluminosa a 
Granollers, realitzar el control i les 
mesures correctores adients 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

S'ha elaborat i executat un Pla d'adequació de l'enllumenat que 
ha comportat l'eliminació de  totes les làmpades de Vapor de 
Mercuri, així com aquelles llumeneres amb un FHS superior al 
permès que calia adequar. En les noves llicències i 
autoritzacions es comprova el compliment de la normativa 
vigent per evitar la cont. lumínica. 

Sí 

GT3 PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS I 
LA BIODIVERSITAT 

    
  

GT3_Acc_01 Manteniment i millora del control de la 
qualitat de les aigües del riu Congost 

Executada - periòdica Es realitza el control de la qualitat de l'aigua del riu amb dades 
mensuals de 5 punts de mesurament. 

Sí 

GT3_Acc_02 Pla de Seguiment de la fauna i 
vegetació al municipi 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Si bé es realitzen estudis i projectes de seguiment de la 
biodiversitat, principalment des del Museu de Ciències Naturals 
i en el marc de projectes LIFE en els que ha participat i participa 
Granollers (com el projecte LIFE Alnus  per a la conservació de 
les vernedes mediterrànies) no es disposa d'un pla integral de 
seguiment de la fauna i vegetació al municipi. 
Es valora que caldria dotar de recursos suficients al Museu de 
Ciències Naturals de  Granollers i aprofitar els projectes 
finançats per tercers per implementar un Pla de Seguiment de 
la fauna i vegetació al municipi que permeti fer el seguiment de 
la biodiversitat al municipi 

Sí 

GT3_Acc_03 Proposar mitjans de manteniment i 
protecció adient del patrimoni natural 
municipal 

Executada - periòdica Granollers aplica el Pla de gestió del Patrimoni Natural 
Municipal i es realitzen i s'apliquen plans de gestió específics 
que s'executen a través de plans d'ocupació i de contractes 
externs. Es considera que cal una revisió i actualització de 

Sí 
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TRANSICIÓ DE L’AGENDA 21 A l’AGENDA 2030 DE GRANOLLERS 

DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21 

Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

l'actual planificació i normativa reguladora dels espais i 
patrimoni natural a les necessitats del municipi. 

GT3_Acc_04 Realitzar actuacions de restauració i 
manteniment dels espais fluvials 

Executada - periòdica S'ha realitzat la restauració i millora de tots els espais fluvials: el 
Congost, els torrents de Can Ninou (aprofitant el pla urbanístic), 
Can Català i de la Font del Ràdium, i la riera Carbonell. 

Sí 

GT3_Acc_05 Augmentar la vigilància ambiental del 
medi natural: estudi de creació d’una 
unitat de policia ambiental local 

No iniciada -vigent No s'ha creat una unitat de policia ambiental local si bé 
puntualment la policia local ha fet investigacions i intervencions 
de caire ambiental. 
Es considera que per gestionar adequadament problemàtiques 
com la del senglar caldria especialitzar agents per poder actuar 
en el control de la població de senglars al municipi (ús de 
l’escopeta anestèsica si hi hagués risc cap a la ciutadania), així 
com especialització en la detecció o gestió d'espècies invasores, 
abocaments, etc. Fora interessant poder disposar d’una unitat 
de policia verda per tot el territori, inclosos els espais 
periurbans com a zona de lleure i esbarjo, amb coneixement 
del medi. Segurament seria necessària una  formació a agents 
locals amb titulació o certificat acreditatiu (es podria coordinar 
amb agents rurals i Diputació). 

Sí 

GT3_Acc_06 Mantenir i ampliar el Catàleg 
d’Elements Botànics d’Interès 
Municipal, i el Catàleg d’Espais 
Naturals d’Interès Municipal, amb la 
recuperació efectiva de nous elements 
i espais naturals del municipi 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Actualment s'està revisant el Catàleg d’Elements Botànics 
d’Interès Municipal, i el Catàleg d’Espais Naturals d’Interès 
Municipal si bé es tendeix cap a la necessitat d'un plantejament 
més integral en el que tota la infraestructura verda del municipi 
que ofereix serveis a la ciutadania pugui ser valorada i 
gestionada adequadament. A destacar el nou pla director del 
verd i la necessitat de gestionar amb sistemes d’informació 
geogràfica el manteniment i els beneficis que aquest verd 
provoca en l’ecosistema urbà (reducció de l’illa de calor, 
captació de CO2, etc.) 

Sí 

GT3_Acc_07 Promoure acords i instruments de 
custòdia del patrimoni natural amb 
entitats i propietaris 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Si bé no s'han signat nous contractes de custòdia en espais 
naturals d'interès local des del 2009 sí que ha hagut acords 
verbals i compromisos mutus amb entitats i propietaris per a la 

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

gestió sostenible del territori. 

GT3_Acc_08 Donar suport a l'agrupació de defensa 
forestal Montseny-Congost 

Actualment no prevista / 
Descartada 

L'Ajuntament és membre de l'agrupació de defensa forestal 
Montseny-Congost si bé no s'ha aconseguit consolidar un grup 
de voluntaris. Es considera que la col·laboració amb l'agrupació 
tal com es plantejava ja no és vigent atès que  aquesta no té 
cap paper actiu en la millora dels boscos des de fa temps 
limitant-se a impulsar millores de camins. 

No 

GT3_Acc_09 Establiment i seguiment d’estacions de 
control de contaminació atmosfèrica a 
partir de líquens per a la millora de la 
qualitat de l'aire 

No iniciada -vigent Si bé no s'ha implantat un programa de biomonitoratge a partir 
de l'establiment i seguiment d’estacions de control de 
contaminació atmosfèrica a partir de líquens sí que s'estan 
realitzant campanyes amb dosímetres per poder avaluar millor 
la qualitat de l'aire, tant en el terme municipal com en la zona 
del Vallès Oriental que comprenen els 17 municipis de la taula 
intermunicipal de la qualitat de l’Aire. 

Sí 

GT3_Acc_10 Control i manteniment de l'abocador 
clausurat de residus sòlids urbans de 
Palou 

No iniciada -vigent L'acció proposa el control de l’abocador clausurat a partir dels 
piezòmetres instal·lats en segellar l'abocador. Fins a la data no 
s'ha realitzat aquest control. 

Sí 

GT3_Acc_11 Pla d’Informació del medi natural, 
arquitectònic i arqueològic 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

S'han recollit tots els punts d'interès i es preveu la difusió via 
web de turisme, medi ambient i cultura. A l'estiu hi ha dues 
persones informadores en els espais naturals del municipi que 
fan acció de sensibilització en relació a la preservació del medi 
natural i a la prevenció del risc d'incendis. 

Sí 

GT3_Acc_12 Fomentar acords amb agricultors de la 
zona per tal de que les escoles puguin 
visitar i conèixer la vida en el camp 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Es realitzen visites escolars a finques agrícoles del municipi i 
se'n preveuen amb nous acords amb més agricultors. Sí 

GT3_Acc_13 Garantir el manteniment de la xarxa 
ecològica i de connectivitat de 
Granollers 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Al llarg dels anys s'ha realitzat el manteniment de camins 
forestals, especialment de la Serra Ponent. No s'ha realitzat una 
acció específicament per a la millora dels connectors 
identificats i dels sectors crítics. 

Sí 

GT4 FLUXOS RESIDUALS       

GT4_Acc_01 Avaluar les mesures a prendre a partir 
dels resultats de l'estudi per soterrar 

Actualment no prevista / 
Descartada 

Analitzats els estudis realitzats s'ha descartat la instal·lació de 
nous contenidors soterrats a la ciutat per valorar-se preferibles 

No 
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DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21 

Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

els contenidors de recollida de residus 
municipals 

altres opcions. 

GT4_Acc_02 Realització de taules sectorials amb 
establiments de generació singular de 
residus 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Des de l'Ajuntament s'ha treballar en la identificació de grans 
productors, la recollida de cartró als comerços i la recollida 
d'envasos, vidre i matèria orgànica en restauració. En el marc 
del projecte "Granollers entra en simbiosi" s'han realitzat 
reunions per optimitzar la gestió de residus concrets als 
polígons industrials. 

