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1. ANTECEDENTS 

 

El 18 de juliol de 1996 Mataró es va adherir a la Carta d’Aalborg. Amb l’adhesió, la ciutat 

manifesta la seva voluntat de realitzar una Agenda 21. L’any 1996 s’elabora l’Auditoria 

Ambiental Municipal de Mataró (1996), que inclou una proposta de Pla d’Acció Ambiental 

i Pla de Seguiment. Durant l’any 1997, el Pla d’Acció Ambiental i el Pla de Seguiment es 

debaten en el marc d’un Fòrum Ambiental integrat per ciutadans i administracions, així 

com per diferents entitats representatives dels agents econòmics i socials del municipi. El 

18 de setembre d’aquest mateix any, Mataró s’incorpora a la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat. El Pla d’Acció Ambiental i El Pla de Seguiment consensuats 

s’aproven per unanimitat al Ple de l’Ajuntament el 12 d’abril de 1998. Finalment, el Pla 

d’Acció Ambiental i el Pla de Seguiment, amb la incorporació d’un conjunt de programes 

econòmics i socials promoguts pels diferents serveis de l’Ajuntament i ratificats pel 

Consell Municipal de Medi Ambient el 17 de desembre de 1998, constitueixen l’Agenda 21 

de Mataró.  

 

En un pas més, el 8 de juny de 2000, Mataró s’adhereix a la Crida de Hannover, que vol 

implicar els poders polítics en els processos locals cap a la sostenibilitat i el 2 d’abril de 

2003 s’adhereix a la ‘Campaña Española de Ciudades y Pueblos Sostenibles’ a Almeria.  

 

Actualment per tal de realitzar un seguiment del Pla d’Acció Ambiental s’utilitza: 

 

- el Pla de Seguiment que inclou un sistema d’indicadors de sostenibilitat i un de 

controls ambientals. 

- les avaluacions anuals del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental.  

 

Les avaluacions del grau d’implantació del pla es realitzen des del 2000 de forma pionera 

a Catalunya, amb la utilització d’una metodologia específica. Any rere any s’ha anat 

millorant la metodologia emprada i el desenvolupament i utilització d’aplicacions 

informàtiques especialitzades que han permès centralitzar tota la informació generada 

durant el procés i extreure informes a partir dels quals s’ha dut a terme l’avaluació. Els 

projectes realitzats i consensuats fins a l’actualitat són els següents:  

 

- Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró del 

període 1999-2000. Desembre 2000 

- Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2001. 

Febrer 2002 

- Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2002. 

Febrer 2003 
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- Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2003. 

Febrer 2004 

 

Arrel dels processos d’avaluació del Pla d’Acció Ambiental, al nou marc competencial i 

normatiu i, en alguns casos, degut a l’aparició de noves problemàtiques ambientals, s’ha 

procedit a la modificació del mateix en tres ocasions:  

 

- Primera modificació, aprovada per Ple municipal l’11 d’abril de 2002: 

reformulació de 15 subaccions. 

 

- Segona modificació, aprovada per Ple municipal el 6 de març de 2003: 

introducció d’una nova acció que fa referència a la minimització dels riscos 

de salut comunitària. 

 

- Tercera modificació, aprovada per Ple municipal el 15 d’abril de 2004: 

reformulació de 2 subaccions. 

 

Des de l’any 2000 el servei de Ciutat Sostenible de l’Ajuntament de Mataró ha participat, 

també, en un programa de seguiment dels plans d’acció ambientals impulsat pel Servei 

de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

 

Els sistemes d’indicadors de sostenibilitat i de controls ambientals definits en el Pla de 

Seguiment, s’han anat calculant des de l’any 1995. Aquests sistemes van ser reformulats 

al desembre de 2002 amb la finalitat d’actualitzar-ne alguns aspectes i facilitar-ne 

l’obtenció i el càlcul. Aquesta reformulació va donar lloc a la primera modificació del Pla 

de Seguiment, aprovada pel Ple municipal el 12 de desembre de 2002.  

 

La Comissió Agenda 21, constituïda per responsables tècnics dels serveis, organismes 

autònoms i empreses públiques municipals més estretament relacionats amb l’execució 

del Pla d’Acció Ambiental, constitueix el marc on consensuar les decisions més 

remarcables a adoptar en el seguiment del Pla d’Acció Ambiental. Així mateix, el Consell 

Municipal de Medi Ambient és l’òrgan de participació externa que valida els acords presos 

a la Comissió Agenda 21, com a pas previ a la seva aprovació pel Ple Municipal, si 

s’escau.  

 

L’informe que ara es presenta constitueix la continuació de l’avaluació, en el que es 

correspon amb el primer any del termini llarg d’implantació del Pla d’Acció. La 

metodologia de treball és fonamentalment la mateixa utilitzada des de l’any 2001, si bé, 

cal destacar que a l’avaluació de l’any 2003 es va introduir un nou indicador del grau 

d’implantació del Pla (IAPAA) i es va utilitzar una nova aplicació informàtica amb més 

funcionalitats i prestacions per a la gestió i el tractament de les dades. L’any 2004 s’ha 
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prosseguit en la millora de l’aplicació informàtica per a facilitar el procés d’avaluació que 

ha agilitzat l’obtenció dels resultats.  
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2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 

 

L’objectiu bàsic d’aquest estudi és avaluar de forma quantitativa i qualitativa el 

grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 Mataró fins a 

desembre de 2004. L’avaluació es realitza a partir de les actuacions dutes a terme per 

part de diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró, organismes autònoms i empreses 

públiques municipals. L’any 2004 es correspon amb el primer any del termini llarg 

d’implantació del Pla d’Acció.  

 

L’estudi té com a objectius específics els següents: 

 

a) Recollir la informació dels agents implicats a través d’un aplicació informàtica. 

 

b) Avaluar el grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental: 

- Avaluació en detall dels resultats per servei.  

- Avaluació de resultats globals i per terminis (curt, mitjà i llarg). 

- Càlcul de l’indicador del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental 

(IAPPA) 

 

c) Redefinir, si s’escau, els agents implicats i els agents responsables de les subaccions 

a portar a terme. 

 

d) Utilitzar l’aplicació informàtica SIGAM’21 amb més funcionalitats i prestacions que 

permetin realitzar una avaluació més àgil i acurada. 

 

e) Implantar les millores metodològiques proposades a l’avaluació del 2003:  

- Identificar les subaccions que des de fa almenys dos anys no avancen en el 

seu grau d’implantació, realitzar una diagnosi de la situació de cada 

subacció i plantejar propostes concretes per fer-les avançar. L’objectiu es 

concreta en l’elaboració d’un informe complementari: Diagnosi i propostes 

per a les subaccions que no avancen en el seu grau d’implantació.  

- Dissenyar i incorporar al SIGAM’21 un nou informe que permeti l’extracció 

per un any concret i per agent el llistat de subaccions segons el seu grau 

d’implantació i el termini. 

- Possibilitar la introducció al SIGAM’21 de l’any d’aprovació de les noves 

subaccions incorporades de forma posterior a la primera aprovació del Pla 

d’Acció per Ple Municipal. 
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- Dissenyar i crear un nou informe al SIGAM’21, que permeti l’extracció del 

llistat de subaccions de nova incorporació respecte al Pla d’Acció original, 

indicant l’any d’aprovació de la incorporació. 

- Possibilitar la introducció al SIGAM’21 de l’any de reformulació de les 

subaccions del Pla d’Acció que amb posterioritat a la primera aprovació del 

Pla per Ple Municipal s’han reformulat. 

- Modificar l’informe Subaccions reformulades del SIGAM’21, per tal 

d’incorporar l’any en que s’ha portat a terme la reformulació. 

- Crear i introduir en el SIGAM’21 una nova estructuració per al conjunt 

d’actuacions no contemplades dins el Pla d’Acció Ambiental i recollides 

durant tots els processos d’avaluació del Pla. 

- Incorporar, al SIGAM’21, la programació necessària per tal que l’aplicació 

calculi de forma automàtica l’IAPAA (%), així com cadascun dels seus 

factors. 

 

f) Incorporar el SIGAM’21 a l’intranet municipal donant accés als diferents agents 

implicats, amb les opcions de seguretat necessàries, per garantir l’adequada gestió i 

actualització de la informació del Pla. 

 

g) Recollir les actuacions que no s’associen plenament amb les propostes del Pla d’Acció 

Ambiental, però que s’han dut a terme per part dels agents implicats durant l’any 2004 i 

són plenament concordants amb els objectius d’aquest Pla (actuacions no contemplades). 

 

h) Reubicar les actuacions no contemplades recollides en anys anteriors a la nova 

estructura de la línia d’actuacions no contemplades al Pla d’Acció Ambiental. 

 

i) Calcular, d’acord amb el mètode establert l’any 2001, la despesa esmerçada en 

executar el Pla d’Acció Ambiental. 
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3. PARTICULARITATS DE L’AVALUACIÓ DEL GRAU D’IMPLANTACIÓ 

DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL AL 2004 

 

La metodologia de treball utilitzada és fonamentalment la mateixa que la de l’avaluació 

de l’any 2003, si bé s’han implantat algunes modificacions en la recollida i el tractament 

de la informació per tal d’acurar els càlculs i obtenir resultats més fiables. A més, per a 

l’avaluació d’aquest darrer any (2004) s’ha dotat l’aplicació informàtica SIGAM’21 de més 

funcionalitats i prestacions que han permès millorar la gestió de les dades i agilitzar 

l’obtenció de resultats. 

 

3.1 Introducció de la informació referent a l’avaluació per part 

dels agents implicats a una aplicació informàtica  

Una de les particularitats de l’avaluació del 2004 és que els agents implicats en 

l’avaluació han introduït la informació referent a les actuacions realitzades durant l’any 

directament a una aplicació informàtica dissenyada per aquesta finalitat. En anys 

anteriors la informació es recollia en un qüestionari en format word. Això ha permès un 

bolcatge directe de la informació al SIGAM’21 i, conseqüentment una agilització notable 

del procés de tractament d’aquesta. 

 

3.2 Introducció de nous criteris per a l’avaluació 

Durant l’avaluació del Pla d’Acció Ambiental de 2004 s’ha vist necessari introduir dos 

nous criteris per avaluar. Aquests són els que es redacten a continuació:  

 

• Les subaccions contínues que fan referència a: 

 - aplicació de normativa vigent o  

 - procediments o ordenances establertes per l’Ajuntament,  

si s’evidencia al llarg dels anys una aplicació dels mateixos, la subacció es dóna per 

ACABADA. 

 

• Quan l’Ajuntament només pot sol·licitar dades a altres administracions o instar a 

aquestes, quan en tenen la competència, a desenvolupar les actuacions necessàries 

per portar a terme la subacció, desprès de sol·licitar-ho de forma reiterada, la 

subacció passarà a FINALITZANT i l’agent obtindrà un vermell rombe a les taules de 

síntesi. 
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3.3 Introducció d’un nou grau d’implantació 

En avaluacions anteriors, les categories que marcaven el grau d’implantació de les 

subaccions eren: Pendent, Iniciada, Avançada, Finalitzant i Acabada. Durant l’avaluació 

de 2004 s’ha fet necessària la introducció d’una nova categoria, a la qual se li ha donat el 

nom de Descartada per aquelles subaccions que s’ha considerat adequat eliminar 

justificadament com a tals del Pla d’Acció Ambiental original. 

En l’avaluació de 2004 s’ha proposat descartar les subaccions: 

- 4.3.1a (Facilitar informació a l’Agència de Residus de Catalunya de les 

indústries que és recomanable que realitzin la Declaració de Residus). Perquè 

han canviat les vies d’actuació per afrontar la problemàtica que plantejava 

l’acció i la intervenció municipal ja no s’escau. 

- 7.1.6b (Sol·licitar als Serveis Territorials del departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca la informació sobre captures i repoblacions). Que, per les 

seves característiques, passarà a ser el Control 23 del Pla de Seguiment. 

 

3.4 Introducció d’una nova subacció a avaluar amb la 

reformulació d’un programa i una acció 

Una de les subaccions del Pla d’Acció Ambiental de Mataró fa referència a la participació 

en l’elaboració del Pla Comarcal de Gestió de Residus. Dins aquesta subacció també es fa 

referència a prioritzar la separació de la matèria orgànica. El text complet és el següent: 

 

- 4.2.1a Participar en l'elaboració del Pla Comarcal de Gestió de Residus basat 

en la Llei 6/93, que contempli la implementació de les infrastructures 

necessàries per portar a terme la recollida selectiva de diferents productes. És 

important que es prioritzi també, la separació de la matèria orgànica, ja que 

representa una elevada proporció del total de deixalles generades. L'aplicació 

del Pla comportarà la separació prèvia al tractament de valorització energètica 

d'una gran quantitat de residus que es podran reutilitzar o reciclar. 

 

En l’avaluació de 2004 s’ha evidenciat que el Pla Comarcal de Gestió de Residus ja ha 

estat elaborat, de manera que la primera part de la subacció ja es pot donar per 

acabada. Així mateix, s’ha considerat adequat crear una subacció nova que faci més 

èmfasi en la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica i de la fracció 

verda. 

D’aquesta manera, la subacció 4.2.1a es dóna per acabada i s’incorpora una nova 

subacció que inclou i amplia l’àmbit d’actuació pendent en relació a la recollida selectiva 

de la matèria orgànica i la fracció verda. 
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La nova subacció s’ha introduït a la línia estratègica 4. Desenvolupar una gestió de 

residus basada en criteris de sostenibilitat i, concretament, en el programa d’actuació 4.1 

i dins l’acció 4.1.2. Per fer-ho, s’ha constatat la necessitat de reformular tant el programa 

com l’acció per tal que la nova subacció encaixi adequadament dins d’aquests. La nova 

subacció queda redactada com segueix: 

- 4.1.2b: Implementar la recollida selectiva de la matèria orgànica i la fracció 

verda a tot el municipi, dotant-se dels equipaments i materials necessaris 

perquè sigui viable. 

 

Aquesta subacció s’ha incorporat com a prioritària a executar a termini llarg. 

 

La reformulació que s’ha realitzat en el programa i l’acció és la següent: 

El text original del programa: 

- 4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de deixalles 

en l’àmbit domèstic. 

El text reformulat: 

- 4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus. 

 

S’ha eliminat, doncs, la restricció “en l’àmbit domèstic” per tal de donar cabuda a 

actuacions de recollida selectiva de matèria orgànica a grans productors o de recollida 

selectiva de la fracció verda generada pels serveis municipals etc. Així mateix, s’ha 

adequat la terminologia substituint el terme “deixalles” pel de “residus”. 

 

El text original de l’acció reformulada és el següent: 

- 4.1.2 Incrementar i millorar la distribució de contenidors de recollida selectiva 

El text reformulat queda com segueix: 

- 4.1.2 Incrementar i millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions. 

D’aquesta manera l’acció pot incloure un ventall d’actuacions molt més ampli que 

estrictament les associades a la distribució de contenidors. 

 

3.5 Modificacions dels agents implicats 

En el procés d’avaluació de l’any 2003 es va decidir avaluar les actuacions de l’IMPEM 

(Institut Municipal de Promoció Econòmica) a través d’un representant de l’Àrea de 

Relacions Econòmiques i institucionals (RREEII). En l’avaluació del 2004 s’ha tornat a 

avaluar les actuacions de l’IMPEM a través d’un representat del mateix Institut. 
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3.6 Actualització de nomenclatura  

Degut als diferents canvis de nomenclatura que han patit les carreteres, s’ha vist la 

necessitat de fer una actualització de les subaccions afectades a la nomenclatura de la 

xarxa de carreteres actual. 

També s’han actualitzat els noms dels departaments, empreses públiques i altres 

organismes que han canviat la seva denominació. 

 

Aquests canvis han estat: 

- la via B-40 passa a denominar-se C–60 

- la via A-19 passa a denominar-se C-32 

- l’organisme Junta de Residus passa a denominar-se Agència de Residus de 

Catalunya 

 



4.Metodologia de treball 

Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2004 
11

4. METODOLOGIA DE TREBALL 

4.1 Agents implicats 

L’anàlisi s’ha realitzat a partir de les aportacions en el formulari d’actuacions per al 2004 

dels diferents agents implicats en l’estudi. En total han estat 16 els agents avaluats: 10 

serveis municipals, 3 organismes autònoms i 3 empreses públiques municipals.  

 

Els agents, així com les persones de contacte han estat: 

 
ÀREA SERVEI/SECCIÓ PERSONA DE CONTACTE 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA Imatge Cèsar Martín/ Esther Julià 

Ciutat Sostenible Ricardo Baró / Lluïsa 

Boatell 

Urbanisme Mariona Gallifa 

Obres Lluís Gibert 

Manteniment Joan Campmajó 

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS 

Serveis 

Municipals 

Ferran Àngel / Pep 

LLoveras 

Policia Local M. Josep Carbonell  

Protecció Civil Montserrat Font 

ÀREA DE VIA PÚBLICA 

 

Mobilitat Joan Miró / Salvador Serra

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS Benestar Social, 

Salut Pública i 

Consum 

Xavier Sànchez 

/Assumpció Palacios 

 

ORGANISME AUTÒNOM PERSONA DE CONTACTE 

IMPEM (Institut Municipal de Promoció 

Econòmica) 

Carles Fillat 

PMC (Patronat Municipal de Cultura) Toni Cabré / Marta Comerma 

PME (Patronat Municipal d’Esports) Salvador Grabolosa 

 

 

EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS PERSONA DE CONTACTE 

AMSA (Aigües de Mataró, SA) Pere Buscà 

PUMSA (Promocions Urbanístiques de 

Mataró S.A) 

Jordi Humet 

PROHABITATGE MATARÓ S.A Xavier Comas 
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4.2 Recollida de la informació 

4.2.1 Procediment de recollida 

El procés seguit per a la recollida de la informació ha estat el següent: 

 

a) Reunió d’inici de procés de la Comissió Agenda 21 de l’Ajuntament de Mataró, a la 

qual assisteixen els agents implicats. Recordatori, per part dels tècnics de 

Minuartia, de la metodologia de recollida d’informació i indicació de les variacions 

respecte l’any anterior. Reserva de dia i hora per a la realització de reunions 

bilaterals entre tècnics de Minuartia i cadascun dels agents implicats per a la 

presentació de primers resultats. A la reunió es lliuren els següents documents:  

- qüestionari per a la recollida de costos 

- instruccions per omplir el formulari d’actuacions i el qüestionari de costos 

- informe per cadascun dels serveis del grau d’implantació de les subaccions 

ens les que es troba implicat segons termini i prioritat 

- informe amb la nova estructura de la línia 9 no contemplades  

- còpia de les presentació exposada a la sessió. 