Sí 

GT4_Acc_03 Mostreig regular de fraccions 
valoritzables a la brossa convencional 

Executada - periòdica Es realitzen mostrejos aleatoris de la brossa convencional, per 
identificar el pes i volum de materials valoritzables, per veure la 
incidència de la recollida selectiva, obtenir dades de generació i 
fer sensibilització a les zones on més es necessiti. Procediments 
sancionadors per fomentar la recollida de residus 

Sí 

GT4_Acc_04 Promoció de la participació 
d’empreses en la recollida selectiva 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

S’ha implantat la recollida segregada de residus municipals 
comercials. S’han aplicat incentius fiscals per incentivar 
l’adequada gestió dels residus industrials. 

Sí 

GT4_Acc_05 Promoció de la recollida porta a porta 
de paper i cartró 

Executada - periòdica S'ha implantat la recollida porta a porta de paper i cartó als 
establiments comercials de dimarts a dissabte, excepte festius 

Sí 

GT4_Acc_06 Augmentar el nombre de tones de 
matèria orgànica recollida 
selectivament 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Des de 2009 s'han incrementat els contenidors per matèria 
orgànica. 
En relació amb l'aprofitament energètic del Centre Comarcal de 
tractament de residus del Vallès Oriental s'està estudiant la 
possibilitat d'injectar el biogàs a xarxa. 

Sí 

GT4_Acc_07 Fomentar la recollida selectiva dels 
residus en el mercat setmanal del 
dijous i el dels dissabtes a Can Bassa, 
així com en el mercat municipal de 
Sant Carles 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Campanya FORM (recollida de la Fracció Orgànica dels residus 
Municipals) en el mercat setmanal dels dijous (gener -febrer 
2019) per incrementar la recollida i valorització dels residus 
orgànics. 

Sí 

GT4_Acc_08 Campanya d'informació de la recollida 
a domicili de voluminosos, les 
deixalleries i minideixalleries 

Executada - periòdica El servei municipal gratuït per recollir mobles i trastos vells està 
implantat a Granollers. 
Des de l'Ajuntament s'informa i es realitzen campanyes i 
accions de sensibilització periòdiques en relació amb els 

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

sistemes de recollida que s'ofereixen. La darrera ha estat la 
campanya de foment del reciclatge "Si recicles, (re)generes, 
que ha cercat vincular i coresponsabilitzar les famílies i la 
comunitat educativa local a partir d’un exemple tangible de 
compostatge dels residus orgànics generats als menjadors 
escolars de dos centres educatius. 

GT4_Acc_09 Establir un protocol d'actuació per a la 
recollida d'abocaments incontrolats 

Executada - periòdica La gestió i el protocol d'actuació quan es detecta un abocament 
incontrolat estan establerts a l'Ajuntament per garantir 
l'adequada retirada dels residus. 

Sí 

GT4_Acc_10 Establiment d’un protocol de relació 
amb l'Agència de Residus de Catalunya 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Es disposa d'una proposta de cessió de dades si bé no s'ha 
arribat a signar formalment. Hi ha hagut puntualment cessió de 
les dades de declaracions de residus per part de l'ARC a 
personal tècnic municipal en el marc d'un pla d'ocupació que ha 
permès analitzar les dades des de Granollers Mercat 

Sí 

GT4_Acc_11 Programa d’anàlisi de la contaminació 
de sòls 

No iniciada -vigent No s'ha iniciat cap actuació relativa al que estableix l'acció. 
Sí 

GT4_Acc_12 Integració de les dades de gestió de 
residus 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Es treballa per aconseguir disposar d'un registre, seguiment i 
difusió de forma centralitzada de les quantitats de residus que 
es generen a la ciutat per part dels diferents tipus de 
generadors si bé les dades provenen de diferents fonts i no és 
senzill disposar-ne de manera continuada. 

Sí 

GT4_Acc_13 Fomentar la gestió segregada dels 
residus a les escoles 

Executada - periòdica Es realitzen activitats de sensibilització, informació i formació a 
les escoles. La darrera activitat rellevant ha estat la campanya si 
recicles, (re)generes , que ha cercat vincular i coresponsabilitzar 
les famílies i  la comunitat educativa local a partir d’un exemple 
tangible de compostatge dels residus orgànics generats als 
menjadors escolars de dos centres educatius. 

Sí 

GT4_Acc_14 Realitzar campanyes periòdiques 
d’informació i conscienciació, cercant 
formes de col·laboració i implicació 
d’entitats veïnals i ciutadanes 

Executada - periòdica Des de l'Ajuntament s'informa i es realitzen campanyes i 
accions de sensibilització periòdiques: campanya  per a la 
separació de la fracció orgànica al mercat dels dijous, campanya 
"Si recicles, (re)generes , campanya per a la separació i recollida 
del vidre, campanya per a la millora de la gestió de la FORM 

Sí 
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TRANSICIÓ DE L’AGENDA 21 A l’AGENDA 2030 DE GRANOLLERS 

DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21 

Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

(2018-2019) entre d'altres. 

GT5 CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS DE LA 
MOBILITAT 

    
  

GT5_Acc_01 Reduir la incidència dels futurs laterals 
de l’autopista AP-7 i la nova via 
paral·lela a la línia de ferrocarril a 
Palou aprovada en el POUM 

No iniciada -vigent Des de l'Ajuntament es considera que aquestes vies 
probablement no es construiran. 
L'Ajuntament considera que no s'han de fer els laterals de 
l'AP7, atès que el 2021 finalitza la concessió d'aquesta 
autopista i es amb la desaparició dels peatges es consideren 
innecessaris. En relació amb la previsió del POUM del vial pel 
costat del ferrocarril, tampoc no hi ha cap previsió i no es 
considera una necessitat immediata. En els dos casos caldrà 
analitzar de nou que passa amb la desaparició dels peatges, que 
re-dirigirà molt de trànsit i justificar que es mantenen aquestes 
necessitats, però s'intueix que no serà necessari sacrificar més 
territori amb aquestes infraestructures. 

  

GT5_Acc_02 Redacció i aprovació de les ordenances 
reguladores del soroll 

Executada - completada L'any 2012 es va aprovar l'Ordenança reguladora del soroll i les 
vibracions a Granollers i l'any 2016 es va actualitzar el mapa de 
capacitat acústica. Des de llavors s'han dut a terme nombroses 
actuacions per al control i la gestió de la contaminació 
atmosfèrica, la major part d'elles amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. S’han instal·lat sensors de soroll i s’està estudiant 
l’impacte del soroll del trànsit en alguns punts més complicats a 
la ciutat. 

Sí 

GT5_Acc_03 Campanya de promoció de vehicles 
més eficients i menys contaminants 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Actualment s'està desenvolupament una línia de treball que 
preveu informar millor la ciutadania de la contaminació 
associada a cada tipus de vehicles. 
Recentment s'ha sol·licitat un projecte europeu (REBELM) per al 
foment del vehicle elèctric en la mobilitat obligada, en el 
transport de mercaderies i en les grans empreses. 

Sí 

GT5_Acc_04 Reducció de l'impacte acústic del 
trànsit 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Actualment es realitza el control del compliment mapa 
estratègic de soroll a la ciutat. 

Sí 

GT5_Acc_05 Control del soroll en establiments No iniciada -vigent No s'han realitzat fins al moment mesures específiques de Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

sensibles propers a vies d’elevat trànsit 
(escoles, centres sanitaris) 

control en aquests establiments. 

GT5_Acc_06 Mantenir la celebració de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible 

Executada - periòdica A Granollers s'organitzen anualment diverses activitats 
relacionades amb la promoció de la mobilitat sostenible durant 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible. 

Sí 

GT5_Acc_07 Implantació d’itineraris ambientals i de 
lleure 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Fins al moment s’han dissenyat i revisat els punts d’interès de 
tres passejades, tres caminades i quatre excursions. Així mateix 
s’han realitzat dues rutes amb geocaching per donar a conèixer 
els elements relacionats amb l’aigua (ruta de l’aigua) i  els 
relacionats amb el paisatge I els arbres (serra de Ponent). S'està 
treballant per la seva publicació juntament amb un espai web a 
la web de turisme. 

Sí 

GT5_Acc_08 Establiment i seguiment dels objectius 
del pla de mobilitat urbana i del pla de 
millora de la qualitat de l'aire 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Actualment Granollers disposa del Pla de mobilitat urbana 
sostenible 2024 (PMUS, 2016) i es mesuren objectius amb 
Ambimob, si bé no es realitza un seguiment dels indicadors del 
Pla ni es vincula amb els indicadors del Pla de millora de la 
qualitat de l'aire vigent. 

Sí 

GT5_Acc_09 Promoure operacions de manteniment 
de la via pública per evitar resuspensió 
de partícules tant en vials pavimentats 
com no pavimentats 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

En el marc del  DUPROCIM s'ha aprovat un protocol d'actuació 
en cas de declaració d'episodi de contaminació atmosfèrica per  
PM-10 i 
diòxid de nitrogen i l'aplicació de mesures en relació amb el 
control de les obres i les activitats, limitació de la crema de 
biomassa, limitació de la circulació de vehicles, reducció de la 
velocitat, reg de vies més transitades, evitar llaurar i adobar 
camps i informació a la població. 

Sí 

GT5_Acc_10 Ambientalització dels vehicles pesants 
vinculants a la prestació de serveis 
públics 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

En les clàusules de contractació de serveis a empreses externes 
a l'Ajuntament s'ha incorporat l’ambientalització de vehicles. 
Pel que fa al transport públic s’han incorporat 5 vehicles híbrids 
(companyia Sagalés) i la resta són EUR6. 
Molt relacionada amb acció GT1.3_Acc_07. 

Sí 

GT6 ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT       

GT6_Acc_01 Seguretat alimentària i Informació Executada - periòdica Es fa. D'ofici. Des del servei de Salut Pública es potencia la Sí 
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TRANSICIÓ DE L’AGENDA 21 A l’AGENDA 2030 DE GRANOLLERS 

DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21 

Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

Ciutadana seguretat alimentària treballant perquè les condicions de 
producció (en els elaboradors dels quals s'és responsable), 
magatzem, manipulació i comercialització siguin adients. En 
aquest marc de treball, també es comprova que les condicions 
d'informació sobre la qualitat i procedència dels productes 
siguin les que diu la normativa.  
Respecte donar més informació dels productors, altres serveis 
(Granollers Mercat) promouen els productes de proximitat i de 
Palou i treballen per fer-ne difusió 

GT6_Acc_02 Consolidar el laboratori municipal per 
tal que arribi a ser el laboratori de 
referència de la comarca 

Executada - completada El laboratori municipal de Salut Pública està consolidat dins el 
territori. Ha anat adquirint equipament que li permet realitzar 
anàlisis més precises i sota un major control. Té un sistema de 
qualitat basat en la norma ISO que està certificat. També té un 
sistema de gestió ambiental basat en la norma ISO 14001 i 
segueix el Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria 
(EMAS), en el qual està registrat amb el número ES-CAT-234. Té 
també una carta de serveis, amb compromisos el compliment 
dels quals s'avaluen cada any i es difonen a través de la web. 
Respecte la informació sobre la qualitat del medi, és cadascun 
dels serveis que promouen els programes analítics (Medi 
Ambient, Salut Pública) els que la difonen. 

Sí 

GT6_Acc_03 Continuar promovent l’esport per a la 
salut a totes les edats i preparar la 
ciutat per a la pràctica de l’esport, 
millorant espais urbans com a zones 
esportives no convencionals 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Les àrees de joc són promogudes pel servei d'Espais Verds i el 
foment de rutes saludables per Esports. 
El servei de Salut Pública promou estils de vida saludables en 
sentit ampli. Respecte l'activitat física tenim 2 programes: 1) 
AFIS (Activitat Física i Salut), que fem conjuntament amb Esport 
i que pretén promoure l'activitat física entre les persones que 
tenen alguna de les patologies o dolences que són prevalents a 
la nostra societat, com ara l'excés de pes, hipertensió arterial, 
diabetis, ansietat, etc. Les persones s'adrecen al programa 
perquè un professional sanitari els ha "receptat" de fer activitat 
física. 2) AFIS pediàtric, adreçat a nens i nenes de primària que 

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

tenen sobrepès o obesitat. L'objectiu és que realitzin activitat 
física i que tota la família adopti hàbits més saludables. Per 
això, el programa no implica només als nens i nenes si no que 
es treballa amb tota la unitat familiar. 

GT6_Acc_04 Impulsar el Projecte Granollers, ciutat 
saludable 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Les accions que planteja l'acció són abordables en d'altres parts 
de l'Agenda 21: garantir la qualitat de l'aire, la gestió del cicle 
de l'aigua, de l'abastament i el sanejament, conservació dels 
recursos naturals, energia mobilitat i canvi climàtic. 

Sí 

GT6_Acc_05 Compliment del Pla per la millora 
Qualitat de l'aire de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

En el marc del Pla per a la millora de la qualitat de l'aire a l'àrea 
de Barcelona, Granollers disposa del Pla supramunicipal d'acció 
per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Oriental, 2016 
en execució. 
Ara, a més els, nous acords polítics per a la millora de la qualitat 
de l’aire a la conurbació (Segona Cimera de la qualitat de l’aire 
amb la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i 
representants locals) renoven l’acord per reduir les emissions a 
la conurbació de Barcelona. La declaració reforça el primer gran 
compromís comú de les diverses administracions al voltant 
d’uns objectius compartits per garantir la qualitat de l’aire i 
protegir la salut i el medi ambient. Un compromís que ha 
començat a donar fruits, ja que s’ha constatat un alt nivell 
d’assoliment. Les diferents administracions han determinat 
que, dos anys després de la primera cimera, s’han establert els 
mecanismes necessaris per gestionar els episodis ambientals i 
s’han creat les bases per dur a terme mesures estructurals per 
combatre la contaminació atmosfèrica a la Zona de Baixes 
Emissions de les Rondes de Barcelona a partir de l’1 de gener 
de 2020. 

Sí 

GT6_Acc_06 Control de les Plagues Emergents En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Des del servei de Salut Pública Les controlen els edificis i 
equipaments de titularitat o gestió municipal i la via pública 
(clavegueram). La metodologia es basa en els principis de la 

Sí 
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TRANSICIÓ DE L’AGENDA 21 A l’AGENDA 2030 DE GRANOLLERS 

DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21 

Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

lluita integrada: fent un seguiment continuat i adaptar les 
mesures que s'han de prendre a cada cas concret. Alhora, es 
vetlla perquè en els espais de titularitat privada no es 
desenvolupi cap plaga que pugui afectar la salubritat del lloc o 
crear molèsties entre la ciutadania. 

GT6_Acc_07 Programa de control de la qualitat de 
l'aigua de l'aqüífer 

Vegeu acció 
GT2.1_Acc_01 

Vegeu acció GT2.1_Acc_01 
  

GT6_Acc_08 Actualització del Pla de Protecció Civil 
Municipal 

Executada - completada El 30 de gener de 2018 el Ple municipal va aprovar el 
DUPROCIM, el document únic de protecció civil en el qual 
s'inclouen els riscos que afecten Granollers, es descriu i es 
detalla el tipus de risc, afectació a la població i entorn, així com 
les actuacions a emprendre en cas d'emergència. El  5 de 
desembre de 2018 el Pla va ser homologat per la Direcció 
General de protecció Civil 

Sí 

GT6_Acc_09 Seguiment de les empreses 
susceptibles de generar accidents 
greus i de la implantació i seguiment 
dels plans d'emergència interior 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

El DUPROCIM identifica i incorpora les empreses de risc 
afectades pel RD 1254/1999, en relació amb els potencials 
riscos inherents als accients greus en els que intervinguin 
substàncies perilloses. No s'ha treballat tant amb les empreses 
que no estan afectades pel RD1254/1999. 