 

b) Lliurament del formulari i del qüestionari de costos per a la recollida d’informació 

de l’any 2004, així com també de les instruccions per a la seva complimentació, 

als integrants de la Comissió Agenda 21.  

 

c) Retorn en format digital dels formularis i dels qüestionaris complimentats per part 

dels agents implicats. 

 

d) Revisió detallada de les respostes i detecció de buits d’informació per part de 

tècnics de Minuartia. Realització de consultes (via telèfon o correu electrònic) per 

a l’aclariment de dubtes amb els agents implicats. Consens i incorporació de 

modificacions als qüestionaris, si es considera oportú. 

 

e) Incorporació de la informació a l’aplicació informàtica SIGAM’21 per al posterior 

tractament per part de tècnics de Minuartia. 

 

f) Enviament per correu electrònic dels formularis i qüestionaris omplerts per a la 

seva revisió, a cadascun dels agents implicats. 

 

g) Reunió bilateral entre tècnics de Minuartia i cadascun dels agents implicats per a 

la presentació dels primers resultats obtinguts (taula 8.8, 8.9 i 8.10), l’aclariment 



4.Metodologia de treball 

Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2004 
13

de dubtes i anàlisi conjunta de la casuística de les subaccions que en els darrers 

anys no avancen el seu grau d’implantació.  

 

h) Consultes i consens de modificacions (via telèfon o correu electrònic). 

Incorporació de la nova informació a l’aplicació informàtica per al posterior 

tractament per part de tècnics de Minuartia.  

 

i) Enviament per correu electrònic a cadascun dels agents implicats del material de 

tancament del procés d’avaluació, a consensuar a la Comissió Agenda 21. 

S’envien: l’informe de resultats per serveis, les taules de  síntesi (taula 8.8, 8.9 i 

8.10), l’informe de reformulacions al 2004 (apartat 3.4), l’informe de subaccions 

acabades i l’informe de subaccions descartades al 2004. 

 

j) Reunió de la Comissió Agenda 21 per al tancament del procés d’avaluació i el 

consens de resultats. 

 

Durant els treballs de recopilació de la informació s’han efectuat consultes telefòniques 

amb el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, ja que tot i 

que no es considera com a un agent a avaluar, aquest està implicat en algunes de les 

subaccions del Pla.  

 

4.2.2  Formulari d’actuacions i qüestionari de costos utilitzats per a la 

recopilació de la informació 

Formulari d’actuacions 

En el formulari d’actuacions de 2004 s’ha sol·licitat informació a cada agent implicat 

sobre: 

 

-  Actuacions associades a les subaccions del Pla d’Acció Ambiental.  

- Actuacions no contemplades al Pla d’Acció Ambiental, però concordants amb el 

objectius d’aquest. El criteri per incloure o no una actuació és la seva adequació als 

objectius definits per un títol de línia o de programa enunciat al Pla. 

 

Un cop obert el formulari cal seleccionar per ordre, i a partir dels desplegables existents: 

la línia, el Programa, l’Acció i la Subacció que fa referència a l’actuació que es pretén 

caracteritzar. 

 

Un cop seleccionats aquests camps del formulari s’obre una finestra en el formulari per 

tal de caracteritzar l’actuació. Els camps més destacats inclosos en el formulari s’indiquen 



MINUARTIA, Estudis Ambientals. Febrer 2005 

Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2004 
14 

a continuació. Un model del formulari complet i les instruccions per a omplir-lo es 

presenten als annexos 1 i 2. 

 

Id: Fa referència a un número que s’utilitzarà de forma correlativa i permetrà enumerar 

les actuacions d’una mateixa subacció. A cada servei se li ha assignat un número d’inici 

(veure la Taula 1 de les instruccions de l’annex 2). Cada cop que es canviï de subacció 

cal tornar a començar pel nombre assignat.  

 

Any: nombre amb quatre dígits en el qual s’ha realitzat l’actuació. 

 

Actuació: actuacions relacionades amb la subacció de forma directa o indirecta que 

s’hagin dut o s’estiguin duent a terme durant el 2004. 

 

Entitat / agent implicat: indica l’agent o entitat que introdueix l’actuació. 

 

Cost Ajuntament: s’indica el cost que ha representat per l’ajuntament la realització de 

l’actuació. El procediment i criteris per calcular aquest cost es detallen al punt 4.6.  

 

Epígraf econòmic: epígrafs concrets del pressupost municipal que fan referència a 

l’actuació. 

 

% subvenció finalista: indica el percentatge d’aportació finalista per part d’una altra 

administració o entitat i que ha ingressat dins el pressupost municipal.  

 

Aportació d’altres administracions: aportacions realitzades per altres administracions 

destinades a aquella actuació i que no han ingressat al pressupost municipal.  

 

Estat actuació: indica en quin estat d’execució es troba l’actuació. Les opcions de 

resposta són:  

 

- Previst: actuació que estava prevista per al 2004 però no s’ha realitzat durant 

l’any, o bé s’ha previst per als pròxims anys.  

 

- Iniciat: actuació que està iniciada el 2004, però que no s’ha finalitzat.  

 

- Acabat : actuació que s’ha finalitzat durant el 2004.  

 

- Continu: actuacions que no tenen un moment d’inici i acabament, sinó que es 

desenvolupen de manera continuada durant l’any. 
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- Puntual: actuacions que es realitzen de tant en tant, però no de forma 

programada anualment, ni regular. 

 

Observacions:  

Informació sobre els agents que porten a terme l’actuació: s’indica si l’actuació (no la 

subacció) es duta a terme exclusivament per part del servei/ organisme autònom / 

empresa municipal, o bé, es realitza en col·laboració amb altres serveis. El nivell de 

responsabilitat s’indica per mitjà d’un nombre que pot oscil·lar entre 1 i 4 i, en cas que 

existeixin col·laboracions entre agents, cal indicar com aquestes es duen a terme. 

 

-  1: responsabilitat exclusiva del servei/ organisme autònom/ empresa 

municipal.  

- 2: responsabilitat del servei/ organisme autònom/ empresa municipal, 

però amb la col·laboració d’altres. S’indica què ha aportat cadascun dels 

serveis  

- 3: responsabilitat d’un altre servei, s’anota de quina manera s’hi ha 

col·laborat  

- 4 :altres opcions: anotar com. 

 

Qualsevol altre comentari /suggeriment relacionat amb l’actuació. 

 

Qüestionari de costos 

 

En el qüestionari de costos de 2004 es demana a cada agent: 

 

- Dades per a l’estima global de costos del servei per actuacions incloses al Pla d’Acció 

Ambiental (taula 1), i per a les actuacions no contemplades al Pla d’Acció Ambiental 

(taula 2). 

 

Un model del qüestionari de costos i de les instruccions per a omplir-lo es presenten als 

annexos 1 i 2. 

 

4.3 Tractament de la informació 

A partir de la identificació de subaccions duplicades durant el procés d’avaluació de l’any 

2001, de la introducció de 3 noves subaccions durant l’avaluació del 2003, de la detecció 

de 2 subaccions descartades durant l’avaluació del 2004 i de la introducció d’1 nova 

subacció a avaluar també durant l’avaluació d’aquest any, el Pla a avaluar queda integrat 

per 153 subaccions, 122 a realitzar a curt termini, 25 a realitzar a termini mitjà, i 6 a 

termini llarg.  
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4.4 Actuacions contemplades en el Pla d’Acció Ambiental 

4.4.1 Subaccions duplicades 

Les subaccions duplicades són aquelles que, en els seu redactat es remeten a altres 

subaccions del Pla i això suposa una duplicitat. Un cop identificades i catalogades com a 

duplicades aquestes no són avaluades, ni es consideren a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). A partir de l’aplicació informàtica SIGAM’21 es pot extreure un informe 

d’actuacions duplicades. 

 

4.4.2 Subaccions reformulades 

Les subaccions reformulades són aquelles que, o perquè han estat superades per les 

circumstàncies, o perquè fan referència a una normativa obsoleta, o perquè tal i com 

estant plantejades no es poden avaluar, ha calgut modificar-ne el seu redactat. A partir 

de l’aplicació informàtica SIGAM’21 es pot extreure un informe d’actuacions 

reformulades.  

 

Cada any es porten a aprovar per Ple municipal les subaccions que han estat 

reformulades, en cas que aquest no les aprovés es modificaria la reformulació en 

l’avaluació de l’any següent. 

 

4.4.3 Subaccions descartades 

Les subaccions descartades són aquelles que es considera adequat eliminar-les 

justificadament com a tals del Pla d’Acció Ambiental perquè els seus objectius ja 

s’assoleixen mitjançant altres vies d’actuació.  

 

Un cop identificades i catalogades com a descartades aquestes no són avaluades, ni es 

consideren a les taules de síntesi (taules 8.8, 8.9 i 8.10). A partir de l’aplicació 

informàtica SIGAM’21 es pot extreure un informe d’actuacions descartades. 

 

4.4.4 Subaccions incorporades al Pla d’Acció Ambiental  

Les noves subaccions a incorporar al Pla d’Acció han de ser aprovades pel Ple municipal 

de l’Ajuntament, aquestes s’incorporen al Pla d’Acció Ambiental vigent i per tant queden 

subjectes al procés anual d’avaluació. 

Les subaccions de nova incorporació han de ser aprovades per Ple municipal, en cas que 

aquest no les aprovés es retirarien de l’avaluació de l’any següent. 
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4.4.5 Subaccions contínues 

Aquelles subaccions que no presenten un objectiu final definit (com pot ser el cas de la 

realització de campanyes de sensibilització i/o educació) o les que s’han d’anar portant a 

terme de forma contínua (com ara programes de vigilància i control) se’ls ha assignat la 

tipologia de contínua. Aquestes difícilment assoliran la categoria d’acabada, però un 

nombre important d’activitats que s’hi relacionin li poden atorgar la categoria de 

finalitzant.  

 

Cal tenir en compte que per una mateixa subacció per alguns dels agent implicats pot ser 

contínua i per altres no. Això queda evidenciat a les taules de  síntesi (taules 8.8, 8.9 i 

8.10) on s’identifiquen les contínues amb un tramat a ratlles. 

 

4.4.6 Criteris per a l’avaluació 

Pel que fa pròpiament a l’avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental, s’ha 

mantingut el tractament de les dades ja efectuat en avaluacions precedents, és a dir, 

utilitzant l’avaluació semiquantitativa que es descriu a continuació: 

 

S’ha assignat a cada subacció una categoria d’entre cinc que indica el grau d’implantació:  

 

- Pendent (P) 

- Iniciada (I) 

- Avançada (Av) 

- Finalitzant (F) 

- Acabada (Ac) 

 

Els criteris per assignar la categoria a cada subacció són els següents: 

 

• Pendent: cap servei ha iniciat actuacions relacionades amb la subacció. 

 

• Iniciada: algun servei ha realitzat actuacions relacionades amb la subacció, i es 

tracta d’actuacions que:  

- o bé no s’ajusten clarament amb la subacció i s’hi relacionen indirectament. 

- o bé no corresponen encara a actuacions de l’agent o agents que serien responsables 

o competents per executar la subacció. 

- o bé corresponen a fases encara inicials de la subacció (fase de projecte, inici de 

converses amb altres implicats…). 
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• Avançada: s’estan realitzant actuacions relacionades amb la subacció que: 

- o bé són executades per l’agent o agents que en serien responsables. 

- o bé diversos serveis estan realitzant actuacions que incideixen en aquella subacció. 

 

• Finalitzant: es considera aquesta categoria quan: 

- en cas de tractar-se d’inversions, està previst que finalitzin el 2005. 

- la subacció no presenta un sostre definit que permeti conèixer quan finalitza, però hi 

ha un cert nombre d’actuacions diferents que hi incideixen. 

- la problemàtica a què fa referència la subacció està quasi resolta. 

 

• Acabada: es considera aquesta categoria quan: 

- en cas de tractar-se d’inversions, han finalitzat el 2004. 

- l’actuació de l’agent es correspon amb la subacció i l’agent considera que està 

acabada. 

- la problemàtica a què fa referència la subacció ha desaparegut. 

 

L’assignació d’un valor numèric a cada una d’aquestes categories permet quantificar el 

grau d’implantació del total del Pla d’Acció Ambiental. L’equivalència sobre un valor de 

100 de cada una de les categories abans definides és: 

 

- Pendent: 0 

- Iniciada: 25 

- Avançada: 50 

- Finalitzant: 75 

- Acabada: 100 

 

Les subaccions que han assolit la categoria de finalitzants i que estant definides com a 

contínues se’ls hi atorga un valor de 100, ja que s’entén que han arribat a la seva 

categoria màxima d’implantació. Tanmateix, resten sotmeses a avaluacions posteriors, ja 

que hi ha la possibilitat que es retrocedeixi en el seu grau d’implantació en el cas que es 

consideri que s’ha deixat d’actuar-hi.  

 

4.4.7 Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) 

Per tal d’avaluar el grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental es calcula l’Índex 

d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) introduït en la metodologia des de 

l’avaluació de 2003.  

L’indicador IAPAA (%) es calcula a partir dels quatre factors següents:  
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- Factor de desenvolupament (F  D): permet atorgar més valor a l’IAPAA a mesura 

que es vagin executant les subaccions sigui quina sigui la seva tipologia. 

 

- Factor de transversalitat (F  T): permet atorgar més valor a l’IAPAA a mesura que 

es vagin executant les subaccions que requereixen de coordinació entre més de 

tres agents implicats per a dur-les a terme. 

 

- Factor cost econòmic (F  C): permet atorgar més valor a l’IAPAA a mesura que es 

vagin executant les subaccions que requereixen de més inversió, ja sia per part 

de l’Ajuntament o d’altres administracions, tal i com estaven definides en el Pla. 

Com a criteri es consideren subaccions de més inversió aquelles que tenen un cost 

estimat superior a la mitjana del cost estimat del Pla.  

 

- Factor de prioritat (F  P): permet atorgar més valor a l’IAPAA a mesura que es vagin 

executant les subaccions prioritàries tal i com estaven definides en el Pla.  

 

A cadascun dels factors se li ha atorgat un pes específic en funció: de la seva 

importància, i la seva capacitat d’aportar dades més fiables al càlcul, obtenint la formula 

següent:  

 

 

 

 

On: 

 

FD = [ (P*0) + (I*0,25) + (Av*0,5) + (F*0,75) + (FC*1) + (Ac*1) / N ]x 100  

 

FT = [ (N ≥3 ag P*0) + (N ≥ 3 ag I*0,25) + (N≥ 3 ag Av* 0,5) + (N ≥ 3 ag F* 0,75) + 

(N ≥ 3 ag FC*1) + (N ≥3 ag Ac*1) / N ≥ 3 ag ] x 100  

 

FC = [ (N cost> C P*0) + (N cost> C I*0,25) + ( N cost> C Av*0,5) + (N cost> C F 

*0.75) + (N cost> C FC*1) + (N cost> C Ac*1) / N cost > C ] x 100 

 

 FP = [(N prioritàries P*0) + (N prioritàries I*0,25) + (N prioritàries Av*0,5) + (N 

prioritàries F*0,75) + (N prioritàries FC*1) + (N prioritàries Ac* 1)] / N prioritàries ] x 

100 

 

N: nombre de subaccions (pendents d’inici, iniciades, avançades, finalitzants, finalitzants 

contínues i acabades) 

ag: agents implicats 

C : mitjana del cost del Pla d’Acció Ambiental  

IAPAA (%)= (FD * 0.50) + (FT *0.20) + (FC *0.05) + (FP *0.25) 
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P: nombre de subaccions pendents d’inici 

I: nombre de subaccions iniciades 

Av: nombre de subaccions avançades 

F: nombre de subaccions finalitzants 

FC: nombre de subaccions finalitzants contínues 

Ac: nombre de subaccions acabades 

 

L’estima de l’IAPAA (%) s’ha efectuat pel termini curt, mitjà i llarg i per a la totalitat del 

Pla. 

 

4.4.8 Metodologia per a l’obtenció de resultats i per a l’avaluació 

a) Resultats per servei (veure apartat 7) i avaluació per servei (veure apartat 

8: taules 8.8, 8.9 i 8.10) 

 

A l’apartat 7 (Resultats per servei) es presenten per a cada servei tres taules i una 

gràfica.  

• Subaccions associades al servei, al 2003 i al 2004. Aquestes taules 

proporcionen el nombre total de subaccions associades a l’agent, agrupades 

per terminis, prioritat i grau d’implantació. L’evolució desitjada és anar 

augmentant el nombre de subaccions amb graus d’implantació més avançats. 

Els resultats globals d’aquestes taules es representen en forma de gràfica. 

 

• Subaccions associades al servei segons actuacions realitzades i 

responsabilitat. Aquesta taula permet visualitzar el nombre de subaccions no 

acabades en les que l’agent ha realitzat, durant l’any avaluat, alguna actuació, 

i en les que no ha actuat, diferenciant les subaccions que són contínues de les 

que no. A la taula també es diferencia si l’agent és responsable o només 

implicat en l’execució de la subacció. 

Aquesta taula es construeix a partir de la informació recollida a les taules de 

síntesi. S’hi indica també, el nombre de subaccions que requereixen que 

prèviament un altre agent o administració realitzi alguna actuació perquè el 

servei avaluat pugui avançar. L’anàlisi per serveis s’acompanya de comentaris 

aclaridors en relació a les taules de síntesi en cas que això sigui necessari.  