Sí 

GT6_Acc_10 Reducció de l'impacte acústic del 
trànsit 

Vegeu Acció 
GT5_Acc_04 

Vegeu Acció GT5_Acc_04 
  

GT6_Acc_11 Control del soroll en establiments 
sensibles propers a vies d’elevat trànsit 
(escoles, centres sanitaris) 

Vegeu Acció 
GT5_Acc_05 

Vegeu Acció GT5_Acc_05 
  

GT7 ECONOMIA LOCAL, ACTIVA I 
SOSTENIBLE 

    
  

GT7_Acc_01 Treballar per aconseguir a l’IES Escola 
Municipal del Treball més oferta de 
cicles formatius en relació a les 
exigències del mercat laboral i de les 
noves professions emergents i la 
sostenibilitat local 

No iniciada -vigent   

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

GT7_Acc_02 Programa d’actuacions de control i 
establiment de mesures correctores 
sobre les empreses contaminants 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

A nivell municipal s’ha realitzat un cens d’activitats industrials 
que estan identificades en el catàleg d’activitats potencialment 
contaminadores de l’atmosfera. 

Sí 

GT7_Acc_03 Millorar la gestió ambiental de les 
indústries amb informació de 
tècniques i instruments disponibles 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Ja fa més de 10 anys que des de l'Ajuntament es van començar 
les accions per millorar la gestió ambiental de les empreses 
locals i, en particular, les petites, que sovint es troben amb més  
dificultats. Destaca el Programa de millora en la gestió 
ambiental de les PIMES locals iniciat l'any 2008 amb el suport 
de la Diputació de Barcelona al qual es van adherir diverses 
empreses del municipi. Les empreses van fer sessions de treball 
individuals i col·lectives amb tècnics assessors externs i 
personal tècnic de l’administració local dels serveis municipals 
de Promoció Econòmica i de Medi Ambient. Durant el 
desenvolupament del projecte es va cercar l’intercanvi 
d’experiències i d’informació amb la Diputació de Barcelona, i 
entitats d’Alemanya (Rheinberg Municipality, Agency for 
Business Promotion of Duisburg, Kreis Wesel) i d’Holanda 
(Gelderland Province, Municipality of Wageningen i la Fundació 
City 2020), la qual cosa permetrà la creació d’una xarxa 
d’intercanvi d’experiències d’aplicació de polítiques de 
sostenibilitat ambiental a empreses de diferents sectors. 
El programa de millora en la gestió ambiental de les PIMES 
locals és el projecte mitjançant el qual l’Ajuntament de 
Granollers va oferir a les petites i mitjanes empreses 
l’oportunitat de rebre suport per identificar les febleses en la 
pròpia gestió ambiental i millorar-les. El projecte ha permès 
crear un espai de trobada on empreses de diferents sectors 
però properes en el territori poden compartir situacions 
comunes, en aquest cas relacionades amb la gestió ambiental a 
l’empresa i també a l’entorn, i col·laborar conjuntament en el 
plantejament de solucions i possibles sinergies. 
Des de Granollers Mercat s'impulsen avui en dia processos de 

Sí 
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TRANSICIÓ DE L’AGENDA 21 A l’AGENDA 2030 DE GRANOLLERS 

DOCUMENT 1. INFORME DE TANCAMENT DE L’AGENDA 21 

Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

sensibilització, eines pràctiques i acompanyament en la 
detecció per part de cada industrial de les necessitats pròpies i 
de l’entorn que es poden cobrir amb simbiosi. Es tracta de ser 
una agent impulsor i, en col·laboració amb d’altres, facilitar 
experiències que permetin desenvolupar un entorn industrial 
on la simbiosi aporti un element diferencial al teixit productiu 
local. 

GT7_Acc_04 Promoure la minimització de l'impacte 
que les activitats del Circuit de 
Catalunya tenen sobre el medi 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

El 12 de gener de 2016 es va aprovar definitivament el PDU del 
Circuit Barcelona - Catalunya amb la corresponent avaluació 
ambiental i l'establiment de les mesures preventives i 
correctores dels impactes acústic i a la mobilitat. 

Sí 

GT7_Acc_05 Crear un registre informàtic de les 
emissions de les indústries 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Línia d'actuació pendent d'implementació per manca de 
finançament. Era una des les actuacions coordinades que 
impulsava el projecte presentat AIRe NET en el marc del qual ha 
quedat planificada si bé pendent d'execució que caldrà 
impulsar des de l'Ajuntament de forma coordinada amb la 
Generalitat i la Diputació. 

Sí 

GT7_Acc_06 Fomentar l’associacionisme dels 
consumidors i el comerç verd 

No iniciada -vigent A la ciutat hi ha diverses iniciatives tals com l'Associació de 
consumidors La Magrana que fomenta la producció i el consum 
local sostenible, o l'impuls des de Palou de la comercialització 
de productes de proximitat. 

Sí 

GT7_Acc_07 Redacció i aprovació de les 
Ordenances Municipals reguladores 
del soroll 

Vegeu acció GT5_Acc_02 Vegeu acció GT5_Acc_02 
  

GT7_Acc_08 Actualització del Pla de Protecció Civil 
Municipal 

Vegeu acció GT6_Acc_08 Vegeu acció GT6_Acc_08 
  

GT7_Acc_09 Seguiment de les empreses 
susceptibles de generar accidents 
greus i de la implantació i seguiment 
dels plans d'emergència interior 

Vegeu acció GT6_Acc_09 Vegeu acció GT6_Acc_09 

  

GT7_Acc_10 Elaborar un Pla d'Accés als polígons En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Es una de les actuacions a impulsar des del Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible i des de Granollers Mercat i el seu treball 

Sí 
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Accions Estat de l’acció Observacions 
Continuïtat en 

el marc de 
l'Agenda 2030 

amb les associacions. S’ha començat a analitzar la qüestió i 
s’inclou en el PMUS elaborar Pla de mobilitat per als polígons 
del Coll de la Manya i Font del Ràdium per buscar solucions 
adaptades a treballadors i empresaris. Al polígon Congost i Jordi 
Camps s’han realitzat valoracions amb empreses com BUSUP i 
s'està cercant finançament per aconseguir impulsar mesures 
concretes. 

GT7_Acc_11 Promoció de la participació 
d’empreses en la recollida selectiva 

Vegeu acció GT4_Acc_04 Vegeu acció GT4_Acc_04 
  

GT7_Acc_12 Realització de taules sectorials amb 
establiments de generació singular de 
residus 

Vegeu Acció 
GT4_Acc_02 

Vegeu Acció GT4_Acc_02 
  

GT7_Acc_13 Establiment d’un protocol de relació 
amb l'Agència de Residus de Catalunya 

Vegeu acció GT4_Acc_10 Vegeu acció GT4_Acc_10 
  

GT7_Acc_14 Promoció d’acords de col·laboració 
entre l’ICAEN i el sector industrial 

Vegeu acció 
GT2.2_Acc_02 

Vegeu acció GT2.2_Acc_02 
  

GT7_Acc_15 Promoure una campanya de 
sensibilització per la reducció del 
consum d’energia i aigua (domèstic, 
industrial) 

En curs (s'ha iniciat: 
planificació o acció) 

Periòdicament l'Ajuntament realitza campanyes i accions de 
sensibilització en relació amb l'ús eficient de l'aigua i l'energia 
als polígons industrials i al sector comercial. Des de Granollers 
Mercat es facilita un gestor energètic compartit per a les 
indústries i es promou l'energia solar. 

Sí 

GT7_Acc_16 Control del soroll en establiments 
sensibles propers a vies d'elevat trànsit 
(escoles, centres sanitaris) 

Vegeu Acció 
GT5_Acc_05 

Vegeu Acció GT5_Acc_05 
  

GT8 IGUALTAT I SOLIDARITAT       
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En relació amb el grau d’execució mostrats de les accions es pot observar que en els 10 anys de 
vigència de l’Agenda 21 s’han executat a l’entorn d’una quarta part de les accions (s’han 
completat un 5,3% de les accions i la resta són accions que s’executen periòdicament). Poc més 
del 50% de les acciona de l’agenda estan en curs i per tant iniciades. Pràcticament un 15% de les 
accions no s’han iniciat i es considera que encara són vigents, mentre que poc més d’un 6% de les 
accions plantejades al 2009 es considera que no han de tenir continuïtat ja que s’ha descartat la 
seva execució. 
 