 

A l’apartat 8 (Avaluació i conclusions) es presenten unes taules de síntesi per a cadascun 

dels terminis plantejats, que mostren separadament la informació per als diversos 

agents:  
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• Taula 8.8 Taula de síntesi. Termini curt 

• Taula 8.9 Taula de síntesi. Termini mitjà  

• Taula 8.10. Taula de síntesi. Termini llarg  

 

Per a la interpretació de les taules de síntesi cal tenir en compte que:  

 

- La taula no inclou les subaccions acabades ni les descartades. 

 

- La taula s’ha elaborat a partir de les actuacions de l’any avaluat. Per tant, un servei 

pot haver realitzat en anys anteriors actuacions en relació a una certa subacció, però 

si durant l’any avaluat no ha efectuat cap intervenció, és aquesta darrera dada la que 

apareix a la taula. El nivell d’intervencions anteriors queda reflectit amb l’assignació 

del grau d’implantació de la subacció.  

 

- S’ha utilitzat un codi de colors i de símbols per poder extreure el màxim d’informació 

de la taula (veure l’apartat 8.4: Codi d’interpretació de les taules de síntesi). 

 

La informació continguda a la taula reflecteix per a l’any avaluat: 
 
- Grau d’implantació de cada subacció. 

 

- Agents que estan fent o haurien de fer actuacions en relació a una determinada 

subacció, per a cadascun dels terminis considerats (curt, mitjà i llarg), diferenciant si 

la subacció és contínua o no. 

 

- Agent o agents responsables (o sobre els que recau més el pes) de portar endavant 

una subacció. 

 

- Subaccions que, per a un agent donat, requereixen que un altre agent o una altra 

administració hagi completat una tasca per tal que aquest pugui intervenir-hi, o bé 

que s’hagi finalitzat prèviament una altra subacció del Pla d’Acció Ambiental. 

 

- Subaccions que ja no es podran executar perquè la seva ‘no execució’ en un moment 

pretèrit és irreversible. 

 

Finalment, també es pot trobar la següent taula: 

 

• Taula 8.11 Subaccions associades als diferents serveis i nombre d’actuacions 

per a diferents anys avaluats.  
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Aquesta taula recull el mateix tipus d’informació que la taula ‘Subaccions 

associades al servei segons actuacions realitzades i responsabilitat’ inclosa a 

l’apartat de Resultats per servei, però aquí es presenta la informació de tots els 

serveis alhora i per als anys avaluats. 

 

b) Resultats globals d’implantació del Pla d’Acció ambiental (veure apartat 6) i 

Avaluació global (veure apartat 8) 

 

A l’apartat 6 (Resultats totals) es poden visualitzar diferents informes que s’extreuen de 

l’aplicació informàtica SIGAM’21. Aquests informes són: 

 

• Subaccions de nova incorporació respecte el Pla original  

• Subaccions acabades 

• Subaccions reformulades 

• Subaccions descartades 

• Actuacions contemplades al Pla d’Acció Ambiental dels dos últims anys 

avaluats 

 

A l’apartat 8 (Avaluació i conclusions) es presenta la informació sobre el grau 

d’implantació del Pla d’Acció Ambiental, així com de la despesa associada al Pla en les 

següents taules: 

 

• Taula 8.1. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) tenint en compte 

la globalitat del Pla 

• Taula 8.2. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) del termini curt 

• Taula 8.3. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) del termini mitjà 

• Taula 8.4. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) del termini llarg 

• Taula 8.5. Taula de síntesi. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA), 

segons el termini d’execució de les subaccions previstes 

• Taula 8.6. Despeses associades al Pla d’Acció Ambiental. 

 

S’han elaborat gràfiques pel dos últims anys avaluats que permeten visualitzar els 

percentatges de subaccions segons el seu grau d’implantació:  

 

• Figura 8.1. Percentatge de subaccions segons el grau d’implantació sobre el 

total de subaccions a executar en 10 anys. 

• Figura 8.2. Percentatge de subaccions segons el grau d’implantació sobre el 

total de subaccions a executar en termini curt. 

• Figura 8.3. Percentatge de subaccions segons el grau d’implantació sobre el 

total de subaccions a executar en termini mitjà. 



4.Metodologia de treball 

Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2004 
23

• Figura 8.4. Percentatge de subaccions segons el grau d’implantació sobre el 

total de subaccions a executar en termini llarg. 

 

Finalment, s’han elaborat gràfiques que permeten veure l’evolució del grau d’implantació 

del Pla: 

 

• Figura 8.5. Evolució de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) 

tenint en compte la globalitat del Pla  

• Figura 8.6. Evolució de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) 

considerant el termini curt  

• Figura 8.7. Evolució de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) 

considerant el termini mitjà  

• Figura 8.8. Evolució de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) 

considerant el termini llarg  

 

4.5 Actuacions no contemplades en el Pla d’Acció Ambiental 

Les actuacions no contemplades al Pla d’Acció Ambiental són aquelles que es presenten 
com a concordants amb els objectius d’aquest però que no es poden associar 
estrictament en cap dels redactats de les seves subaccions. La recollida d’aquest tipus 
d’informació serà molt valuosa a l’hora de definir nous plans d’acció per a la ciutat.  
 
La contribució d’aquestes actuacions al Pla d’Acció Ambiental no s’avalua, ja que no hi ha el 
marc de referència que permeti fer-ho. Per contra, si que s’aporta la dada de la despesa 
que han suposat, la qual s’ha calculat amb el mateix procediment que el de les actuacions 
contemplades en el Pla d’Acció Ambiental. 
 
Les dades sobre aquestes actuacions es recullen a l’apartat 6 (Resultats) i a l’apartat 8 
(Avaluació i conclusions), respectivament: 

 

• Actuacions no contemplades al Pla d’Acció Ambiental de l’últim any 

avaluat. Informe on es recullen les actuacions ordenades segons el nou 

esquema dissenyat en l’avaluació del 2004 i per serveis. 

 

• Taula 8.7. Despeses de les actuacions no incloses al Pla d’Acció Ambiental però 

concordants amb els objectius d’aquest. 
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4.6 Metodologia de determinació de costos 

D’acord amb les conclusions recollides al document de 1999-2000, un dels aspectes que 

calia tractar de forma més aprofundida i normalitzada en posteriors fases d’avaluació de 

l’execució del Pla d’Acció Ambiental era el relatiu a les despeses esmerçades en l’execució 

de les actuacions relacionades amb el Pla d’Acció. Per aquest motiu, en l’avaluació per al 

2001 es va dissenyar una metodologia que facilités la tasca dels tècnics municipals que 

han de respondre a aquesta qüestió, i que també sistematitza els criteris de càlcul per a 

tots els agents implicats. Aquest mètode i criteris s’utilitzen per estimar tant els costos 

associats a les actuacions dels diversos serveis en relació al Pla d’Acció Ambiental (i que 

es fa constar al formulari d’actuacions i a la taula 1 del qüestionari de costos, vegeu 

annex 1), com els costos d’actuacions realitzades pels serveis i que no estan 

contemplades en el Pla d’Acció Ambiental i que es fan constar al formulari d’actuacions i 

a la taula 2 del qüestionari de costos, vegeu annex 1). Es comptabilitzen únicament les 

actuacions realitzades o en curs durant l’any avaluat.  

 

A part dels costos estimats amb el mètode proposat, cada servei ha fet constar (al 

formulari d’actuacions) les inversions que altres administracions han realitzat en relació a 

cada actuació i que no han ingressat al pressupost municipal.  

 

Segons el mètode es computen únicament les actuacions que comporten un sobrecost 

(en relació al cost que tindria no efectuar-la) i les que no estan incloses en una subacció 

més àmplia del Pla d’Acció (en aquest cas es computa tot a aquesta darrera). 

 

La metodologia parteix dels capítols del pressupost municipal. Els apartats que es 

diferencien en el procediment de càlcul són:  

 

- Cost de personal (Capítol I) 

- Despesa corrent (Capítol II) i transferències corrents (Capítol IV) 

- Inversions reals (Capítol VI) i transferències de capital (Capítol VII) 

 

Quan a una actuació donada se li pot associar una despesa (en cada un dels tres apartats 

indicats), aquesta es va anotant a les taules 1 i 2 del qüestionari de costos i, finalment, 

la suma de les quantitats correspon al cost d’aquella actuació a anotar al formulari 

d’actuacions. En alguns casos es determina el cost real, mentre que en altres és una 

estimació.  

 

Quan no és possible identificar quins serien els costos d’una determinada intervenció que 

correspondrien a l’actuació associada al Pla d’Acció, no es computa cap quantitat. En 

alguns casos és possible identificar quina part d’una intervenció s’associa clarament al Pla 
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d’Acció, però difícilment es pot assignar el cost; en aquestes situacions s’efectuen 

estimacions. Totes aquestes xifres igualment s’anoten a les taules 1 i 2 del qüestionari de 

costos. 

 

Finalment, el mètode proposat també integra els costos que corresponen a la part 

repercutida de les despeses generals o de personal. Aquesta dada no es pot associar a 

una actuació concreta, per tant no s’anota a les taules 1 i 2, però contribueix al còmput 

global final del pressupost municipal esmerçat en el Pla d’Acció Ambiental.  

 

La taula següent sintetitza les dades que s’obtenen en aquest càlcul i el lloc del 

qüestionari on computaran (taules 1 o 2). Algunes dades globals són calculades 

directament per l’equip extern.  

 

 

PRESSUPOST MUNICIPAL Taula on computa el cost 

  

Tipus de cost 

Taula 1 o 2. Costos 

associats al PAA (un 

cost per a cada 

actuació) 

Taula de costos 

generals del servei (a 

calcular per l’equip 

extern) 

    

Capítol I Real U - 

 Estimació U U 

    

Capítol II i Real U - 

Capítol IV Estimació - U 

    

Capítol VI i Real U - 

Capítol VII Estimació - - 

    

VALOR A FER 

CONSTAR AL 

FORMULARI 

 Total per a cada 

actuació de les taules 1 

o 2 

Un valor global per a 

tot el servei (a 

calcular per l’equip 

extern) 

 

 

La metodologia per determinar els costos es descriu detalladament a l’annex 3. Com 

s’observarà, la presa de decisions sobre què calcular i com, s’ha pautat mitjançant 

diagrames de fluxos, amb la finalitat de facilitar la tasca dels tècnics.  
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5. UTILITATS DE L’APLICACIÓ INFORMÀTICA SIGAM’21  

 

L’Ajuntament de Mataró va contractar els treballs per al disseny i desenvolupament d’una 

aplicació informàtica específica SIGAM’21 per a la optimització i gestió de l’Agenda 21 de 

la ciutat. Ara per ara s’han elaborat quatre mòduls de treball que van acompanyats de 

guies d’instruccions específiques:  

 

MÒDUL 1: Gestió del Pla d’Acció 

MÒDUL 2: Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental  

(Guia Metodològica: Pla d’Acció Ambiental i avaluació del seu grau d’implantació. 

Aplicació informàtica.) 

MÒDUL 3: Sistema d’Indicadors 

(Guia Metodològica: Sistema d’Indicadors del Pla de Seguiment de l’Agenda 21 de 

Mataró. Aplicació informàtica.) 

MÒDUL 4: Sistema de Controls 

(Guia Metodològica: Sistema de Controls Ambientals de l’Agenda 21 de Mataró. Aplicació 

informàtica.) 

 

Aquesta aplicació es caracteritza per:  

 

- Interactivitat i navegabilitat senzilla i intuïtiva.  

- Estructura amb mòduls interconnectats que permet escollir el mòdul amb el que 

treballar segons el moment. 

- Possibilitat de treballar en xarxa dintre de l’organització municipal, permetent la 

consulta de diferents tècnics municipals al mateix temps. 

 

En el marc de l’avaluació del Pla d’Acció Ambiental del 2004 s’han utilitzat els mòduls de 

treball 1 i 2 que han permès:  

 

- Centralitzar i agilitzar la gestió de tota la informació referent a la sostenibilitat i 

l’Agenda 21 Mataró. Permetent una actualització factible i directa de la informació 

segons les necessitats diàries dels gestors dels plans (organització de reunions, 

preparació de materials previs a una decisió tècnica, etc.).  

- Facilitar las avaluacions del grau d’implantació dels Plans d’Acció (informes anuals 

de resultats, gràfics, etc.), incorporat per primer cop el càlcul automàtic de l’Índex 

d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA). 

- Dotar de seguretat a la informació continguda a l’aplicació. 

- Facilitar la disponibilitat d’informes sobre l’Agenda 21 Mataró per a la comunicació 

pública de les millores en la gestió ambiental del municipi.  
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L’aplicació SIGAM’21 s’ha adaptat aquest any per a la seva integració, amb garanties de 

seguretat, al servidor informàtic de l’Ajuntament de Mataró disponible en els llocs de 

treball dels usuaris implicats en l’avaluació del Pla. 
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6. RESULTATS TOTALS 

 

A continuació es presenta l’informe de subaccions de nova incorporació respecte el Pla 

original i l’informe de subaccions acabades a desembre de 2004, indicant l’any en que es 

van considerar acabades. Seguidament l’informe de subaccions reformulades al llarg de 

les diferents avaluacions, on també s’hi indica l’any en que es van reformular i l’informe 

de subaccions descartades amb la indicació de l’any en que s’han donat per descartades.  

 

Seguidament, es presenta en format de taula l’informe d’Actuacions de 2003 i de 2004 

contemplades al Pla d’Acció Ambiental de Mataró, que recull les actuacions realitzades 

pels diferents serveis, organismes autònoms i empreses públiques municipals per a 

cadascuna de les subaccions del Pla. Les actuacions dels anys anteriors es recullen en 

informes que es poden obtenir de l’aplicació informàtica SIGAM’21 i en format paper es 

recullen en les memòries d’avaluació d’anys precedents. Les subaccions es troben 

ordenades a la taula segons l’estructura del Pla d’Acció Ambiental. S’indica el títol de la 

línia estratègica, el programa i l’acció. L’acció comença sempre en nova pàgina. Dins de 

cada acció es troben les subaccions, que és la unitat que s’avalua. La informació recollida 

a la taula és la següent: 

 

- En el sector esquerre de la taula s’indiquen el codi, subacció, termini i prioritat, tal i 

com estan expressats en el Pla d’Acció Ambiental. 

 

- La següent columna, Grau implantació Subacció, correspon a la valoració realitzada per 

l’equip tècnic que ha redactat l’estudi sobre el grau de desenvolupament de la subacció, 

per als dos darrers anys avaluats, d’acord amb els nivells definits a la metodologia. 

 

- A la dreta d’aquesta columna, i sota un títol unitari d’actuació es recullen:  

 

- Les respostes aportades pels agents relacionades amb la subacció que 

s’avalua. Les actuacions es recullen separadament pels dos darrers anys 

avaluats (indicat a la columna del Grau d’implantació de la Subacció). 

  

- Agent: aquesta columna indica quin és el servei, organisme autònom o 

empresa pública municipal que ha donat la resposta. 

 

- Cost ajuntament: indica el cost total d’executar l’actuació (incloses 

subvencions o altres fonts de finançament externes a l’Ajuntament però que 

prèviament han entrat dins el pressupost municipal). La casella en blanc vol 
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dir que no es disposa de la dada o que segons els criteris estipulats a la 

metodologia de càlcul de costos, aquests no s’han de considerar. 

 

- Cost Altres Adm: indica l’aportació econòmica d’altres administracions en la 

realització de l’actuació. La casella en blanc vol dir que no es disposa de la 

dada o que, segons els criteris estipulats a la metodologia de càlcul de costos, 

aquests no s’han de considerar. 

 

- Estat: correspon a l’estat d’execució en que es troba l’actuació segons la 

resposta de l’agent. Les opcions de resposta són: Previst, Iniciat, Acabat, 

Continu, Puntual. Cal remarcar que aquest estat fa referència a l’actuació 

concreta d’aquell agent, mentre que la columna Grau implantació Subacció fa 

referència al grau de desenvolupament de la subacció. 

 

Els informes complets amb les respostes dels agents i els qüestionaris de costos s’han 

recopilat en un document complementari a aquest (Informes d’actuacions i qüestionaris 

de costos omplerts pels diferents serveis). 

 

Finalment, també com a resultat total, es presenta l’informe d’actuacions de 2004 no 

contemplades al Pla d’Acció Ambiental. Aquest informe té el mateix format i conté els 

mateixos camps que l’informe d’actuacions contemplades. Per tant, cadascuna de les 

actuacions es troba englobada dins una línia, anomenada línia de No contemplades, un 

programa, una acció i una subacció, segons el nou esquema definit al principi del procés 

d’avaluació.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. INFORME DE SUBACCIONS DE 
NOVA INCORPORACIÓ RESPECTE EL 

PLA ORIGINAL 

 
 
 
 
 



 

 
 



AGENDA 21 MATARÓ

SUBACCIONS DE NOVA INCORPORACIÓ RESPECTE PLA ORIGINAL

Termini Prioritat Aprovada anySubacció

Mitjà ! Prioritària2.1.4a Revisar els protocols, els sistemes 
d'inspecció i control i la gestió en l'àmbit de la salut 
pública i de les llicències d'activitats

2002

Mitjà ! Prioritària2.1.4b Informar a les empreses i als redactors de 
projectes dels riscos per la salut comunitària, de les 
obligacions sobre manteniments i controls a les que 
estan subjectes les instal·lacions d'alt risc que 
afecten l'ambient exterior dels edificis susceptibles 
de convertir-se en focus per la propagació de la 
legionel·losi i de la conveniència de buscar sistemes 
alternatius

2002

Mitjà ! Prioritària2.1.4c Controlar les instal·lacions i els sistemes 
d'autocontrol i manteniment de les instal·lacions 
que puguin tenir un risc associat a l'aparició de 
casos de legionel·losi, en el marc que estableixi la 
normativa vigent

2002

Llarg ! Prioritària4.1.2b Implantar la recollida selectiva de la matèria 
orgànica i la fracció verda a tot el municipi, dotant-
se dels equipaments i materials necessaris perquè 
sigui viable
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6.2. INFORME DE SUBACCIONS 
ACABADES DURANT EL PERÍODE 

1999-2004 
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LLISTAT DE SUBACCIONS ACABADES

Termini Prioritat Acabada l'anySubacció

Curt ! Prioritària1.1.2a Executar el projecte de segellament i 
restauració elaborat per la Diputació de Barcelona

2004

Curt ! Prioritària1.2.1a Realitzar el seguiment de la fase de 
construcció de la nova EDAR amb sistema de 
tractament biològic, així com la posada en 
funcionament

2000

Curt ! Prioritària1.2.1b Controlar els abocaments d'aigües residuals 
industrials amb l'aplicació de l'ordenança reguladora 
dels abocaments i la resta de normativa vigent

2004

Curt ! Prioritària1.2.1c Realitzar el control de l'explotació de l'EDAR 2004

Mitjà -1.2.3a Unificar diferents sobreixidors tal com preveu 
el projecte d'urbanització del passeig marítim, de 
manera que hi hagi menys punts d'abocament al 
mar i es faciliti el seu control i neteja

2003

Llarg -1.2.3b Estudiar la possibilitat de prolongar els 
sobreeixidors de la platja analitzant les diferents 
alternatives tècniques

2003

Curt ! Prioritària1.3.1b Controlar a través de les ordenances 
municipals reguladores dels abocaments a la xarxa 
de clavegueram els abocaments d'aigües residuals 
de les indústries que presentin un elevat contingut 
en sals

2004

Curt -1.3.3a Fomentar la realització d'un estudi que 
determini la conveniència de poder realitzar 
recàrregues de l'aqüífer de la riera d'Argentona amb 
excedents d'aigua depurada de l'EDAR

2000
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LLISTAT DE SUBACCIONS ACABADES

Termini Prioritat Acabada l'anySubacció

Curt ! Prioritària2.1.2a L'aplicació de futures normes d'emissió de 
contaminants previstes per la UE ha de contemplar 
la implementació de sistemes de depuració 
addicionals dels fums de la incineradora per eliminar 
òxids de nitrogen i dioxines, amb sistemes de 
reducció catalítica. Cal preveure la incidència 
econòmica d'aquestes ampliacions així com la 
disponibilitat d'espai per ubicar-les (veure proposta 
4.2.2)

2004

Curt ! Prioritària3.1.1d Establir un mecanisme de revisió anual de la 
tarifa de cada escomesa per garantir que sigui 
l'òptima entre les diverses possibilitats existents

2002

Curt -3.2.3b Si la disponibilitat de biocombustible 
possibilita el seu ús en el transport de mercaderies, 
incentivar la seva utilització mitjançant una reducció 
d'impostos municipals als usuaris de biocombustibles

2002

Curt ! Prioritària4.1.1a Fomentar la construcció i bon ús de les 
deixalleries. Cal posar un èmfasi especial en facilitar 
la separació en origen, a més dels elements que 
habitualment ja es separen (paper, vidre, runa, 
piles, etc.) d'altres productes que, si es tracten per 
incineració, poden incrementar la contaminació dels 
fums, com pot ser el cas del PVC

2003

Curt ! Prioritària4.2.1a Participar en l'elaboració del Pla Comarcal de 
Gestió de Residus basat en la Llei 6/93, que 
contempli la implementació de les infrastructures 
necessàries per portar a terme la recollida selectiva 
de diferents productes. És important que es prioritzi 
també, la separació de la matèria orgànica, ja que 
representa una elevada proporció del total de 
deixalles generades.  L'aplicació del Pla  comportarà 
la separació prèvia al tractament de valorització 
energètica d'una gran quantitat de residus que es 
podran reutilitzar o reciclar

2004

Curt ! Prioritària4.2.2a Preveure l'aplicació de sistemes de depuració 
addicionals dels fums de la incineradora per 
disminuir les concentracions d'òxids de nitrogen i 
dioxines (aplicar proposta 2.1.2)

2000
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LLISTAT DE SUBACCIONS ACABADES

Termini Prioritat Acabada l'anySubacció

Curt ! Prioritària4.2.2c Realitzar la inertització de les cendres de la 
incineradora per poder-les dipositar en un abocador 
controlat

2000

Curt -4.3.2a Fomentar la iniciativa del Consell Comarcal 
del Maresme d'utilitzar una pedrera de Dosrius com 
a punt d'abocament de runes d'àmbit comarcal. 
Entretant, i considerant la clausura de l'abocador de 
Cirera, seria convenient informar als constructors  
d'altres opcions alternatives

2004

Curt -6.3.4a Completar i densificar la plantació de pins ja 
existent en el talús del barri de La Llàntia orientat 
vers la variant de la N-II, plantant espècies 
arbustives no piròfites. Cal incorporar aquestes 
mesures al disseny de la zona de parc urbà inclosa 
en el sector de SUP Torrent de les Valls

2000

Mitjà -6.4.3a Implementar les mesures  ja contemplades 
en el Pla Estratègic de Mataró i en el Pla General 
d'Ordenació i que proposen la creació d'un centre 
integrat de mercaderies ubicat al sector del Rengle, 
des d'on es produiria el repartiment  vers la ciutat 
amb vehicles de dimensions reduïdes, mitjançant un 
sistema de fragmentació de càrrega

2003

Curt ! Prioritària6.5.1a Instal·lar retolació informativa als punts 
d'enllaç de la variant amb la N-II,  indicant de 
manera clara les diferents possibilitats d'accés a la 
ciutat i remarcant la funció de la variant com a 
ronda urbana i identificant  la N-II com una via 
urbana interior

2004

Curt ! Prioritària6.5.5a Definir les necessitats de senyalització 
d'itineraris vers els diferents sectors urbans i 
centres d'interès, per tal de minimitzar el trànsit 
"d'agitació"

2003

Curt ! Prioritària7.1.2c Regularitzar les activitats extractives en 
funcionament i facilitar el seu control coordinant les 
actuacions amb altres administracions competents

2004
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LLISTAT DE SUBACCIONS ACABADES

Termini Prioritat Acabada l'anySubacció

Curt -7.1.6e Promoure la Declaració d'una Zona de 
Seguretat de Caça que inclogui la superfície del 
terme municipal no inclosa dins l'Àrea Privada de 
Caça

2002

Curt -7.1.8b Elaborar un protocol d'actuació que 
garanteixi la conservació dels garrofers, considerant 
la seva presència en l'arbrat dels parcs urbans. A 
més del valor paisatgístic, cal potenciar el seu paper 
com a element que contribueix al manteniment de 
la biodiversitat per a la nombrosa fauna que s'hi 
associa

2004

Curt ! Prioritària7.5.1b Realitzar el seguiment i control del dipòsit 
d'esculls artificials i els possibles efectes sobre 
l'alguer i la resta de comunitats marines

2000

Mitjà -8.1.3a Connectar els parcs forestals del Turó de Can 
Boada i del Turó de Cerdanyola mitjançant un 
itinerari verd a través del carrer Galícia

2004

Curt ! Prioritària8.3.1c Regular els usos, les activitats i el disseny i 
tipologies arquitectòniques dins el nucli per 
mantenir el caràcter de la ciutat vella

2004

Curt ! Prioritària8.3.2a Executar la proposta del Pla General 
d'Ordenació sobre la revisió i incorporació del Pla 
Especial del Catàleg del Patrimoni Històric-
Arquitectònic en la normativa del propi Pla General 
d'Ordenació, tot potenciant la revalorització i 
actualització de les propostes del Catàleg i de 
potenciar la preservació dels conjunts arquitectònics 
de les cases de cós a l'Eixample

2000

Curt ! Prioritària8.3.2c Evitar que la via Europa constitueixi una 
estructura separadora entre els barris de 
Cerdanyola i la Llàntia, d'un costat, i Cirera, de 
l'altre, dissenyant elements que facilitin la circulació 
de vianants, com poden ser vies verdes potents que 
enllacin ambdós costats, nombrosos punts de pas 
per als vianants, etc.

2000
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LLISTAT DE SUBACCIONS ACABADES

Termini Prioritat Acabada l'anySubacció

Curt ! Prioritària8.3.2d Mantenir la singularitat del caràcter forestal 
del turó de Can Boada i de l’antic saltant d’aigua 
inclòs dins el futur parc

2000

Curt ! Prioritària8.4.1a Promoure el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament acústic d'edificis 
en les obres majors, exigint l'informe que certifiqui 
el compliment de la normativa vigent per part del 
tècnic responsable del projecte. El requeriment del 
certificat serà previ a la concessió de la llicència 
municipal de primera ocupació

2004

Curt -8.4.2a Realitzar un seguiment de les llicències 
d'activitat i comprovar l'estricte compliment de la 
legislació en matèria acústica, tant en el moment de 
la sol·licitud de llicència com un cop iniciada 
l'activitat

2004
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LLISTAT DE SUBACCIONS REFORMULADES I ANY REFORMULACIÓ

Termini PrioritatSubacció Any

Curt ! Prioritària1.2.1a Realitzar el seguiment de la fase de construcció de la nova 
EDAR amb sistema de tractament biològic, així com la posada en 
funcionament

2001

Curt ! Prioritària1.2.1c Realitzar el control de l'explotació de l'EDAR 2001

Mitjà ! Prioritària3.1.3a Realitzar diagnosis energètiques a tots els edificis i 
instal·lacions de gestió municipal i aplicar les millores que s'hi 
proposin

2003

Curt -3.1.4c Promoure la introducció d'energies renovables, especialment 
energia solar tèrmica, a tots els edificis públics i en especial a les 
escoles on calgui millorar la instal·lació de calefacció, (col·legis  
Jaume Recoder, La Llàntia, Camí del Cros i Les Aigües) com a 
reforç a programes d'educació ambiental

2001

Mitjà -3.2.3a Incloure en els plecs de condicions per a la concessió de 
l'explotació del servei del transport urbà, condicions perquè es vagi 
implantant en aquests vehicles l'ús de biocombustibles

2001

Curt -3.2.4b Informar, als ciutadans que sol·licitin permís d’obres, sobre 
l’existència de  línies de suport, a més de les municipals per a les 
millores en eficiència energètica en els habitatges.

2001

Curt ! Prioritària4.1.2a Ampliar el nombre de contenidors de vidre i paper fins 
arribar a un mínim  de 1 contenidor/500 hab.  La densitat de 
contenidors s'hauria d'adequar a aquest valor de forma que no 
existissin barris amb menys densitats (ex. l'Eixample). Tanmateix 
és convenient adequar la distribució i tipus dels contenidors a les 
activitats predominants en diferents sectors del municipi

2001

Curt ! Prioritària5.1.1a Adaptar els Plans existents  (PBEM, PAM) a l’estructura del 
Pla de Protecció Civil Municipal, segons el Decret 210/1999, de 27 
de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i homologació dels Plans de Protecció Civils Municipals

2001

Curt ! Prioritària5.1.1b Elaborar els PAM que responen a riscos especials i a riscos 
específics quan el municipi hi estigui obligat, o bé sigui 
recomanable, incorporant-los al Pla de Protecció Civil Municipal. Els 
que ja s’indicaven al PBEM i els que fan referència a diferents riscos
. Contaminació per ozó, el qual ha de preveure els mecanismes 
d’avís a la població, i especialment preveure i definir un pla 
d’actuacions davant un hipotètic episodi que arribi al llindar d’alerta
. Accidents a les indústries, basat en els Plans d’Emergència 
Interiors i exteriors, on quedi clarament especificat el sistema 
d’avisos
. Emergència a les platges, coordinat amb el pla de neteja durant 
els episodis de temporal
. Risc  d'inundacions
. Per a fer front al risc que comporta el transport de mercaderies 
perilloses

2001
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LLISTAT DE SUBACCIONS REFORMULADES I ANY REFORMULACIÓ

Termini PrioritatSubacció Any

Curt ! Prioritària6.2.2a Vetllar per tal que la dotació d'unitats del servei sigui la 
òptima i que també contemplin la facilitat d'accés a tots els 
col·lectius amb dificultats de mobilitat

2003

Curt ! Prioritària6.3.3a Determinar amb major precisió la incidència acústica del 
trànsit a la que estan sotmesos els habitatges en aquest sector, 
dissenyant i executant les mesures que correspongui  per reduir-la

2001

Mitjà -6.3.4b Incorporar al Pla Parcial del SUP El Sorrall, mesures per 
reduir l'impacte sonor de la variant de la N-II i l’enllaç amb la C-60 
sobre els habitatges del barri de Cerdanyola

2001

Curt -7.1.4a Iniciar gestions amb el Servei de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona perquè a través de les seves línies d’ajuts a 
activitats del sector primari i activitats terciàries en l’àmbit rural, 
afavoreixin específicament la conservació de les zones de conreus i 
els prats propers a elles i potenciïn activitats complementàries i 
compatibles amb l’agricultura. Aquesta actuació ha de fer atenció 
al control de l’aparició de processos erosius

2001

Curt -7.1.6a Garantir que l’Àrea Privada de Caça disposa del seu Pla 
Tècnic de Gestió Cinegètica aprovat, sol·licitant al Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya la corresponent 
informació

2001

Curt ! Prioritària7.2.1a Sol·licitar a l’Agència Catalana de l'Aigua que redacti un pla i 
el corresponent programa de gestió específics per a la conca de  la 
riera d’Argentona i que executi les determinacions que s'hi 
continguin. Prèviament caldrà delimitar el Domini Públic Hidràulic.

2001

Curt ! Prioritària7.2.1b Sol·licitar a l’Agència Catalana de l'Aigua que redacti un pla 
i el corresponent programa de gestió específics per a les rieres del 
municipi i que executi les determinacions que s'hi continguin. 
Prèviament caldrà delimitar el Domini Públic Hidràulic.

2001

Curt ! Prioritària7.2.1c Adequar les actuacions i plans previstos a l'entorn de la 
riera d'Argentona de manera que no s'hipotequi la funció 
connectora de l'espai, tenint en consideració aquesta funció en els 
PP dels sectors del Sorrall i del turó de Cerdanyola (de manera que 
les zones lliures d'edificació es disposin tocant a la riera i connectin 
entre elles i amb el turó de Cerdanyola)

2001

Curt ! Prioritària7.2.1d Adequar les actuacions i plans previstos a l'entorn de la 
riera d'Argentona projectant el nou vial de connexió entre la C-
1415 i la ronda Bellavista de manera que sigui molt permeable

2001

Curt ! Prioritària7.2.1e Definir els PAU de la Budelleria, del Pla del Castell, del 
torrent Forcat i de la riera de Mata de forma que es mantinguin les 
parts baixes dels cursos lliures d'afectacions

2001

Curt ! Prioritària7.5.5a Realitzar el seguiment de la gestió del Consorci Port de 
Mataró SA perquè s'efectuï el transvasament de sorres de llevant a 
ponent del port

2001

Curt ! Prioritària8.3.2d Mantenir la singularitat del caràcter forestal del turó de Can 
Boada i de l’antic saltant d’aigua inclòs dins el futur parc

2001
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LLISTAT DE SUBACCIONS REFORMULADES I ANY REFORMULACIÓ

Termini PrioritatSubacció Any

Curt ! Prioritària8.3.2e Estudiar les possibilitats d’allunyar del turó les actuacions 
residencials previstes i atenuar l’alçada de les edificacions 
adequant-la al paisatge, reforçant així, la singularitat i el caràcter 
del turó de Can Boada

2001
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LLISTAT DE SUBACCIONS DESCARTADES

Termini Prioritat
Descartades 

l'anySubacció

Curt ! Prioritària4.3.1a Facilitar a l'Agència de Residus de Catalunya 
informació referent a les indústries en les que és 
recomanable que se'ls sol·liciti  realitzar la 
Declaració de Residus, com és el cas de les 
empreses d'estampació, entre altres. La baixa 
quantitat d'indústries que fan aquesta Declaració no 
permet controlar amb eficàcia la producció i gestió 
d'aquests residus

2004

Curt -7.1.6b Sol·licitar anualment als Serveis Territorials 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la 
informació sobre les captures i repoblacions 
realitzades a l'Àrea de Caça

2004
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6.5. INFORME D’ACTUACIONS DE 
2003 I 2004 CONTEMPLADES AL PLA 

D’ACCIÓ AMBIENTAL DE MATARÓ 
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.1 Prevenir la contaminació de l'aqüífer i els seus efectes sobre la població

1.1.1 Atenuar la incidència de les pràctiques agrícoles

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària1.1.1a Incentivar la promoció de pràctiques 
agrícoles integrades i/o biològiques amb la finalitat 
de minimitzar l'aportació d'adobs i productes 
fitosanitaris al sòl i al medi natural en general, 
impulsant la col·laboració dels pagesos i les 
diferents administracions (Ajuntaments, Consell 
Comarcal, DARP)

2003

Atorgació de la subvenció a l’Agrupació 
de Defensa Vegetal del Baix Maresme 
pel programa de control integrat de 
plagues del tomàquet primerenc 
d’hivernacle

544,9Ciutat Sostenible AcabatIniciada -

2004

Atorgació de la subvenció a l'Agrupació 
de Defensa Vegetal del Baix Maresme 
pel programa de la solarització com a 
mètode alternatiu de desinfecció de sòls

644,9Ciutat Sostenible AcabatIniciada -

Curt ! Prioritària1.1.1b Promoure l'adequació dels abocaments 
d'aigües amb elevada càrrega salina a les lleres de 
les rieres. Aquests abocaments originats per 
l'aplicació de processos de desmineralització 
d'aigües subterrànies amb la finalitat de fer-les 
adequades per al reg, s'haurien de realitzar 
directament al mar

2003

-Pendent -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.1 Prevenir la contaminació de l'aqüífer i els seus efectes sobre la població

1.1.1 Atenuar la incidència de les pràctiques agrícoles

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària1.1.1c Promoure l'elaboració d'un estudi que 
determini i valori l'estat actual de l'aqüífer i que en 
defineixi un pla de seguiment

2003

Promoure la realització de l’estudi 
corresponent per AMSA

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -

Estudi sobre l’estat de l’aqüífer 7.094,0AMSA Acabat-

2004

-Finalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.1 Prevenir la contaminació de l'aqüífer i els seus efectes sobre la població

1.1.2 Segellar i restaurar l'abocador clausurat de Figuera Major

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària1.1.2a Executar el projecte de segellament i 
restauració elaborat per la Diputació de Barcelona

2003

Garantir l’estabilitat de l’abocador 
assegurant el manteniment de la 
recollida d’aigües

-Manteniment ContinuFinalitzant -

Realització del Cross Ciutat de Mataró 5.409,1PME Acabat-

Proposta de circuit  de cros, de circuit de 
mountainbike i de circuit d’agility en 
elaboració

-PME Iniciat-

2004

Garantir l'estabilitat de l'abocador 
assegurant el manteniment de la 
recollida d'aigües

-Manteniment ContinuAcabada -

Coordinació de reunions amb els agents 
implicats en la realització del circuit de 
cross permanent

-PME Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.1 Prevenir la contaminació de l'aqüífer i els seus efectes sobre la població

1.1.3 Controlar l'ús de les aigües subterrànies destinades al consum humà

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària1.1.3a Connectar la xarxa municipal d'aigua 
potable amb els corresponents hidrants a la 
urbanització Can Quirze per evitar l'actual consum 
d'aigua subterrània que subministra aquesta 
urbanització amb elevats continguts de nitrats

2003

-Iniciada -

2004

-Iniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.2 Minimitzar els impactes de les aigües residuals que poden afectar l'aqüífer i el medi marí

1.2.1 Posar en funcionament la depuradora d'aigües residuals i millorar el sistema de sanejament

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària1.2.1a Realitzar el seguiment de la fase de 
construcció de la nova EDAR amb sistema de 
tractament biològic, així com la posada en 
funcionament

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -

Curt ! Prioritària1.2.1b Controlar els abocaments d'aigües residuals 
industrials amb l'aplicació de l'ordenança 
reguladora dels abocaments i la resta de normativa 
vigent

2003

Es sol·licita el permís d’abocament com a 
condició de la llicència d’obertura

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Vigilància durant el servei. Detecció 
d’incidències durant la ronda, o per previ 
avís.