 

Figura 1. Grau d’execució de les accions de l’Agenda 21 de 2009 

 

Font: Lavola 

 
A continuació es mostra el grau d’execució de les accions per àmbits temàtics de l’Agenda 21, 
pels diferents Grups de Treball temàtics en les que es va estructurar. 
 

Figura 2. Grau d’execució de les accions de Participació Ciutadana (GT1.1) 

 

Font: Lavola 
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Figura 3. Grau d’execució de les accions d'Urbanisme Sostenible (GT1.2) 

 

Font: Lavola 

 
 
 
 

Figura 4. Grau d’execució de les accions de Gestió Integrada cap a la Sostenibilitat (GT1.3) 

 
 

Font: Lavola 

 
 

20,0

50,0

20,0
Executada - periòdica

En curs (s'ha iniciat:
planificació o acció)

No iniciada -vigent

22,2

55,6

11,1
11,1

Executada - periòdica

En curs (s'ha iniciat:
planificació o acció)

No iniciada -vigent

Actualment no prevista /
Descartada



 

31 

 

Figura 5. Grau d’execució de les accions de Gestió de l'Aigua (GT2.1) 

 

Font: Lavola 

 
 
 
 

Figura 6. Grau d’execució de les accions de Recursos Energètics (GT2.2) 

 

Font: Lavola 
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Figura 7. Grau d’execució de les accions de Protecció dels Espais Naturals i la Biodiversitat (GT3) 

 

Font: Lavola 

 
 
 
 

Figura 8. Grau d’execució de les accions de Fluxos Residuals (GT4) 

 

Font: Lavola 
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Figura 9. Grau d’execució de les accions de Conseqüències Ambientals de la Mobilitat (GT5) 

 

Font: Lavola 

 

 
 

Figura 10. Grau d’execució de les accions d'Acció Local per a la Salut (GT6) 

 

Font: Lavola 
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Figura 11. Grau d’execució de les accions d'Economia Local, Activa i Sostenible (GT7) 

 

Font: Lavola 

 
De les dades anteriors destaca que, per àmbits, aquells en els que hi ha hagut un major grau 
d’execució de les accions previstes en l’Agenda 21 són la gestió de l’aigua, la gestió dels residus i 
els aspectes relatius a la salut. 
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5 GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS 

D’acord amb la valoració realitzada amb els responsables municipals, la taula següent mostra el 
grau d’assoliment següent dels objectius de l’Agenda 21. 
 
  

OBJECTIU 

Valoració 
qualitativa grau 
assoliment de 

l'objectiu 

GT1.1 PARTICIPACIÓ CIUTADANA   

  Impulsar la democràcia participativa a través de l’aposta pels processos 
educatius i de participació ciutadana 

Mig 

GT1.2 URBANISME SOSTENIBLE   

  Introduir criteris de sostenibilitat en la política urbanística municipal tot 
assumint-ne el paper estratègic 

Mig 

  Fer compatible el planejament urbanístic i la construcció amb el cicle natural 
de l’aigua i potenciar les mesures d’estalvi energètic i de reducció de la 
contaminació acústica i de la mobilitat en cotxe 

Mig 

GT1.3 GESTIÓ INTEGRADA CAP A LA SOSTENIBILITAT   

  Treballar des de l’Administració per la implementació d’una gestió integrada 
cap a la sostenibilitat 

Mig 

GT2.1 GESTIÓ DE L'AIGUA   

  Implementar criteris de sostenibilitat en la gestió de l'aigua, tot apostant per 
l'estalvi i l'ús eficient 

Mig 

  Millora de la gestió de l'aigua de xarxa, pous i captacions i xarxa de 
sanejament 

Mig 

GT2.2 RECURSOS ENERGÈTICS   

  Evitar el malbaratament dels recursos energètics, apostar per l'estalvi i 
l'eficiència energètica i potenciar l'ús de les energies renovables 

Mig 

  Assegurar un accés equitatiu de tota la societat a l'ús dels recursos naturals Mig 

GT3 PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS I LA BIODIVERSITAT   

  Assegurar la implementació de les mesures de planificació i gestió del territori 
que assegurin la viabilitat dels indrets naturals del municipi de Granollers 
(amb atenció especial sobre els espais fluvials) 

Alt 

  Apostar pel manteniment del paisatge tipus mosaic agroforestal i la 
connectivitat ecològics del medi natural 

Mig 

GT4 FLUXOS RESIDUALS   

  Fomentar el consum i la producció de béns i serveis amb criteris de 
minimització dels residus generats 

Mig 

  Seguir apostant per l'estratègia de les tres "R" (reducció, reutilització, 
reciclatge) en la gestió dels residus generats al municipi 

Mig 

  Aplicar el principi de proximitat, apropant els punts de recollida selectiva a 
tots els ciutadans 

Alt 

  Aplicar el principi de responsabilitat del productor Mig 

GT5 CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS DE LA MOBILITAT   
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OBJECTIU 

Valoració 
qualitativa grau 
assoliment de 

l'objectiu 

  Reduir la dependència obligada del transport privat motoritzat, mitjançant 
l'impuls de la xarxa de transport públic i la de vies per a vianants i bicicletes 

Mig 

  Impulsar l’ús de vehicles ecològics de baixa emissió Mig 

  Millorar la qualitat de l’ambient atmosfèric, tot apostant per la disminució de 
l’ús de combustibles fòssils i pel control de les emissions acústiques i 
atmosfèriques 

Mig 

GT6 ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT   

  Informació i protecció dels efectes negatius per a la salut com a conseqüència 
de les alteracions del medi ambient 

Mig 

GT7 ECONOMIA LOCAL, ACTIVA I SOSTENIBLE   

  Comprometre's a crear i a garantir una economia local pròspera que doni 
accés al treball sense perjudicar el medi ambient 

Mig 

 
 
Es pot concloure que en els diferents àmbits de l’Agenda 21 es considera que s’ha avançat en 
l’assoliment dels objectius generals, però que encara hi ha camí a recórrer i que, per tant, les 
línies d’actuació contingudes en l’Agenda 21 continuen vigents per poder assolir-los. 
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6 VALORACIÓ DELS INDICADORS 

Fruit del treball realitzat amb els responsables municipals es mostra en la taula següent l’evolució 
en valor quantitatiu (quan es disposa) i qualitatiu dels indicadors plantejats en l’Agenda 21 
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

GT1.1 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
    

 

GT1.1_Id_01 Participació ciutadana en la gestió 
municipal 

Nombre de reunions anuals dels 
diversos consells reglats (que tenen 
reglament) del municipi i dels 
consells no reglats. 

s.d. s.d. Millorable Ha entrat en 
funcionament el 
Consell de Ciutat 

GT1.1_Id_02 Associacions ambientals al municipi Determina el nombre d'inscrits en 
associacions de caràcter ambiental 
registrades al municipi. Es considera 
associació ambiental aquella que en 
els seus estatuts preveu la millora i la 
protecció del medi ambient. 

3,01 
inscrits/1000 
habitants (2007) 
7,03 (1996) 

s.d Satisfactòria La variació del nombre 
d’entitats i la no 
disponibilitat de dades 
d’associats a nivell de 
Granollers no 
possibilitat de calcular 
l’indicador. 

GT1.1_Id_03 Existència d'un programa a les 
escoles que augmenti la consciència 
pública pel que fa al 
desenvolupament sostenible 

Avalua l'existència de programes de 
conscienciació ambiental a les 
escoles de Granollers. 

s.d. s.d. Satisfactòria Ha hagut un clar 
increment de 
programes i activitats 
a les escoles. 

GT1.2 URBANISME SOSTENIBLE 
    

 

GT1.2_Id_01 Densitat d'habitants per a nous 
desenvolupaments urbanístics 

Avalua el grau de compacitat que 
tenen els nous creixements 
urbanístics de Granollers. 