-Policia Local Continu-

Es fa el control dels abocaments 
d’aigües residuals industrials per 
contrata amb el CCM

-AMSA Continu-

2004

Es sol·licita el permís d'abocament com a 
condició de la llicència

-Ciutat Sostenible ContinuAcabada -

Vigilància durant el servei. Detecció 
d'incidències durant la ronda o per previ 
avís.

-Policia Local Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.2 Minimitzar els impactes de les aigües residuals que poden afectar l'aqüífer i el medi marí

1.2.1 Posar en funcionament la depuradora d'aigües residuals i millorar el sistema de sanejament

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Es fa el control dels abocaments 
d'aigües residuals industrials per 
contrata amb el CCM

-AMSA Continu-

Curt ! Prioritària1.2.1c Realitzar el control de l'explotació de l'EDAR 2003

Es fa el control analític de l’explotació de 
l’EDAR per contrata amb SIMMAR

-AMSA ContinuFinalitzant -

2004

Es fa el control analític de l'explotació de 
l'EDAR per contrata amb SIMMAR

-AMSA ContinuAcabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.2 Minimitzar els impactes de les aigües residuals que poden afectar l'aqüífer i el medi marí

1.2.2 Impulsar la connexió de les urbanitzacions Santa Maria de Cirera, Can Quirze i Can Marquès a la xarxa de 
clavegueram

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -1.2.2a Fomentar la construcció de xarxa de 
clavegueram a la urbanització Santa Maria de 
Cirera i la connexió d'aquesta urbanització 
juntament amb les de Can Quirze i Can Marquès al 
sistema de sanejament de Mataró

2003

Impulsar la connexió de les 
urbanitzacions Sta. Maria de Cirera, can 
Marquès i can Quirze a la xarxa de 
clavegueram:Seguiment i tramitació de 
l’aprovació inicial i provisional del pla 
parcial del sector urbanitzable de can 
Quirze que conté el projecte bàsic 
d’urbanització on es planteja la connexió 
del clavegueram de la urbanització a la 
xarxa general.

-Urbanisme IniciatIniciada -

Impulsar la connexió de les 
urbanitzacions Sta. Maria de Cirera, can 
Marquès i can Quirze a la xarxa de 
clavegueram: Inici dels treballs previs a 
la modificació puntual del pla general en 
els àmbits de “Lo Bassal” per tal de 
connectar el clavegueram de la 
urbanització de Sta. Maria de Cirera amb 
la xarxa general.

-Urbanisme Iniciat-

Redacció del document pel seguiment i 
tramitació de l’aprovació inicial i 
provisional del pla parcial del sector 
urbanitzable de Can Quirze que conté el 
projecte bàsic d’urbanització on es 
planteja la connexió del clavegueram de 
la urbanització a la xarxa general.

-PUMSA Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.2 Minimitzar els impactes de les aigües residuals que poden afectar l'aqüífer i el medi marí

1.2.2 Impulsar la connexió de les urbanitzacions Santa Maria de Cirera, Can Quirze i Can Marquès a la xarxa de 
clavegueram

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

2004

Seguiment i tramitació de l'aprovació 
definitiva per part de la Comissió 
d'Urbanisme del pla parcial del sector 
urbanitzable de can Quirze que conté el 
projecte bàsic d'urbanització on es 
planteja la connexió del clavegueram de 
la urbanització a la xarxa general.

-Urbanisme AcabatFinalitzant -

Seguiment i tramitació de l'aprovació 
inicial i definitiva del projecte 
d'urbanització complementari de la UA-
72 can Quirze  on es planteja la 
connexió del clavegueram de la 
urbanització a la xarxa general.

-Urbanisme Acabat-

Seguiment i tramitació de l'aprovació 
definitiva del projecte d'urbanització del 
Pla parcial de can Serra, que inclou el 
projecte de xarxa de clavegueram 
connectada a la xarxa principal. El 
projecte possibilitarà la futura connexió 
del clavegueram de l'urbanitzaria Santa 
Maria de Cirera a la xarxa principal.

-Urbanisme Acabat-

Redacció del document pel seguiment i 
tramitació de l'aprovació inicial i 
provisional del pla del sector 
urbanitzable de Can Quirze que conté el 
projecte bàsic d'urbanització on es 
planteja la connexió del clavegueram de 

29.700,0PUMSA Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.2 Minimitzar els impactes de les aigües residuals que poden afectar l'aqüífer i el medi marí

1.2.2 Impulsar la connexió de les urbanitzacions Santa Maria de Cirera, Can Quirze i Can Marquès a la xarxa de 
clavegueram

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

la urbanització a la xarxa general.
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.2 Minimitzar els impactes de les aigües residuals que poden afectar l'aqüífer i el medi marí

1.2.3 Reduir els impactes que provoca sobre les platges l'abocament d'aigües residuals dels sobreeixidors de la 
xarxa de clavegueram

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà -1.2.3a Unificar diferents sobreixidors tal com 
preveu el projecte d'urbanització del passeig 
marítim, de manera que hi hagi menys punts 
d'abocament al mar i es faciliti el seu control i 
neteja

2003

Control de l’execució del projecte del 
passeig Marítim, reduint el número de 
punts d’abocament al mar

-Obres AcabatAcabada -

2004

-Acabada -

Llarg -1.2.3b Estudiar la possibilitat de prolongar els 
sobreeixidors de la platja analitzant les diferents 
alternatives tècniques

2003

Control de l’execució del projecte del 
passeig Marítim que contempla la 
prolongació dels sobreexidors de la 
platja, amb protecció de llera i laterals 
amb escollera

-Obres AcabatAcabada -

2004

-Acabada -

Curt -1.2.3c Definir i executar un protocol d'actuació que 
permeti aplicar la neteja ràpida de les platges 
després dels abocaments dels sobreixidors 
eliminant la barrera de sorra del final de la rasa de 
sortida al mar de les aigües residuals i eliminant 
zones d'aigua embassada (veure figura 1)

2003

Execució del protocol d’actuació a les 
platges

-Serveis Municipals ContinuFinalitzant -

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.2 Minimitzar els impactes de les aigües residuals que poden afectar l'aqüífer i el medi marí

1.2.3 Reduir els impactes que provoca sobre les platges l'abocament d'aigües residuals dels sobreeixidors de la 
xarxa de clavegueram

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Neteja de taques degudes als 
desbordaments

-Serveis Municipals ContinuFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.3 Promoure la reutilització de les aigües residuals i depurades de l'EDAR destinant-les al reg de les zones 
agrícoles de Mataró i Cabrera amb l'objectiu de fomentar la recàrrega de l'aqüífer

1.3.1 Minimitzar el contingut en sals de les aigües residuals per facilitar la possibilitat de ser reutilitzades per al 
reg agrícola

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària1.3.1a Comprovar si es produeix infiltració d'aigua 
salina a la xarxa de col·lectors, i , en cas afirmatiu, 
prendre les mesures correctores de manteniment 
adequades

2003

-Iniciada -

2004

-Iniciada -

Curt ! Prioritària1.3.1b Controlar a través de les ordenances 
municipals reguladores dels abocaments a la xarxa 
de clavegueram els abocaments d'aigües residuals 
de les indústries que presentin un elevat contingut 
en sals

2003

El Consell Comarcal del Maresme realitza 
el control del compliment

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Vigilància durant el servei -Policia Local Continu-

Es controlen els abocaments d’aigües 
residuals amb alt contingut de sals per 
contrata amb el CCM (1.2.1b)

-AMSA Continu-

2004

Es sol·licita permís d'abocament i es 
passen al Consell Comarcal denúncies o 
inspeccions sobre abocaments

-Ciutat Sostenible ContinuAcabada -

Vigilància durant el servei. -Policia Local Continu-

Es controlen els abocaments d'aigües -AMSA Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.3 Promoure la reutilització de les aigües residuals i depurades de l'EDAR destinant-les al reg de les zones 
agrícoles de Mataró i Cabrera amb l'objectiu de fomentar la recàrrega de l'aqüífer

1.3.1 Minimitzar el contingut en sals de les aigües residuals per facilitar la possibilitat de ser reutilitzades per al 
reg agrícola

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

residuals amb alt contingut de sals per 
contrata amb el CCM
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.3 Promoure la reutilització de les aigües residuals i depurades de l'EDAR destinant-les al reg de les zones 
agrícoles de Mataró i Cabrera amb l'objectiu de fomentar la recàrrega de l'aqüífer

1.3.2 Impulsar la reutilització de l'aigua residual depurada per a reg a través de la Comunitat d'Usuaris de la Conca 
de la Riera d'Argentona

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària1.3.2a Contemplar la possibilitat d'ampliació a 
tractament terciari (elaboració del projecte, reserva 
de sòl, etc.) de la nova EDAR en fase de 
construcció, promocionar l'activitat de la Comunitat 
d'Usuaris de la Conca de la Riera d'Argentona i 
realitzar estudis que determinin la viabilitat tècnica 
i econòmica de les infrastructures necessàries per 
poder reutilitzar l'aigua de l'EDAR a les zones 
agrícoles de Cabrera i Mataró

2003

Seguiment de les iniciatives sobre la 
reutilització de l’aigua de l’EDAR a la 
zona agrícola de Cabrera

-Ciutat Sostenible AcabatAvançada -

2004

Sol·licitar informació sobre la iniciativa 
pilot de la reutilització de l'aigua de 
l'EDAR a la zona agrícola de Cabrera

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.3 Promoure la reutilització de les aigües residuals i depurades de l'EDAR destinant-les al reg de les zones 
agrícoles de Mataró i Cabrera amb l'objectiu de fomentar la recàrrega de l'aqüífer

1.3.3 Analitzar la viabilitat de la recarrega de l'aqüífer de la riera d'Argentona en cas que existissin excedents 
d'aigua de l'EDAR

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -1.3.3a Fomentar la realització d'un estudi que 
determini la conveniència de poder realitzar 
recàrregues de l'aqüífer de la riera d'Argentona 
amb excedents d'aigua depurada de l'EDAR

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.4 Fomentar l'estalvi d'aigua i el control dels consums

1.4.1 Minimitzar el consum d'aigua d'ús domèstic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -1.4.1a Seguir impulsant la línia ja iniciada per la 
companyia Aigües de Mataró S.A. per minimitzar 
els consums d'aigua d'ús domèstic

2003

Adhesió al Projecte "ECEA" (Estalvi i 
Consum Eficient d'Aigua), impulsat per 
Ecologistes en acció. Mataró participarà 
en una campanya pilot adreçada a les 
llars. Encara no s’ha executat, s’ha 
demanat ajut europeu.

-Ciutat Sostenible IniciatFinalitzant -

Es segueix adaptant la tarifa d’aigua, 
modificant-ne l’estructura tarifària, en el 
sentit de disminuir el límit del segon 
bloc, per tal de minimitzar els consums 
d’aigua d’ús domèstic.

-AMSA Continu-

2004

Disseny i execució de treballs 
preliminars per una campanya de 
sensibilització ciutadana sobre la nova 
cultura de l'aigua

10.000,0Ciutat Sostenible IniciatFinalitzant -

Es segueix adaptant la tarifa d'aigua, 
modificant-ne l'estructura tarifària, en el 
sentit de disminuir el límit del segon 
bloc, per tal de minimitzar els consums 
d'aigua d'ús domèstic.

-AMSA Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.4 Fomentar l'estalvi d'aigua i el control dels consums

1.4.2 Fomentar el control i la reducció dels consums d'aigua de les activitats

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -1.4.2a Considerar les mesures d'estalvi d'aigua 
com un element prioritari en el projecte de noves 
instal·lacions i evitar la implantació d'activitats que 
aportin risc de sobreexplotació de l'aqüífer

2003

Bonificació de la taxa d’activitats(Aquest 
any ningú l’ha sol·licitat)

-Ciutat Sostenible ContinuIniciada -

Informació, dins de les activitats de 
suport a la creació d’empreses, de les 
bonificacions de les taxes municipals en 
els projectes que implantin mesures 
d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua

-IMPEM Continu-

2004

Subvenció de la taxa d'activitats a les 
empreses que han instal·lat mesures 
d'estalvi d'aigua. Aquest any ningú no 
ho ha sol·licitat.

-Ciutat Sostenible ContinuIniciada -

Reunions amb els clubs usuaris de les 
instal·lacions per fomentar i controlar 
l'estalvi d'aigua a les instal·lacions 
esportives. A partir d'aquestes reunions 
s'ha vist la necessitat de canviar alguns 
pulsadors, regulació d'algunes calderes, i 
solucionar algunes avaries. Aquestes 
actuacions van incloses sins el 
manteniment de les instal·lacions

-PME Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

1. AMPLIAR L'AUTOABASTAMENT EN L'ÚS DELS RECURSOS HÍDRICS I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

1.4 Fomentar l'estalvi d'aigua i el control dels consums

1.4.2 Fomentar el control i la reducció dels consums d'aigua de les activitats

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -1.4.2b Fomentar la realització d'un Pla d'Ordenació 
d'extraccions de l'aqüífer de la riera d'Argentona, 
dins el marc d'aqüífer protegit (Decret 328/88)

2003

-Pendent -

2004

-Pendent -

Curt -1.4.2c  Fomentar la recollida d'aigües pluvials en 
els hivernacles per poder-la utilitzar pel reg

2003

-Iniciada -

2004

-Iniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

2. PREVENIR LA PÈRDUA DE QUALITAT DE L'AIRE

2.1 Reduir les emissions de contaminants dels sectors més problemàtics

2.1.1 Minimitzar l'aportació d'òxids de nitrogen i de compostos orgànics volàtils generats per la circulació de 
vehicles

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

! Prioritària2.1.1a Aplicar les mesures de pacificació del trànsit 
al nucli urbà (propostes 6.1.3 ,6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 i 
6.2.4)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -

! Prioritària2.1.1b Aplicar control de les emissions de vehicles 
( proposta 6.1.2)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -

Curt ! Prioritària2.1.1c Realitzar campanyes de millora d'hàbits de 
conducció al nucli urbà per eradicar comportaments 
que fan augmentar les emissions de contaminants i 
els sorolls

2003

Campanyes de sorolls i emissions de 
gasos(veure subaccions 6.1.1a i 6.1.2a)

-Policia Local ContinuFinalitzant -

2004

Campanyes de sorolls i emissions de 
gasos ( veure subaccions 6.1.1a i 6.1.2a)

-Policia Local ContinuFinalitzant -

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 19 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

2. PREVENIR LA PÈRDUA DE QUALITAT DE L'AIRE

2.1 Reduir les emissions de contaminants dels sectors més problemàtics

2.1.2 Promoure l'aplicació de sistemes de depuració de gasos emesos per la incineradora de residus sòlids

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària2.1.2a L'aplicació de futures normes d'emissió de 
contaminants previstes per la UE ha de contemplar 
la implementació de sistemes de depuració 
addicionals dels fums de la incineradora per 
eliminar òxids de nitrogen i dioxines, amb sistemes 
de reducció catalítica. Cal preveure la incidència 
econòmica d'aquestes ampliacions així com la 
disponibilitat d'espai per ubicar-les (veure proposta 
4.2.2)

2003

Sol·licitar una ajuda econòmica al Fons 
de Cohesió de la Comissió Europea per a 
l’adequació de la instal·lació a la 
Directiva 2000/76/CE per a:
Implantació d’un nou sistema per a la 
reducció de les emissions de NOx. En 
aquest sentit, després d’una anàlisi 
tècnica acurada, es seleccionà d’entre 
les tecnologies disponibles un sistema de 
reducció selectiva no catalítica (SNCR) 
amb utilització d’urea.
Substitució dels actuals electrofiltres per 
filtres de mànegues.
Adequació dels sistemes de mesura 
d’emissions gasoses per xemeneia per a 
passar a disposar de mesures en continu 
de : partícules totals, CO, HCl (com fins 
ara) ; HF, COT, SO2 i NOx (mesures en 
continu afegides per la Directiva).

-CTRSUM AcabatAvançada -

2004

S'han portat a terme les obres per 
l'adequació de la instal·lació a la 
Directiva 2000/76/CE. A finals de 2004 
la instal·lació ja compleix amb la 
normativa.