108 habitants/ha 
de sòl construit 
(2007) 

113 
(2019) 

Millorable  

GT1.2_Id_02 Consum energètic dels habitatges 
construïts 

Evolució del consum energètic en 
relació a la construcció d'habitatges 
construïts anualment al municipi. 

8.792 
kWh/habitatges 
(2009) 
8.405 (2001)  

s.d. Satisfactòria   

GT1.2_Id_03 Intensitat d'urbanització Avalua la pressió urbana del sòl, a 
partir de la superfície urbana 
ocupada o en previsió de ser ocupada 
en relació amb la superfície total del 
municipi. 

60% (2007) 
49,31% (1993) 

60% 
(2019) 

Satisfactòria   

GT1.3 GESTIÓ INTEGRADA CAP A LA 
SOSTENIBILITAT 

    
 

GT1.3_Id_01 Compra verda i comerç just 
municipal 

En aquest indicador, s'avalua el 
nombre de productes i serveis dels 

s.d. s.d. Millorable  
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

que gaudeix el municipi amb criteris 
de compra verda i de comerç just. 
% de tipus de productes que 
s’adquireixen amb criteris de compra 
verda o comerç just del llistat de la 
Xarxa de Ciutats Pobles cap a la 
Sostenibilitat, afegint un apartat més 
que sigui altres. Aquest càlcul es fa 
sobre el % dels productes de la llista 
en els que s’incorporen mesures de 
compra verda. Incloent com un tema 
més els plecs de condicions 
incorporant criteris de sostenibilitat 
que suposin l’adquisició d’aquest 
productes. 

GT1.3_Id_02 Gestió integrada cap a la 
Sostenibilitat 

Nombre de dependències municipals 
(amb gestió directa o indirecta), 
servei municipal o empresa pública 
municipal que han adoptat algun 
sistema de certificació ambiental 
(EMAS, ISO 14000,...) 

5 
(2006) 

6 
(2018) 

Satisfactòria Edifici institucional de 
la Porxada, Edifici del 
c. Sant Josep, 7, 
Comissaria de la PL, 
Laboratori municipal, 
Impremta municipal, 
Unitat Operativa de 
Serveis. 

GT1.3_Id_03 Despesa municipal en medi ambient Determina la despesa municipal en 
medi ambient en relació amb la 
despesa municipal corrent. Considera 
la despesa en medi ambient des 
d'una perspectiva global, i incorpora 
tots els conceptes que tenen una 
relació amb el metabolisme  
municipal i l'ecologia urbana (gestió 
de recursos naturals, mobilitat, 
protecció i gestió del medi ambient, 
etc.).  

s.d. s.d. Millorable  
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

GT1.3_Id_04 Despesa en consum per punt de llum 
de l'enllumenat públic 

Avalua el consum energètic de 
l'enllumenat públic tot considerant la 
despesa energètica de cada punt de 
llum.  

404 kWh per 
punt de llum 
(2015) 
 
675 (2009) 

375 kWh  
(89% de 
punts de llum 
de baix 
consum) 

Satisfactòria  

GT1.3_Id_05 Proporció total d'empleats de les 
autoritats locals (municipals) que 
rebran cursos de formació sobre 
sostenibilitat 

Avalua la proporció total d'empleats 
públics que reben o rebran algun 
tipus de curs de formació relacionat 
amb la gestió i planificació sostenible 
del medi ambient. 

44,91 % 
(2008) 

74,4 % 
(2018) 

Satisfactòria  

GT1.3_Id_06 Consum d'energia dels edificis 
municipals per metre quadrat 

Avalua l'eficiència energètica dels 
diversos tipus edificis municipals. 
Fins al moment no s’ha calculat per 
m2. Es pren com a mesura els 57 
edificis que no han variat de 
superfície el consum dels quals es 
mantenen des de l'inventari de 
referència de 2005 realitzat en el 
PAES. 

Consum total 57  
edificis de 
referència: 
5.416 MWh 
(2010) 
5.309 MWh 
(2015) 

5.542 MWh 
(2018) 

Millorable  

GT1.3_Id_07 Nombre de reunions de grups 
estables de treball 
interdepartamental 

Avalua la importància (en nombre de 
reunions) del grup de treball 
interdepartamental que s'ocupa del 
desenvolupament sostenible a 
Granollers. 

s.d. s.d.   

GT1.3_Id_08 Consum d'aigua al Sector Municipal Avalua el consum d'aigua del sector 
Municipal en els seus diferents 
àmbits (Ensenyament, Administració, 
Centres Esportius, ...) 

66.186 m3 
(2009) 

57.667 m3 
(2018) 

Satisfactòria El consum global s’ha 
reduit en un 13%. 

GT2.1 GESTIÓ DE L'AIGUA 
    

 

GT2.1_Id_01 Abastament d'aigua municipal Avalua el consum d'aigua que prové 
de la xarxa de subministrament 
municipal, així com les pèrdues 
registrades a la xarxa de distribució. 
Es considera el consum total dels 

Domèstic 103 
Municipal 9 
Industrial 75 
[l/hab día] 
(2009) 

Domèstic 98 
Municipal 8 
Industrial 66 
(2018) 

Satisfactòria   
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

sectors domèstic i industrial i dels 
equipaments i serveis municipals. 

 
Domèstic 110 
Municipal 11 
Industrial 92 
(1997)  

GT2.1_Id_02 Intensitat de consum d'aigua de 
l'economia local 

Estima la intensitat de consum 
d'aigua, a partir de la relació entre el 
consum total d'aigua i el producte 
interior (PIB) del municipi. Per al 
càlcul de l'indicador no es consideren 
les captacions de titularitat privada 
per a usos agrícoles  i per a centrals  
minihidràuliques. 

29,55 l/M€ 
(2009) 
51,10 (2000) 

27,22 (2017) Satisfactòria  

GT2.1_Id_03 Gestió de les aigües residuals Avalua el percentatge de població 
connectada a sistemes de 
sanejament. Es consideren tres 
nivells: població connectada a 
clavegueram, població connectada a 
xarxa de sanejament en alta i 
població connectada a depuradora 
amb tractament secundari. 
Subindicador: 
Volum d'aigua tractada a l'EDAR / 
Núm. d'habitants 

s.d. 
Subindicador: 
84,03 m3/hab 
(2009) 
104,76 (1998)  

s.d. 
Subindicador 
85,35 (2018) 

Satisfactòria  

GT2.1_Id_04 Reutilització d'aigües depurades Avalua el grau d'utilització de les 
aigües depurades provinents de 
depuradores municipals (EDAR 
municipal). Es calcula com el 
percentatge d'aigua residual 
depurada reutilitzada respecte el 
total d'aigua residual depurada a 
l'EDAR municipal. 

3% (2009) 
1,4% (2001)  

5,6% (2012) Satisfactòria  

GT2.1_Id_05 Evolució de la qualitat de l'aigua dels 
aqüífers 

Avalua l'evolució de la qualitat dels 
aqüífers principals del municipi. Es 

  
Negativa Hi ha variabilitat entre 

punts i tipus de 
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

calcula a partir de dades analítiques 
de nitrats i conductivitat de les 
diferents estacions. 

contaminants. 

GT2.2 RECURSOS ENERGÈTICS 
    

 

GT2.2_Id_01 Consum final d'energia Mesura el consum final d'energia 
considerant els diferents tipus 
d'energia consumits al municipi: 
energia elèctrica (EE), gas natural 
(GN), gasos liquats del petroli (GLP), 
combustibles líquids i energies de 
producció local (EPL). L'indicador 
s'expressa en Tep (tones equivalents 
de petroli)/ habitant i any. Per al 
càlcul de les energies de producció 
local només es considera l'energia 
solar que no s'incorpora a la xarxa 
elèctrica. 

24.404 
kWh/habitant 
(2005)  

17.420,00 
(2017)  

Satisfactòria  

GT2.2_Id_02 Intensitat Energètica Local Aproximació a l'eficiència energètica 
de l'economia local, a partir de 
determinar el consum total d'energia 
per habitant en relació amb el 
Producte Interior Brut (PIB) 
municipal. 

11,79 tep/M€ 
·hab·any 
(2005) 

6,8 
(2016)  

Satisfactòria  

GT2.2_Id_03 Producció local d'energies 
renovables 

Avalua el nivell d'autoabastament 
local amb fonts energètiques 
renovables i sostenibles. Per al càlcul 
de l'indicador es consideren energies 
renovables sostenibles: l'eòlica, la 
solar i la minihidràulica. 

s.d.  s.d.  Millorable  

GT2.2_Id_04 Consum d'Energia Municipal Avalua el consum d'energia que 
prové dels diferents sectors del 
municipi. Es considera el consum 
total dels sectors domèstic i 
industrial i dels equipaments i serveis 

s.d.  s.d.    
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

municipals.  
GT3 PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS I 

LA BIODIVERSITAT 

    
 

GT3_Id_01 Mosaic territorial Efectua l'anàlisi de l'estructura i la 
dinàmica del paisatge municipal a 
partir de la distribució i les 
característiques de les diferents 
taques (tessel.les) de paisatge. (càlcul 
SIG) 

s.d.  s.d.  
 

 

GT3_Id_02 Intensitat d'urbanització Calcula la intensitat d'ocupació 
urbana del sòl a partir de la relació 
entre la taxa anual d'ocupació urbana 
i el producte interior brut municipal 
(PIB municipal). 
Es calcula en M2 sòl construït/M€ 

3.403,2 m2/M€ 
(2013) 

3.204,0 
(2017) 

Millorable  

GT3_Id_03 Ocupació urbana de sòl Avalua la pressió urbana del sòl, a 
partir de la superfície urbana 
ocupada o en previsió de ser ocupada 
en relació amb la superfície total del 
municipi.  

60 % (2007) 
54,51 (2003) 
49,31 (1993) 

60 (2019)  Millorable  

GT3_Id_04 Adequació del planejament a la 
singularitat ecològica del territori 

Calcula el % de superfície d'especial 
valor ecològic, que se situa en sòl 
urbà i urbanitzable 

67,96% (2007) 
95,65% (2003) 
 
% = Sup. espais 
d'especial valor 
ecològic en sòl 
urbanitzable/ 
Sup. Total 
d'espais 
d'especial valor 

62,81(2019) Negativa D’acord amb els 
espais identificats com 
de valor natural l’any 
2003 s’han classificat 
com a urbanitzable 
part d’aquests sòls. 

GT3_Id_05 Protecció d'espais d'interès natural Avalua la superfície d'espais d'interès 
natural del municipi que disposen 
d'algun tipus de protecció amb 
relació a la superfície dels espais 

40% (2007) 
21% (2003)  

51,13% 
(2019) 

Satisfactòria  
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

d'especial valor ecològic del municipi. 
Es consideren les següents figures de 
protecció: parcs nacionals, parcs 
comarcals, zones PEIN (pla d'espais 
d'interès natural), reserves de fauna, 
reserves naturals, ZEPA (zones 
d'especial protecció d'aus) i d'altres 
figures de protecció local amb base 
legal. 

GT3_Id_06 Estat ecològic dels rius Avalua l'estat ecològic dels rius a 
partir del càlcul integrat de l'índex 
biològic de qualitat de l'aigua (FBILL) i 
l'índex de qualitat ecològica del bosc 
de ribera (QBR). Aquest indicador 
utilitza l'Ecostrimed desenvolupat pel 
departament d'Ecologia de la 
Universitat de Barcelona en 
col·laboració amb la diputació de 
Barcelona. 

s.d. s.d. Millorable  

GT4 FLUXOS RESIDUALS 
    

 

GT4_Id_01 Recuperació de residus municipals Calcula el percentatge de residus 
municipals de gestió pública 
recuperats respecte al total de 
residus municipals produïts. Es 
considera un residu recuperat aquell 
que a partir d'un conjunt 
d'operacions (reciclatge, reutilització, 
compostatge) torna a ser aprofitat, 
totalment o parcialment. 

31,52% amb 
deixalleries 
20,41% sense 
deixalleries 
(2009) 
 
17,69 % amb 
deixalleriaes 
9,21 % sense 
deixalleries 
(2000)  

30,78 % amb 
deixalleries  
15,91% sense 
deixalleries 
(2017) 

Millorable  

GT4_Id_02 Recuperació de residus industrials Avalua el percentatge de residus  
industrials recuperats respecte al 
total de residus industrials 

82% (2009) 
72% (2002)  

77% (2017) Millorable  
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

produïts.Es considera residu 
recuperat aquell que a partir d'un 
conjunt d'operacions (reciclatge, 
reutilització, compostatge) torna a 
ser aprofitat, totalment o 
parcialment. 
Per al càlcul d'aquest indicador es 
consideren els residus industrials 
registrats a la declaració anual de 
residus de l'agència de Residus que 
provenen d'activitats industrials. 

GT4_Id_03 Intensitat de producció de residus 
en l'economia local 

Estima la intensitat de producció de 
residus, a partir de la producció total 
de residus, tant municipals com 
industrials en relació al producte 
interior brut (PIB) del municipi. 

42 t/M€ (2009) 
38 (2002)  

26 (2017) Satisfactòria  

GT4_Id_04 Residus recollits als comerços Estima la recollida de residus als 
comerços respecte al total estimat de 
residus comercials de Granollers. 

s.d s.d 
 

 

GT4_Id_05 Despesa del servei de recollida i 
tractament per habitant 

Avalua la despesa del servei de 
recollida i tractament de les 
escombraries, en relació al nombre 
total d'habitants. 

108,16 
€/hab 
(2007)  

99,63 
(2012) 

Satisfactòria  

GT4_Id_06 Despesa del servei de neteja per 
habitant 

Avalua la despesa del servei de 
neteja viària, en relació al nombre 
total d'habitants. 

  
Satisfactòria  

GT4_Id_07 Utilització de les deixalleries 
municipals 

Avalua l'ús ciutadà de la deixalleria 
municipal, a partir de determinar el 
nombre d'entrades de materials 
realitzades per la població local en 
relació amb la població total del 
municipi.  

39,81%  
2.938 t 
(2009) 
 
27,38%  
1.700 t  
(2003) 

36,54%  
3.194 t 
(2017) 

Millorable Hi ha hagut un 
descens del % 
d’entrades des de 
2009 si bé es recullen 
més tones de residus 
a la deixalleria. 

GT5 CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS DE LA 
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

MOBILITAT 

GT5_Id_01 Contribució al efecte hivernacle Aquest indicador valora les tones de 
gasos amb efecte hivernacle emesos 
per Granollers, davant la població 
ponderada del municipi. Es 
consideren tres contaminants: CO2, 
CH4 i N2O. Com que no tots els gasos 
contribueixen de la mateixa forma a 
l'efecte hivernacle, es ponderen les 
tones emeses de cada contaminant 
amb el seu potencial d'escalfament 
global, per a un període de 20 anys. 

s.d s.d Millorable  

GT5_Id_02 Emissió de contaminants 
atmosfèrics del transport 

Emissions territorials de Gasos Efecte 
Hivernacle derivades del consum 
energètic del sector transport amb 
petroli per habitant. 

s.d s.d 
 

 

GT5_Id_03 Superació dels límits atmosfèrics 
establerts 

Aquest indicador, valora el nombre 
de dies a l'any que es superen 
determinats valors d'immissió de 
diferents contaminants (SO2, NO2, 
PM10, O3 i CO) 

PM10. 
30 dies (2009) 

PM10. 
28 dies 
(2017)  
11 dies 
(2018) 

Millorable  

GT5_Id_04 Nº de dies que es supera el límit de 
concentració de partícules de 
suspensió a l'ambient 

La ciutat de Granollers es troba dins 
de les ciutats catalanes amb alerta 
per la seva elevada concentració de 
partícules en suspensió a l'atmosfèra. 
Es proposa aquest indicador per 
mesurar anualment la quantitat de 
dies que s'han superat els límits 
establerts i així comprobar les 
actuacions desenvolupades si afecten 
positivament a la disminució de la 
contaminació atmosfèrica. 