-CTRSUM AcabatAcabada 4.401.920,0
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

2. PREVENIR LA PÈRDUA DE QUALITAT DE L'AIRE

2.1 Reduir les emissions de contaminants dels sectors més problemàtics

2.1.3 Promoure la reducció dels consums de combustibles dins l'àmbit industrial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -2.1.3a Informar a les empreses més consumidores 
de combustible sobre la necessitat de reduir les 
emissions de contaminants atmosfèrics i en 
especial d'òxids de nitrogen i compostos volàtils 
indicant la  seva incidència  en la producció d'ozó i 
promoure el seu acolliment als Plans de 
Descontaminació Gradual

2003

Estudi Campanya per a la millora de la 
recollida de residus i gestió 
mediambiental del teixit productiu de 
Mataró (gestió referent a temes 
energètics i contaminació per fums, 
entre altres)

15.000,0IMPEM AcabatIniciada -

2004

-Iniciada -

-2.1.3b Promoure la realització d'auditories 
energètiques a les empreses amb elevats consums 
(veure proposta 3.2.1a)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

2. PREVENIR LA PÈRDUA DE QUALITAT DE L'AIRE

2.1 Reduir les emissions de contaminants dels sectors més problemàtics

2.1.4 Minimitzar els riscos de salut comunitària millorant el control dels sistemes de sanejament ambiental

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà ! Prioritària2.1.4a Revisar els protocols, els sistemes 
d'inspecció i control i la gestió en l'àmbit de la 
salut pública i de les llicències d'activitats

2003

Redacció del protocol d’urgències -Ciutat Sostenible AcabatIniciada -

Elaboració del protocol d’Inspecció de 
Salut Ambiental (PR-SSSPPS-006-E) No 
contempla el tema de les immisions.

5.498,7Salut Pública Acabat-

2004

Revisió de processos dins el compromís 
de millora continua de la Carta de 
Serveis

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Mitjà ! Prioritària2.1.4b Informar a les empreses i als redactors de 
projectes dels riscos per la salut comunitària, de 
les obligacions sobre manteniments i controls a les 
que estan subjectes les instal·lacions d'alt risc que 
afecten l'ambient exterior dels edificis susceptibles 
de convertir-se en focus per la propagació de la 
legionel·losi i de la conveniència de buscar 
sistemes alternatius

2003

Disseny de tríptics informatius sobre la 
Jornada Tècnica de riscos de legionel·losi 
(tractament de l’aigua)

387,6Imatge AcabatAvançada -

Informació prèvia i durant la tramitació 
de la llicència a les empreses i als 
redactors de projectes dels riscos per a 
la salut comunitària, de les obligacions 
sobre manteniments i controls a les  que 
estan subjectes les instal·lacions d’alt 
risc que afecten l’ambient exterior dels 
edificis susceptibles de convertir-se en 
focus per a la propagació de la 
legionel·losi i de la conveniència de 
buscar sistemes alternatius.

-Ciutat Sostenible Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

2. PREVENIR LA PÈRDUA DE QUALITAT DE L'AIRE

2.1 Reduir les emissions de contaminants dels sectors més problemàtics

2.1.4 Minimitzar els riscos de salut comunitària millorant el control dels sistemes de sanejament ambiental

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Coordinació de les ponències de la 
Jornada Tècnica de la legionel·losi 
adreçada a tècnics i professionals 
relacionats amb el tema i en la que es 
van tractar temes sobre la legislació 
vigent, possibles solucions tècniques 
per  a tractar-la i intercanvi 
d’experiències d’altres casos ocorreguts.

4.160,7Manteniment Acabat-

Tramesa de 3.000 cartes (mailing) 
informatiu a tots els establiments 
suceptibles de tenir torres de 
refrigeració o condensadors evaporatius

6.493,8Salut Pública Acabat-

2004

Informació prèvia i durant la tramitació 
de la llicència a les empreses amb 
instal·lacions amb alt risc de legionel·losi

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Tramesa de 4150 cartes (mailing) 
informatives sobre la normativa de la 
legionel·la a tots els establiments 
susceptibles de tenir torres de 
refrigeració o condensadors evaporatius…

898,3Salut Pública Acabat-

Mitjà ! Prioritària2.1.4c Controlar les instal·lacions i els sistemes 
d'autocontrol i manteniment de les instal·lacions 
que puguin tenir un risc associat a l'aparició de 
casos de legionel·losi, en el marc que estableixi la 
normativa vigent

2003

Execució de les inspeccions i presa de 
mostres del 100% de les instal·lacions 
de risc per legionel·la (11 torres)

2.285,0Salut Pública AcabatAvançada 1.142,6
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

2. PREVENIR LA PÈRDUA DE QUALITAT DE L'AIRE

2.1 Reduir les emissions de contaminants dels sectors més problemàtics

2.1.4 Minimitzar els riscos de salut comunitària millorant el control dels sistemes de sanejament ambiental

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

2004

Execució dels treballs pel tractament de 
la legionel.la en els regs de les zones 
verdes de la ciutat

17.600,6Manteniment AcabatFinalitzant -

Excecució de les inspeccions i pressa de 
mostres del 100% de les instal·lacions 
de risc per legionel·la.(12 torres  i 9 
analítiques).

2.355,8Salut Pública Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària3.1.1a Resoldre les deficiències que presenten les 
escomeses que no estan d'acord amb la normativa 
d'instal·lacions elèctriques per poder optimitzar la 
tarifa de contractació amb les companyies 
subministradores

2003

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre MJ
Avda. Gatassa (entre M. Cuadrada i Puig 
i Cadafalch)
Pge. Baldomer Vila
C/ Indústria
Pge. Ramon Berenguer IV (entre 
Gatassa i Puig i Cadafalch)
C/ Marathon (entre Pge. Pedraforca i 
Gatassa)
Pge. Montgrí
C/ Vitòria (entre València i Gatassa)
C/ Nàpols
C/ St. Joan Bosco
C/ Sicília
C/ Mallorca
C/ Provença

118.611,3Manteniment AcabatFinalitzant -

Execució de la reforma del quadre MV
C/ Ignacio de Loyola
C/ Abad Oliva
Avda. Torner (entre Magí Raventós i 
Àvila)
C/ Abad Marcet (entre Magí Raventós i  
Àvila)
Avda. Velòdrom (entre Magí Raventós i 
Dr. Ferran)
Pge. Carles Padrós (entre Magí Raventós 
i Àvila)
Pge. Miró
C/ Transversal (entre Muntanya i Ctra. 
de Cirera)

121.269,6Manteniment Acabat-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 25 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

C/ Caseta (entre Transversal i Pge. Miró)
Rda. Dr. Ferran (entre Caseta i 
Velòdrom)

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre ON
C/ Berguedà
C/ Mas St. Jordi
C/ St. Jordi
C/ St. Josep de Calasanz
C/ St. Sebastià

73.316,2Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres dels 
quadres OE (vista Alegre), OE 
(Caputxins), Mj, MV i On

12.006,0Manteniment Acabat-

Redacció dels projectes de reforma dels 
quadres O, MU, OC

9.396,0Manteniment Acabat-

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre MH
C/ Antoni Gaudí
C/ St. Dabiel
C/ Creu d’en Fins
C/ St. Miquel
C/ Joan Maragall
C/ St. Jordi
C/ ferrer i Dalmau
C/ Calasanç Marqués

-Manteniment Iniciat-

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre K
C/ Josep Montserrat Cuadrada (entre 
Gatassa i Puig i Cadafalch)

96.655,2Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

C/ Jaume Sala
Pge. Andorra
C/ Joanot Martorell
C/ Arnau de Palau
C/ Josep Mora i Fontanills

Execució de la reforma de l’enllumenat 
de l’Avda. Puig i Cadafalch entre Pompeu 
Fabra i Avda. Gatassa

-Manteniment Iniciat-

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre MJ
Avda. Gatassa
C/ Nàpols
C/ Vitòria (entre Rosselló i Gatassa)

118.611,3Manteniment Acabat-

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre MV
C/ Transversal
C/ Caseta
Rda. Dr. Ferran
Avda. Velòdrom
C/ Àvila
C/ St. Ignasi de loiola
Avda. Torner
C/ Abat Oliva
C/ Abat Marcet
Pge. Carles Padrós

114.633,0Manteniment Acabat-

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del  quadre AD
Pas subterrani del Cargol

34.040,7Manteniment Acabat-

Execució de la reforma de l’enllumenat 73.316,2Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

del quadre ON
Pge. Mas St. Jordi
C/ Mas St. Jordi
C/ Berguedà
C/ St. Josep de Calasanç
C/ St. Sebastià
C/ La Lluna

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre ORda. Alfons XII

57.324,1Manteniment Acabat-

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre P
Camí Ral (entre Porta Laietana i Rda. 
Josep Irla)

45.290,3Manteniment Acabat-

Execució de la reforma de l’enllumenat 
del quadre MU i OR
C/ Germà Joaquim
Pge. Torrent de la Polvola
Pge. Miro
Rda. Dr. Ferran 
Tte. de la Pólvora
C/ Transversal
C/ Verge del Pilar
C/ Toledo
C/ Delícies

60.451,6Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres de 
reforma del quadre P

1.508,0Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres de la 
reforma del pas del Cargol

1.392,0Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Execució de la direcció de les obres de 
reforma del quadre O

1.508,0Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres de 
reforma del quadre K

2.320,0Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres de 
reforma del quadre MJ

2.552,0Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres de 
reforma de quadre MV

2.958,0Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres de 
reforma del quadre ON

2.436,0Manteniment Acabat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre MI

2.900,0Manteniment Acabat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre OG

-Manteniment Iniciat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre F

-Manteniment Iniciat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre B

-Manteniment Iniciat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre OK

-Manteniment Iniciat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre MK

-Manteniment Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Redacció del projecte de reforma del 
quadre A

-Manteniment Iniciat-

2004

Execució de la reforma de l'enllumenat 
del quadre MH: C/ Antoni Gaudí, C/ St. 
Daniel, C/ Creu de'n Fins, C/ St. Miquel, 
C/ Joan Maragall, C/ St. Jordi, C/ ferrer i 
Dalmau, C/ Calasanç Marques

71.393,0Manteniment AcabatFinalitzant -

Execució de la reforma de l'enllumenat 
de l'Avda. Puig i Cadafalch entre Pompeu 
Fabra i Gatassa

114.790,1Manteniment Acabat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre OG

2.300,0Manteniment Acabat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre F

2.300,0Manteniment Acabat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre B

2.552,0Manteniment Acabat-

redacció del projecte de reforma del 
quadre MK

2.000,0Manteniment Acabat-

Redacció del projecte del quadre H 1.392,0Manteniment Acabat-

Redacció del projecte de reforma de 
l'enllumenat del quadre E

3.480,0Manteniment Acabat-

Redacció del projecte de reforma de 2.900,0Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

l'enllumenat del quadre G

Execució de la reforma de l'enllumenat 
del quadre OC

82.804,6Manteniment Acabat-

execució de la reforma de l'enllumenat 
del quadre OG

85.797,0Manteniment Acabat-

execució de la reforma de l'enllumenat 
del quadre OK

76.998,0Manteniment Acabat-

Execució de la reforma de l'enllumenat 
del quadre MI

76.127,0Manteniment Acabat-

Execució de la reforma de l'enllumenat 
del quadre F

96.669,7Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres de la 
reforma de l'enllumenat del quadre MH

2.320,0Manteniment Acabat-

Execució de la direcció de les obres de 
reforma de l'enllumenat de l'Avda, Puig i 
Cadafalch, entre Pompeu Fabra i Gatassa

2.958,0Manteniment Acabat-

Execució de la direcció dels treballs de 
reforma de l'enllumenat del quadre OC

2.320,0Manteniment Acabat-

execució de la direcció de les obres de 
reforma de l'enllumenat del quadre OK

1.947,2Manteniment Acabat-

execució de la direcció de les obres de 
reforma de l'enllumenat del quadre MI

2.668,0Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Execució de la direcció de les obres de 
reforma de l'enllumenat del quadre F

2.900,0Manteniment Acabat-

Redacció del projecte de reforma del 
quadre A

1.037,0Manteniment Acabat-

Curt ! Prioritària3.1.1b Continuar la substitució de les làmpades de 
vapor de mercuri per altres de vapor de sodi més 
eficients

2003

Redacció i aprovació de projectes de 
reurbanització incorporant làmpades de 
VSAP en substitució de les de mercuri.
Carrers i places executats
- Baixada Espenyes, Can Xammar, St. 
Cristòfor i Na Pau 
- Av. Corregiment 2n tram

26.338,0Obres AcabatFinalitzant -

Redacció i aprovació de projectes de 
reurbanització incorporant làmpades de 
VSAP en substitució de les de mercuri. 
Carrers i places en execució:carrer St. 
Francesc d’Assís

-Obres Iniciat-

En l’execució de les reformes de 
l’enllumenat s’han anat substituint 
làmpades de vapor de mercuri per sodi

-Manteniment Continu-

Execució dels treballs per a la substitució 
de làmpades de vapor de mercuri per 
sodi en els carrers:
Pge. Sta. Magdalena
Pça. Canyamars
Pça. Joaquim Galí
C. Esteve Benet

29.631,8Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

C. Càdiz
Escales entre Dr. Turró i Dinamarca
Parc Camí de la Serra
Cruïlla Puig i Cadafalch i Pompeu Fabra
c. Bèlgica (entre Alemanya i Països 
Baixos)
c. Bèlgica (entre Blanes i Països Baixos)
Avda. Maresme davant estació
Pge. Interior edificis Via Europa

Execució dels treballs per a la substitució 
de làmpades de vapor de mercuri per 
sodi a la Via Europa

50.202,8Manteniment Acabat-

Execució dels treballs per a la substitució 
de làmpades de vapor de mercuri per 
sodi en els carrers:
Pça. Cirera
C/ Alemanya
Parc de la Llàntia (escales)
C/ Blanes
C/ Blanes
C/ Suècia
Pça. la Lluna

-Manteniment Iniciat-

Canvi massiu de làmpades en el sector 
C-I, entorns Hospital i centre comercial 
(c. Josep Trueta, c. Lluís Viladevall, c. 
Brusel·les, c. Estrasburg, c. Torrent de 
les Piques)

10.000,0PUMSA Acabat-

2004

Redacció i aprovació de projectes de 5.120,0Obres AcabatFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

reurbanització incorporant  làmpades de 
VSAP en substitució de les de mercuri. 
Carrers i places executats: c. St. 
Francesc d'Assís; c. de la Palma.

Redacció i aprovació de projectes de 
reurbanització incorporant làmpades de 
VSAP en substitució de les de mercuri. 
Carrers i Places en execució: Carrer del 
Cós. Carrer Sant Pau. Entorns Centre 
Cívic Pla d'en Boet.

-Obres Iniciat-

En l'execució de les reformes de 
l'enllumenat recollides a les actuacions 
de la subacció 3.1.1a s'han anat 
substituint les làmpades de vapor de 
mercuri per sodi

-Manteniment Acabat-

Execució dels treballs de substitució de 
làmpades de vapor de mercuri per sodi 
als carrers: Alemanya, Blanes, Suècia, 
La lluna, Parc de la Llàntia

25.883,7Manteniment Acabat-

Curt ! Prioritària3.1.1c Aplicar la reducció de flux o mitja apagada 
en aquelles línies en què sigui possible i on 
actualment no es realitzi

2003

Redacció i aprovació de tots els 
projectes d’urbanització i reurbanització 
incorporant la redacció de flux en 
l’enllumenat públic mitjançant 
reactàncies de doble nivell.
Carrers i places executats:
- Baixada Espenyes, Can Xammar, St. 
Cristòfor i Na Pau

6.875,0Obres AcabatAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

- Av. Corregiment 2n tram
- Pl. Can Llinàs
- Accés al Port
- Pg. Marítim

Redacció i aprovació de tots els 
projectes d’urbanització i reurbanització 
incorporant la redacció de flux en 
l’enllumenat públic mitjançant 
reactàncies de doble nivell.
Carrers i places en execució: 
- c. St. Francesc d’Assís
- Zona verda PERI-01 c. Llauder
- Zona verda El Tabalet ronda President 
Macià
- Urbanització entorns edifici Via Pública
- Cruïlla ctra. de Mata-ronda Rafael 
Estrany
- c. La Palma
- Tram La Riera (entre St. Josep i 
Muralla Presó)

-Obres Iniciat-

En l’execució de les reformes de 
l’enllumenat s’han anat incorporant 
estabilitzadors, reductors de fluxe i 
rellotges horaris

-Manteniment Continu-

Elaboració del projecte complementari 
de la urbanització de Can Quirze (a 
desembre de 2003 s’està tramitant 
l’aprovació)

-PUMSA Acabat-

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Redacció i aprovació de tots els 
projectes de reurbanització incorporant 
la reducció de flux en l'enllumenat públic 
mitjançant reactàncies de doble nivell. 
Carrers i places executats: c. St. 
Francesc d'Assís, Zona Verda PERI-01 c. 
Llauder, Zona Verda El Tabalet ronda 
President Macià, urbanització dels 
entorns de l'edifici de Via Pública, cruïlla 
ctra. De Mata- Ronda Rafael Estrany, c. 
de La Palma.

6.035,0Obres AcabatFinalitzant -

Redacció i aprovació de tots els 
projectes d'urbanització i reurbanització 
incorporant la reducció de flux en 
l'enllumenat públic mitjançant 
reactàncies de doble nivell. Carrers i 
places en execució: Entorns del Centre 
Cívic de Pla d'en Boet, Carrer St. Pau, 
Carrer del Cós i Tram de la Riera (entre 
St. Josep i Muralla Presó).

-Obres Iniciat-

En l'execució dels treballs de la reforma 
de l'enllumenat recollits a l'actuació de la 
subacció 3.1.1a s'han incorporat 
estabilitzadors, reductors de fluxe i 
rellotges horaris

-Manteniment Acabat-

Curt ! Prioritària3.1.1d Establir un mecanisme de revisió anual de 
la tarifa de cada escomesa per garantir que sigui 
l'òptima entre les diverses possibilitats existents

2003

Execució de la revisió anual de les tarifes. -Manteniment IniciatAcabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.1 Elaborar un Pla de gestió de l'enllumenat públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

2004

Execució del treball corresponen a 
l'estudi tarifari vigent i proposta 
d'adequació a les noves tarifes que 
regiran amb el lliure mercat. Ha estat 
una millora ofertada en el concurs per 
l'actual mantenidor de l'enllumenat 
(Electricitat Boquet).