Veure GT5_Id_03 Veure 
GT5_Id_03 

Millorable  

GT5_Id_05 Preocupació del nivell soroll Aquest indicador, valorarà el nombre 
de denúncies o reclamacions 

s.d s.d 
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

relacionades amb el soroll, que es 
produeixin en un any, amb la 
població ponderada del municipi.  
Valors alts de l'indicador significaran 
una sensibilitat o preocupació major 
de la població front als problemes de 
la ciutat relacionats amb el soroll. Per 
contra, valors baixos indicaran una 
menor incidència en la població 
d'aquest aspecte. 

GT5_Id_06 Nivell sonor de la xarxa viària Aquest indicador es calcula diferent 
de com estava previst inicialment. EL 
càlcul que es realitza és la longitud de 
vies urbanes que han superat els 
70dBA de dia o els 60dBA de nit i el % 
que representa la població afectada 
per aquestes vies respecte la 
població total. 

2009: 
24,92 % població 
afectada  més de 
70dBA/dia 
31,78 %  població 
afectada més de 
60dBA/nit 

2015: 
11,94 % 
població 
afectada  
més de 
70dBA/dia 
19,99 %  
població 
afectada més 
de 60dBA/nit 

Satisfactòria  

GT6 ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT 
    

 

GT6_Id_01 Focus de risc potencials per a la salut Compte el nombre de focus locals 
que puguin afectar a la salut de la 
població i els elements que suposin 
un factor de risc. 

4 
empreses 
SEVESO a 
Granollers 
(2013) 
 
4 (2005) 

5 (2019)  
 

 

GT6_Id_02 Evolució de la qualitat de l'aigua dels 
aqüífers 

Avalua l'evolució de la qualitat dels 
aqüífers principals del municipi. Es 
calcula a partir de dades analítiques 
de nitrats i conductivitat de les 
diferents estacions. 

s.d s.d Millorable  

GT6_Id_03 Superació dels límits atmosfèrics Aquest indicador, valora el número s.d s.d Millorable  
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

establerts de dies a l'any que es superen 
determinats valors d'immissió de 
diferents contaminants (SO2, NO2, 
PM10, O3 i CO) 

GT7 ECONOMIA LOCAL, ACTIVA I 
SOSTENIBLE 

    
 

GT7_Id_01 Generació de llocs de treball per 
sectors 

Ens mostra quina és la generació de 
llocs de treball per sectors en el 
municipi. L’indicador mesura quina 
ha estat la variació percentual anual 
dels afiliats a la Seguretat Social per 
sectors. 

s.d s.d   

GT7_Id_02 Taxa d'autocontenció Percentatge de residents que 
treballen al municipi respecte el total 
de població resident ocupada. Ens 
indica, de tots els residents ocupats 
quin són els que treballen al 
municipi. 

s.d s.d   

GT7_Id_03 Taxa d'autosuficiència Percentatge de residents que 
treballen al municipi respecte el total 
de llocs del treball existents en el 
municipi. Ens diu de tots el llocs de 
treball existents al municipi quins són 
ocupats per residents. 

s.d s.d   

GT7_Id_04 Atur municipal registrat Relació entre la població desocupada 
registrada a les oficines d’ocupació 
(OTG per al cas de Catalunya) i la 
població activa censada. 

s.d s.d   

GT7_Id_05 Nombre d'empreses privades del 
municipi amb sistemes de gestió 
ambiental ISO 14001/EURO EMAS o 
altres estatals 

Avalua el nombre d'empreses 
privades que voluntàriament han 
implantat Sistemes de Gestió 
Ambientals i han estat certificades, 
respecte el total d'empreses del 
municipi. 

s.d s.d   
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Indicador Definició Inicial Actual Valoració Observacions 

GT7_Id_06 Residus recollits als comerços Estima la recollida de residus als 
comerços respecte al total estimat de 
residus comercials de Granollers. 

s.d s.d   

GT7_Id_07 Focus de riscos potencials per a la 
salut 

Compte el nombre de focus locals 
que puguin afectar a la salut de la 
població i els elements que suposin 
un factor de risc. 

s.d s.d   

GT8 IGUALTAT I SOLIDARITAT 
    

 

GT8_Id_01 Pobresa Aquest indicador pretén mostrar 
quelcom referit a la taxa de pobresa 
del municipi, analitzant el nombre de 
famílies que s'acullen al Programa 
Interdepartamental de Salari Mínim  
(PIRMI) 

s.d s.d   

GT8_Id_02 Despesa Municipal en matèria de 
Serveis Socials 

Calcula la part del pressupost 
municipal que es dedica a promoure 
la sostenibilitat social. 

s.d s.d   

GT8_Id_03 Comparativa de la taxa d'atur 
d'homes i dones 

Aquest indicador intenta comparar 
l'evolució de la taxa d'atur entre 
homes i dones. Es calcularà 
independentment la taxa d'atur 
masculina i femenina. 

s.d s.d   

GT8_Id_04 Nº de denuncies fetes referents a 
seguretat 

Aquest indicador analitza el 
sentiment de seguretat de la 
població segons el nombre de 
denúncies presentades als Mossos 
d'esquadra i altres cossos de 
seguretat en un any segons la 
tipologia de delictes. 

s.d s.d   

GT8_Id_05 Accessibilitat a l'habitatge Aquest indicador pretén mostrar 
l'accessibilitat a l'habitatge en el 
municipi. 

s.d s.d   
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Dels 57 indicadors de l’Agenda es disposa de dades inicials de 27 (calculades per 2007 en la major 
part dels casos), i 26 indicadors disposen de dades finals (2018). Es disposa de dades d’evolució 
(inicial i final) de 26 indicadors. 

Des de l’Ajuntament s’ha realitzat una valoració qualitativa de l’evolució dels indicadors (tant 
d’aquells pels que es disposa de dades quantitatives com per aquells que no). S’ha establert si 
l’evolució de l’indicador es considera satisfactòria, millorable o negativa, val a dir que dels 38 
indicadors valorats aproximadament la meitat (19) s’ha considerat que han tingut una evolució 
satisfactòria, mentre que l’alta meitat està conformada pels indicadors Millorables i Negatius, 
aquests darrers representats només en 2 casos (veure figura 13).  
 

Figura 12. Valoració de l’evolució dels indicadors 

 
Font: Lavola 

 
 

19; 50%
17; 45%

2; 5%

SATISFACTORIS

MILLORABLES

NEGATIUS
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7 EVOLUCIÓ DELS INDICADORS DE 
SOSTENIBILITAT A GRANOLLERS 

En aquest apartat es mostren els valors dels principals indicadors calculats des de l’Ajuntament 
de Granollers en el marc de la implementació i seguiment de l’Agenda 21. 
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7.1 RESIDUS 
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7.2 GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AIGUA I EL SANEJAMENT PER A TOTES LES PERSONES 
 
L’avaluació de  l’eficiència de l’economia local en l’ús de l’aigua de xarxa  indica una tendència molt positiva  partint de 51,10 litres per cada milió d’euros 
l’any 2000  fins a 27,22 litres l’any 2017. 
 

 
 
 
El consum de l’aigua (litres/habitant dia) que prové de xarxa ha disminuït per cada sector durant aquests vint anys des del primer pla d’acció ambiental. 
 

L HAB/DIA 1998 2008 2018 

Consum domèstic 114 102 98 

Consum municipal 11 8 8 

Consum industrial 92 77 66 

Consum total 218 187 173 
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7.3 GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’ENERGIA 
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7.4 SUPERACIÓ DELS LÍMITS ATMOSFÈRICS ESTABLERTS 
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7.5 MODEL DE CIUTAT 
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Nivells de soroll al municipi en els dos mapes de soroll aprovats fins al moment  

 
 2010 2015 

Longitud total de vies 140.663,00  140.575,00  

Longitud de vies amb menys de 70dBA/dia 115.060,00 81,80 % 119.117,00 84,74 % 

Longitud de vies amb menys de 60dBA/nit 105.483,00 74,99 % 109.042,00 77,57 % 

Total de població 59.691  62.150  

Total població afectada més de 70dBA/dia 14.876 24,92 % 7.423 11,94 % 

Total població afectada més de 60dBA/nit 18.971 31,78 % 12.422 19,99 % 
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