-Manteniment AcabatAcabada -

Curt ! Prioritària3.1.1e Incorporar exigències d'eficiència energètica 
als plecs de condicions a presentar per les 
empreses que optin a la concessió de la gestió de 
l'enllumenat, i informar favorablement aquelles 
propostes que incloguin millores en l'eficiència 
energètica de l'enllumenat

2003

Execució de la instal·lació del programa 
URBILUX a la seu de la empresa Boquet 
i a les dependències del Servei de 
Manteniment i el control dels quadres HE 
i IJ. Aquest programa permet fer un 
control de l’enllumenat a distància, 
controlar les diferències de tensió, si hi 
ha làmpades apagades,…

17.472,8Manteniment AcabatFinalitzant -

2004

-Finalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.2 Aplicar les propostes de les diagnosis energètiques realitzades al municipi

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà ! Prioritària3.1.2a  Executar les propostes de les diagnosis ja 
realitzades a les 18 instal·lacions del Patronat 
Municipal d'Esports (veure figura 2)

2003

Les millores energètiques que es van 
realitzant són la continuació de 
l’aplicació d’aquestes auditories

-PME IniciatFinalitzant -

2004

-Finalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.3 Realitzar diagnosis energètiques als edificis públics més emblemàtics o amb més possibilitats d'estalvi

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà ! Prioritària3.1.3a Realitzar diagnosis energètiques a tots els 
edificis i instal·lacions de gestió municipal i aplicar 
les millores que s'hi proposin

2003

Execució dels treballs per canviar la 
torre de refrigeració per una de 
condensació de l’edifici del Carreró

10.180,2Manteniment AcabatIniciada -

Realització de diagnosi energètica a 
l’edifici del C/. Herrera, de l’IMPEM

-IMPEM Previst-

Continuació de l’ estudi de les  
instal·lacions elèctriques a la resta 
d’equipaments esportius

-PME Iniciat-

2004

Realització de diagnosi energètica a 
l'edifici de l'IMPEM C/ Herrera, 70

-IMPEM AcabatIniciada -

S'ha realitzat un estudi sobre el 
rendiment del sistema de refrigeració air-
cool de la Biblioteca Pompeu Fabra. 
Aquest estudi afirma que amb aquest 
sistema la Biblioteca ha tingut un estalvi 
energètic de 300 €

-PMC Acabat-

Realització de millores als tres pavellons 
coberts de Mataró segons deien les 
diagnosis de l'ECA. Algunes d'aquestes 
millores han estat: incorporació d'un nou 
cablejat, millores dels llums 
d'emergència i millores de les 
connexions elèctriques

20.000,0PME Acabat-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 39 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -3.1.4a Substituir els equips avariats o obsolets per 
d'altres que siguin més eficients, com per exemple 
fluorescents de baix consum, balastos electrònics, 
interruptors d'encesa temporitzada, sistemes de 
climatització que no utilitzin CFC... de forma que 
els nous aparells que s'adquireixin siguin sempre 
més eficients que l'element substituït

2003

Substitució d’equips avariats per altres 
més eficients de forma puntual

-Manteniment PuntualFinalitzant -

L’edifici de l’IMPEM disposa d’il·luminació 
de baix consum, sensors de connexió i 
temporització

-IMPEM Continu-

Substitució progressiva dels equips 
avariats o obsolets per d'altres que són 
més eficients, com un aspecte més del 
manteniment i les petites obres i 
reparacions que es realitzen en els 
equipaments que depenen del PMC. Dins 
del manteniment qualificat com ordinari, 
enguany no hi ha hagut cap substitució 
d'equips de gran volum. No obstant, en 
totes les actuacions de manteniment 
correctiu o preventiu es segueixen els 
criteris de millora del rendiment i 
l'eficiència. Però hi ha equipaments 
extraordinaris que no admeten aquest 
tipus de materials més eficients, com 
per exemple la il·luminació espectacular 
del Teatre Monumental.

-PMC Continu-

Es fa de forma continuada -PME Continu-

Es substitueixen equips avariats per 
altres de baix consum

-AMSA Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

2004

Substitució d'equips avariats per altres 
mes eficients de forma puntual

-Manteniment PuntualFinalitzant -

L'edifici de l'IMPEM disposa d'il·luminació 
de baix consum, sensors de connexió i 
temporització

-IMPEM Continu-

Substitució progressiva dels equips 
avariats o obsolets per d'altres que són 
més eficients, com un aspecte més del 
manteniment i les petites obres i 
reparacions que es realitzen en els 
equipaments que depenen del PMC.
Dins del manteniment qualificat com 
ordinari, enguany no hi ha hagut cap 
substitució d'equips de gran volum. No 
obstant, en totes les actuacions de 
manteniment correctiu o preventiu es 
segueixen els criteris de millora del 
rendiment i l'eficiència.
Però hi ha equipaments extraordinaris 
que no admeten aquest tipus de 
materials més eficients, com per 
exemple la il·luminació espectacular del 
Teatre Monumental.

-PMC Continu-

Es substitueixen equips avariats per 
altres de baix consum

-AMSA Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -3.1.4b Tenir en compte criteris bioclimàtics en el 
disseny o remodelació d'edificis públics, com poden 
ser dobles portes a les entrades per evitar fuites de 
calor o fred, il·luminació natural o ventilació 
creuada

2003

Incorporació de doble porta d’accés de 
nous equipaments i assegurar una bona 
il·luminació natural.
Executats:
- Centre Cívic Rocafonda
- Local c. Càceres

-Obres AcabatAvançada -

Incorporació de doble porta d’accés de 
nous equipaments i assegurar una bona 
il·luminació natural.
En execució:
- Nou edifici Via Pública
- E. Bressol “El Tabalet”
- Nau Gaudí
- Centre Cívic Pla d’en Boet
- Centre d’Art Can Xalan
- Centre d’art Germans Arenas
- Complex Esportiu “El Sorrall”

-Obres Iniciat-

Incorporació de doble porta d’accés de 
nous equipaments i assegurar una bona 
il·luminació natural.
En projecte:
- Poliesportiu de Cirera

-Obres Iniciat-

Substitució d’elements per altres més 
adients de forma puntual

-Manteniment Puntual-

Incorporació de criteris bioclimàtics en 
l’estudi de diagnosi energètica de l’edifici 
IMPEM

-IMPEM Previst-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Validació de les actuacions que executa 
Obres

-PME Continu-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta solar per als 
electrodomèstics) al projecte constructiu 
i a l’obra de  l’edifici d’habitatges de 
promoció pública del c/ Jaume Comas 16.

4.465,0Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada) al projecte 
constructiu i a l’obra de  l’edifici 
d’habitatges de promoció pública del c/ 
Esteve Albert 86

-Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a la redacció del projecte de 
l’edifici d’habitatges de promoció pública 
del c/ Colon 8.

-Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a la redacció del projecte de 
l’edifici d’habitatges de promoció pública 
del c/ València 92.

-Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 

-Prohabitatge Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a la redacció del projecte de 
l’edifici d’habitatges de promoció pública 
del Camí Ral 254.

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, Instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a la redacció del projecte de 
l’edifici d’habitatges de promoció pública 
del c/ Hospital 26-30.

-Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a la redacció del projecte de 
l’edifici d’habitatges de promoció pública 
de la Baixada de Les Escaletes 3.

-Prohabitatge Iniciat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a la redacció del projecte de 
l’edifici d’habitatges de promoció pública 
del c/ Can Xammar 6.

-Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a la redacció del projecte de 
l’edifici d’habitatges de promoció pública 
del c/ La Flor.

-Prohabitatge Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l’obra de l’edifici d’habitatges 
de promoció pública del c/ Colon 8.

3.200,0Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l’obra de l’edifici d’habitatges 
de promoció pública del c/ València 92.

9.800,0Prohabitatge Iniciat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l’obra de l’edifici d’habitatges 
de promoció pública del Camí Ral 254.

-Prohabitatge Previst-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, Instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l’obra de l’edifici d’habitatges 
de promoció pública del c/ Hospital 26-
30.

-Prohabitatge Previst-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l’obra de l’edifici d’habitatges 
de promoció pública de la Baixada de 
Les Escaletes 3.

-Prohabitatge Previst-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble -Prohabitatge Previst-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l’obra de l’edifici d’habitatges 
de promoció pública del c/ Can Xammar 
6.

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d’aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l’obra de l’edifici d’habitatges 
de promoció pública del c/ La Flor.

-Prohabitatge Previst-

2004

Incorporació de doble porta d'accés de 
nous equipaments i assegurar una bona 
il·luminació natural. Executats: Nou 
edifici de Via Pública, Escola Bressol el 
Tabalet, Complex esportiu "El Sorrall".

-Obres AcabatFinalitzant -

Incorporació de doble porta d'accés de 
nous equipaments i assegurar una bona 
il·luminació natural. En execució: Nau 
Gaudí, Centre Cívic Pla d'en Boet, Centre 
d'Art can Xalan, Centre d'Art Germans 
Arenas.

-Obres Iniciat-

Incorporació de doble porta d'accés de 
nous equipaments i assegurar una bona 
il·luminació natural. En projecte: 
Poliesportiu de Cirera, Nova escola 
"Anxaneta".

-Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Substitució d'elements per altres mes 
adients de forma puntual

-Manteniment Puntual-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) al projecte constructiu de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública de la 
Baixada de Les Escaletes 3.

-Prohabitatge Acabat-

Incorporar criteris bioclimàtics(doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l'obra de l'edifici d'habitatges 
de promoció pública del c/ València

7.486,0Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l'obra de l'edifici d'habitatges 
de promoció pública del Camí Ral 254

-Prohabitatge Iniciat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l'obra de l'edifici d'habitatges 
de promoció pública del carrer Hospital 
26-30.

2.782,0Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l'obra de l'edifici d'habitatges 

-Prohabitatge Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

de promoció pública de la Baixada de 
Les Escaletes 3.

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l'obra de l'edifici d'habitatges 
de promoció pública del carrer d'en 
Xammar 6.

-Prohabitatge Iniciat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l'obra de l'edifici d'habitatges 
de promoció pública del carrer La Flor 
cantonada Tiana 2.

3.881,0Prohabitatge Acabat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) al projecte constructiu de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
Carrer Carlemany 6-12.

-Prohabitatge Iniciat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) al projecte constructiu de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Melendez 15-17.

-Prohabitatge Iniciat-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 

-Prohabitatge Previst-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) al projecte constructiu de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Cristina cantonada Rierot.

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) al projecte constructiu de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Churruca 88-90.

-Prohabitatge Previst-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) al projecte constructiu de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer del Carme 54.

-Prohabitatge Previst-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l'obra de l'edifici d'habitatges 
de promoció pública del carrer 
Carlemany 6-12.

-Prohabitatge Previst-

Incorporats criteris bioclimàtics (doble 
vidre, ventilació creuada, instal·lació 
d'aigua calenta escalfada amb plaques 
solars) a l'obra de l'edifici d'habitatges 
de promoció pública del carrer Meléndez 
15-17.

-Prohabitatge Previst-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -3.1.4c Promoure la introducció d'energies 
renovables, especialment energia solar tèrmica, a 
tots els edificis públics i en especial a les escoles 
on calgui millorar la instal·lació de calefacció, 
(col·legis  Jaume Recoder, La Llàntia, Camí del 
Cros i Les Aigües) com a reforç a programes 
d'educació ambiental

2003

Impuls i seguiment de la presència de 
Mataró Energia Sostenible a la Fira 
Habitàclia amb l’edició d’un desplegable i 
la informació sobre actuacions 
energètiques en els habitatges socials a 
l’estand de l’Ajuntament

-Ciutat Sostenible AcabatIniciada -

Programar i gestionar la visita a la 
central fotovoltaica del dipòsit de 
Rocablanca amb els membres del 
Consell de Medi Ambient i altres entitats. 
Difusió de posada de plaques, a més, 
van fer un dossier.

-Ciutat Sostenible Acabat-

Incorporació de d’anàlisi d’energies 
renovables en l’estudi de diagnosi 
energètica de l’edifici IMPEM

-IMPEM Previst-

S’ha fet el manteniment de la gestió 
energètica de la Biblioteca Pompeu 
Fabra tot i que aquest any no ha implicat 
cap millora en la instal·lació.

-PMC Continu-

Gestió, reforma i millora de les plaques 
solars de l’ Estadi Municipal d’ Atletisme

-PME Continu-

Construcció i explotació d’una estació 
fotovoltaica de 42,12 KWp al Sector de 
Vallveric.

422.992,0PUMSA Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Instal·lació de plaques solars i plaques 
fotovoltàiques a l’edifici d’habitatges de 
promoció pública del c/ Teià 5

86.263,0Prohabitatge Acabat-

Instal·lació de plaques solars a l’edifici 
d’habitatges de promoció pública del c/ 
Jaume Comas 16.

38.655,0Prohabitatge Acabat-

Instal·lació de plaques solars a l’edifici 
d’habitatges de promoció pública del c/ 
Colon 8.

37.020,0Prohabitatge Acabat-

Instal·lació de plaques solars a l’edifici 
d’habitatges de promoció pública del c/ 
València 92.

-Prohabitatge Previst-

Instal·lació de plaques solars a l’edifici 
d’habitatges de promoció pública del 
Camí Ral 254.

-Prohabitatge Previst-

Instal·lació de plaques solars a l’edifici 
d’habitatges de promoció pública del c/ 
La Flor

-Prohabitatge Previst-

Adjudicació del concurs i instal·lació de 
plaques solars a l’edifici d’habitatges de 
promoció pública de la Baixada de Les 
Escaletes 3.

-Prohabitatge Previst-

Adjudicació del concurs i instal·lació de 
plaques solars a l’edifici d’habitatges de 
promoció pública del c/ Can Xammar 6.

-Prohabitatge Previst-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

2004

Col·laboració, facilitant dades i fent 
difusió de les activitats de promoció de 
l'estalvi enèrgetic i de les energies 
renovables en el marc de la Setmana de 
l'Energia impulsada per l'ICAEN

-Ciutat Sostenible AcabatAvançada -

Instal·lació de plaques solars tèrmiques 
per a calefacció i aigua calenta sanitària. 
En fase de projecte: Nova escola 
Anxaneta, Nova escola de la Via Europa.

-Obres Iniciat-

Instal·lació de plaques solars tèrmiques 
per a calefacció i aigua calenta sanitària. 
Executats: Nou edifici de Via Pública

-Obres Acabat-

Encàrrec a l'ICAEN d'un programa 
d'assessorament energètic per a la 
incorporació de plaques solars a l'edifici 
de l'IMPEM C. Herrera, 70

-IMPEM Acabat-

S’ha continuat amb el manteniment de 
la gestió energètica de la Biblioteca 
Pompeu Fabra.

-PMC Continu-

Instal·lació de plaques solars a l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Meléndez 15-17.

-Prohabitatge Previst-

Instal·lació de plaques solars a l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 

11.478,0Prohabitatge Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

carrer València 92

Instal·lació de plaques solars a l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
Camí Ral 254.

-Prohabitatge Iniciat-

Instal·lació de plaques solars a l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Hospital 26-30.

15.274,0Prohabitatge Iniciat-

Instal·lació de plaques solars a l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer La Flor cantonada Tiana.

12.890,0Prohabitatge Acabat-

Instal·lació de plaques solars a l'edifici 
d'habitatges de promoció pública de la 
Baixada de Les Escaletes 3-5.

-Prohabitatge Iniciat-

Instal·lació de plaques solars a l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer d'en Xammar 6.

-Prohabitatge Iniciat-

Instal·lació de plaques solars a l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Carlemany 6-12.

-Prohabitatge Previst-

Curt -3.1.4d Promoure les bones pràctiques destinades a 
minimitzar el consum energètic i optimitzar l'ús de 
les instal·lacions actuals, entre els gestors d'edificis 
públics i, en especial, a les escoles públiques

2003

-Iniciada -

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.4 Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals com a element exemplificador 
de cara als ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Reunions de concienciació i control de la 
despesa energètica amb els clubs 
usuaris de les instal·lacions

-PME ContinuIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.5 Considerar l'eficiència energètica com un factor important en l'adjudicació de projectes proposats per 
l'Ajuntament

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -3.1.5a Incloure criteris d'eficiència energètica en 
les exigències dels plecs de condicions tècniques 
dels projectes promoguts per l'Ajuntament

2003

S’han inclòs criteris d’eficiència 
energètica en les exigències dels plecs 
de condicions tècniques dels projectes 
de dos restaurants al passeig marítim

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -

Incorporat en el Plec de Condicions dels 
restaurants del Passeig marítim

-Obres Iniciat-

En els projectes redactats subjectes a 
aquest apartat ja s’han inclòs criteris 
d’eficiència energètica

-Manteniment Puntual-

S’inclou a tots els plecs -PUMSA Continu-

2004

Incorporar criteris d'eficiència energètica 
en el Plec de condicions dels restaurants 
de concessió administrativa del passeig 
marítim.

-Obres IniciatFinalitzant -

En els projectes redactats subjectes a 
aquest apartat ja s'han inclòs criteris 
d'eficiència energètica

-Manteniment Puntual-

S'inclou a tots els plecs. -PUMSA Continu-

A tots els plecs de condicions tècniques 
dels projectes promoguts per 
l'ajuntament s'inclouen criteris 

-Prohabitatge Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.1 Optimitzar el consum d'energia de l'administració municipal

3.1.5 Considerar l'eficiència energètica com un factor important en l'adjudicació de projectes proposats per 
l'Ajuntament

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

d'eficiència energètica

Curt -3.1.5b Valorar favorablement aquells projectes 
constructius, de reforma o rehabilitacions que es 
presentin a convocatòries públiques, que incorporin 
aspectes d'eficiència energètica

2003

En els plecs de condicions ja 
s’incorporen sempre criteris d’eficiència 
energètica

-Manteniment ContinuFinalitzant -

S’inclou a tots els plecs de condicions 
criteris d’eficiència energètica

-PUMSA Continu-

Preinstal·lació per aconseguir eficiència 
energètica ( aire condicionat amb 
bombes de calor) a Baixada Escaletes i 
Can Xammar,6

-Prohabitatge Iniciat-

2004

Els Plecs de Condicions ja incorporen 
sempre criteris d'eficiència energètica

-Manteniment ContinuFinalitzant -

S'inclou a tots els plecs de condicions 
criteris d'eficiència energètica.

-PUMSA Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.2 Promoure l'ús eficient de l'energia en els diversos sectors d'activitat

3.2.1 Promoure la reducció del consum d'energia del sector industrial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà -3.2.1a Promoure la realització d'auditories 
energètiques a les empreses amb consums 
superiors a les 500 Tep anuals

2003

Bonificació de la taxa d’activitats(Aquest 
any ningú l’ha sol·licitat)

-Ciutat Sostenible ContinuIniciada -

Informació, dins de les activitats de 
suport a la creació d’empreses, de les 
bonificacions de les taxes municipals en 
els projectes que implantin mesures 
d’estalvi i eficiència energètica

-IMPEM Continu-

2004

Subvenció de la taxa d'activitats a les 
empreses que realitzen auditories 
energètiques. Aquest any no s'han 
sol·lictat.

-Ciutat Sostenible ContinuIniciada -

Informació, dins de les activitats de 
suport a la creació d'empreses, de les 
bonificacions de les taxes municipals en 
els projectes que implantin mesures 
d'estalvi i eficiència energètica

-IMPEM Continu-

Mitjà -3.2.1b Promoure, a través dels gremis del sector 
tèxtil, la col·laboració de les empreses d'aquest 
sector  per tal d'optimitzar el procés global de 
producció. Es tracta de realitzar les mesures 
correctores adients en les diferents fases de 
producció realitzades per diferents empreses de 
forma que s'optimitzi l'eficiència energètica global. 
Així, per exemple, algunes aplicacions que reben 
els teixits en una determinada empresa, impliquen 
increments energètics addicionals per una altre 

2003

Estudi Campanya per a la millora de la 
recollida de residus i gestió 
mediambiental del teixit productiu de 
Mataró (gestió referent a temes 
energètics i contaminació per fums, 
entre altres)

-IMPEM AcabatIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.2 Promoure l'ús eficient de l'energia en els diversos sectors d'activitat

3.2.1 Promoure la reducció del consum d'energia del sector industrial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

empresa que ha de continuar amb els acabats 
(eliminació de greixos, d'aprests, etc.)

2004

Subvenció de la taxa d'activitats a les 
empreses del sector tèxtil que 
optimitzen el procés global de producció. 
Aquest any no s'ha sol·licitat.

-Ciutat Sostenible ContinuAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.2 Promoure l'ús eficient de l'energia en els diversos sectors d'activitat

3.2.2 Fomentar la utilització del transport col·lectiu per reduir el consum en desplaçaments

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

-3.2.2a Aplicar les actuacions de millora del servei 
d'autobusos urbans (proposta 6.2.2)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -

Curt -3.2.2b Incorporar criteris de consum energètic en 
el plec de condicions per a futures adjudicacions de 
l'explotació del servei

2003

Incorporar criteris de consum energètic 
en les condicions de la Pròrroga de 
l’explotació del servei Mataró BUS.

-Mobilitat AcabatFinalitzant -

2004

-Finalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.2 Promoure l'ús eficient de l'energia en els diversos sectors d'activitat

3.2.3 Promoure l'extensió de l'ús de biocombustibles en el transport públic i companyies de transport de 
mercaderies

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà -3.2.3a Incloure en els plecs de condicions per a la 
concessió de l'explotació del servei del transport 
urbà, condicions perquè es vagi implantant en 
aquests vehicles l'ús de biocombustibles

2003

Promoure la utilització de biodièsel a la 
flota d’autobusos de transport urbà

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -

S’especifica a la pròrroga del Servei (fins 
2008) la utilització de Biodièsel a la flota

-Mobilitat Acabat-

Recerca de proveïdors. Actualment hi ha 
disponibilitat en el mercat d’accedir al 
biodièsel sense cost addicional. 
Implementació progressiva.

-Mobilitat Continu-

2004

-Finalitzant -

Curt -3.2.3b Si la disponibilitat de biocombustible 
possibilita el seu ús en el transport de mercaderies, 
incentivar la seva utilització mitjançant una 
reducció d'impostos municipals als usuaris de 
biocombustibles

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

3. INCENTIVAR L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES

3.2 Promoure l'ús eficient de l'energia en els diversos sectors d'activitat

3.2.4 Incentivar les millores energètiques a les llars i en general als edificis i instal·lacions privades

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -3.2.4a Establir exempcions de taxes i impostos per 
als edificis que es construeixin o es reformin tenint 
en compte criteris bioclimàtics, d'eficiència 
energètica o energies renovables

2003

Bonificació en les taxes i impostos de 
construcció

-Ciutat Sostenible ContinuAvançada -

Informació, dins de les activitats de 
suport a la creació d’empreses, de les 
bonificacions de les taxes municipals en 
els projectes que implantin la utilització 
d’energies renovables

-IMPEM Continu-

2004

Subvenció de la taxa de construcció als 
edificis que es construeixin o es reformin 
tenint en compte criteris bioclimàtics, 
d'eficiència energètica o energies 
renovables. Aquest any s'ha atorgat una 
subvenció per la col·locació de plaques 
solars.

360,7Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Curt -3.2.4b Informar, als ciutadans que sol·licitin permís 
d’obres, sobre l’existència de  línies de suport, a 
més de les municipals per a les millores en 
eficiència energètica en els habitatges.

2003

-Pendent -

2004

En la Unitat d'atenció al públic s'informa 
de les ajudes que convoca la Generalitat

-Ciutat Sostenible ContinuIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.1 Incentivar la recollida selectiva a les deixalleries i promoure nous hàbits de consum entre els ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària4.1.1a Fomentar la construcció i bon ús de les 
deixalleries. Cal posar un èmfasi especial en 
facilitar la separació en origen, a més dels 
elements que habitualment ja es separen (paper, 
vidre, runa, piles, etc.) d'altres productes que, si es 
tracten per incineració, poden incrementar la 
contaminació dels fums, com pot ser el cas del PVC

2003

Incloure informació sobre les dues 
deixalleries de Mataró a l’element de 
sensibilització sobre la recollida selectiva 
de residus (veure 4.1.1b)

-Ciutat Sostenible AcabatAcabada -

Programa d’Educació Viària  adreçat als 
escolars de primària.  Any 2003  23 
escoles

-Policia Local Acabat-

Participació en la realització de 
campanyes de sensibilització de residus

-Serveis Municipals Continu-

2004

-Acabada -

Curt ! Prioritària4.1.1b Realitzar una campanya d'educació 
ambiental destinada als ciutadans, que tingui com 
a objectius fomentar la adquisició de nous hàbits 
de consum que minimitzin la generació de 
deixalles, facilitar idees per organitzar la 
classificació de les deixalles a la pròpia llar i 
promoure un ús adequat de les diferents 
infrastructures de recollida selectiva. La campanya 
s'ha de dissenyar contemplant la implicació 
d'entitats que hi puguin estar directament 
implicades com botiguers, associacions de veïns, 
etc.

2003

Redacció plec de condicions per concurs 
campanya per fomentar la recollida 
selectiva, validació i supervisió 
campanya de difusió.

24.038,5Imatge AcabatFinalitzant -

Supervisió campanya per a la recollida 
de matèria orgànica en l’àmbit domèstic.

10.080,0Imatge Acabat-

Visita d’educadors ambientals i materials 
informatius. Campanya de sensibilització 
sobre el tractament de la matèria 
orgànica en el sector de la restauració.

4.927,7Imatge Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.1 Incentivar la recollida selectiva a les deixalleries i promoure nous hàbits de consum entre els ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Disseny de cartells reimprimibles per 
comunicar la importància de respectar 
els horaris de recollida de trastos vells

93,8Imatge Acabat-

Elaboració d’un suport de sobretaula 
amb un bloc per enviar a la ciutadania, 
informant sobre la importància del 
reciclatge en  origen i informació sobre 
els contenidors.

-Imatge Iniciat-

Programar una campanya massiva a la 
ciutadania, amb tramesa d'un bloc de 
notes amb suport a totes les llars, que 
incorpori informació sobre els sistemes 
existents de recollida de deixalles i el 
seu bon ús

-Ciutat Sostenible Acabat-

Programar i gestionar la continuació de 
la campanya de sensibilització per la 
recollida selectiva de paper-cartró, 
envasos i vidre: tríptics, enquestes, web, 
falques TV, espectacles lúdics

-Ciutat Sostenible Acabat-

Programar i gestionar una campanya de 
sensibilització per la recollida selectiva 
de la matèria orgànica a grans 
productors (restauració menjadors 
escolars i mercats): tres passades 
d’informador ambiental a cada gran 
productor i distribució de flayer i 
magnètic

-Ciutat Sostenible Acabat-

Programar i gestionar una campanya de -Ciutat Sostenible Acabat-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 63 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.1 Incentivar la recollida selectiva a les deixalleries i promoure nous hàbits de consum entre els ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

sensibilització pel nou sistema de 
recollida selectiva al mercat de la plaça 
de Cuba i entorns: informador ambiental 
a cada usuari potencial i distribució 
d’informació escrita

Adhesió a la campanya de sensibilització 
per promoure la recollida selectiva de 
matèria orgànica en l’àmbit domèstic, 
promoguda per la Diputació de 
Barcelona sol·licitant diferents elements. 
Al 2003 s’han sol·licitat materials que 
s’enviaran a 2004 a  les escoles

-Ciutat Sostenible Acabat-

Distribució de contenidors rígids per a la 
recollida de paper i cartró a alguns 
centres d’ensenyament, prèvia 
participació dels mateixos a una recollida 
de piles per part de l’alumnat

-Ciutat Sostenible Acabat-

Programa d’Educació Viària adreçat als 
escolars de primària.  Any 2003    23 
escoles

-Policia Local Acabat-

Veure subacció  4.1.1a -Serveis Municipals Continu-

2004

Elaboració de 40.000 suports de 
sobretaula amb un bloc per enviar a 
totes les bústies de Mataró informant 
sobre la importància del reciclatge i 
facilitant informació sobre els diferents 
contenedors.

3.045,9Imatge AcabatFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.1 Incentivar la recollida selectiva a les deixalleries i promoure nous hàbits de consum entre els ciutadans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Seguiment de la tramesa massiva a tota 
la ciutadania d'un bloc de notes amb 
informació sobre els sistemes de 
recollida de deixalles i el seu bon ús

-Ciutat Sostenible Acabat-

Tramesa de material divulgatiu per 
promoure la recollida selectiva de 
matèria orgànica en l'àmbit domèstic a 
centres d'ensenyament i associacions de 
veïns dels tres barris pilot on està 
implantat aquest sistema.

-Ciutat Sostenible Acabat-

Distribució de contenidors rígids per a la 
recollida de paper i cartró a escoles 
bressol de la ciutat

-Ciutat Sostenible Acabat-

Programa d'educació Viària adreçat a 
escolars de primària. Any 2004 (de 
gener a juny), 25 escoles.

-Policia Local Acabat-

Participació en les campanyes de 
sensibilització de residus

-Serveis Municipals Continu-

Disseny de la campanya d'informació i 
comunicació del nou servei de recollida 
del residu comercial que posa en marxa 
l'ajuntament de Mataró per a 
comerciants i empresaris

5.000,0IMPEM Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.2 Incrementar i millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària4.1.2a Ampliar el nombre de contenidors de vidre i 
paper fins arribar a un mínim  de 1 contenidor/500 
hab.  La densitat de contenidors s'hauria d'adequar 
a aquest valor de forma que no existissin barris 
amb menys densitats (ex. l'Eixample). Tanmateix 
és convenient adequar la distribució i tipus dels 
contenidors a les activitats predominants en 
diferents sectors del municipi

2003

S’han creat dues noves àrees 
d’aportació, augmentant així el nombre 
de contenidors de paper i de vidre

-Serveis Municipals ContinuFinalitzant -

2004

Creació de 5 noves àrees d'aportació -Serveis Municipals AcabatFinalitzant -

Llarg ! Prioritària4.1.2b Implantar la recollida selectiva de la 
matèria orgànica i la fracció verda a tot el 
municipi, dotant-se dels equipaments i materials 
necessaris perquè sigui viable

2003

Impulsar la recollida selectiva de matèria 
orgànica als grans productors

-Ciutat Sostenible Acabat-

Execució de la trituració de les restes de 
poda de l’arbrat de la ciutat

1.615,4Manteniment Continu-

Execució dels treballs d’aplicació de les  
restes de poda a la jardineria de la ciutat

-Manteniment Continu-

Recollida selectiva de la fracció verda 
generada pels serveis municipals

-Serveis Municipals Continu-

Es comença la recollida de la fracció 
orgànica de grans productors

-Serveis Municipals Continu-

Recollida selectiva dels abocaments de 
poda de les urbanitzacions, de manera 
que es porta a compostar

1.450,0Serveis Municipals Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.2 Incrementar i millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

2004

execució de la trituració de les restes de 
poda de l'arbrat de la ciutat

1.615,4Manteniment ContinuIniciada -

Execució dels treballs d'aplicació de les 
restes de poda a la jardineria de la ciutat

-Manteniment Continu-

Execució dels treballs de recollida i 
trituració dels arbres de Nadal

2.825,4Manteniment Puntual-

Recollida selectiva dels abocaments de 
poda de les urbanitzacions, de manera 
que es porta a compostar

1.450,0Serveis Municipals Continu-

Recollida selectiva de la fracció verda 
generada pels serveis municipals

-Serveis Municipals Continu-

Reforma del projecte inicial de recollida 
a comerços. S'ha redissenyat el servei 
de recollida de manera que es farà un 
servei "a la carta", i es recollirà porta a 
porta la fracció orgànica i el paper i 
cartró. S'iniciarà la recollida al gener del 
2005.

-Serveis Municipals Acabat-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 67 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.3 Incrementar la recollida selectiva de residus als edificis municipals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària4.1.3a   Implementar la recollida selectiva en tots 
els edificis i instal·lacions municipals, que serveixin 
de model a la població. Es tracta de recollir 
separadament tots els materials reciclables (paper, 
piles, tondre d'impressores, plàstics, etc.) i utilitzar 
el màxim de materials reutilitzats o reciclats

2003

Recollida selectiva de paper utilitzat. la 
resta de materials , com els tòners, els 
retornen a compres.

-Imatge ContinuAvançada -

Distribució de papereres per la recollida 
selectiva de paper a tots els edificis 
municipals

-Ciutat Sostenible Acabat-

Recollida separada de paper, piles i 
tòners d’impressora

-Ciutat Sostenible Continu-

Es fa recollida selectiva de paper i 
tóners, i es reutilitzen el paper i els 
sobres

-Ciutat Sostenible Continu-

Recollida selectiva de paper i piles -Policia Local Continu-

Es fa recollida de tòners i tintes, així com 
bateries de forma selectiva

-Protecció Civil Continu-

A l’edifici de Via Pública es recull de 
forma selectiva el paper, els cartutxos 
d’impressora i els tòners.

-Mobilitat Continu-

Recollida selectiva de paper i tòner 
d’impressores. Utilització de paper i 
tòner reciclat en el treball intern

-Urbanisme Continu-

Es fa recollida selectiva de paper i tòners -Obres Continu-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 68 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.3 Incrementar la recollida selectiva de residus als edificis municipals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Totes les dependències del Servei tenen 
incorporat la recollida selectiva

-Manteniment Continu-

Recollida del paper i el cartró dels edificis 
municipals

-Serveis Municipals Continu-

Es dur a terme el reciclatge de tòners i 
paper i cartró utilitzat al Servei de 
Sanitat i Serveis Socials

-Salut Pública Continu-

Es realitza la recollida selectiva de tòners 
i paper reciclat

-IMPEM Continu-

Gestió selectiva de residus al mercat de 
la Plaça de Cuba i en 2 mercats de 
marxants (Escorxador i Plaça de Cuba).

-IMPEM Continu-

Realització de recollida selectiva en les 
dependències del PMC en col·laboració 
amb els Serveis Municipals. A les oficines 
hi ha contenidors per recollir paper per 
reciclar i els tòners es recullen a part i es 
porten a una empresa que els reutilitza. 
Els voluminosos, fluorescents, piles, 
làmpades, etc. de les instal·lacions es 
recullen en contenidors separats i es 
porten a la deixalleria. En algunes 
dependències el  paper escrit per una 
cara es reutilitza per a esborranys. Els 
alumnes que assisteixen a tallers a l’aula 
de la Secció de Ciències Naturals del 
Museu disposen de papereres per 
dipositar paper per reciclar.

900,0PMC Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.3 Incrementar la recollida selectiva de residus als edificis municipals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Es continua realitzant la recollida de 
materials reciclables

-PME Continu-

Es recullen selectivament les llaunes, 
papers, plàstics, piles,... i es porten a la 
deixalleria municipal

-AMSA Continu-

Recollida selectiva de paper, tòners i 
cartutxos de tinta.

-PUMSA Continu-

Es recullen separadament el paper i els 
tòners

-Prohabitatge Continu-

2004

Recollida selectiva de paper utilitzat. Els 
tòners es retornen a compres

-Imatge ContinuFinalitzant -

Es fa recollida selectiva de paper, piles i 
tóners i es reutilitzen el paper i els sobres

-Ciutat Sostenible Continu-

Recollida selectiva de paper i piles -Policia Local Continu-

Recollida de tòner, tintes i bateries de 
forma selectiva

-Protecció Civil Continu-

Reenviar tòners buits i recollida selectiva 
paper

-Mobilitat Continu-

Utilització de paper i tòner reciclat per al 
treball intern

-Urbanisme Continu-

Recollida selectiva de paper i tòner -Urbanisme Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.3 Incrementar la recollida selectiva de residus als edificis municipals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

d'impressores

Recollida selectiva de paper, tòner i 
cartutxos de tinta d'impressores.

-Obres Continu-

Totes les dependències del servei tenen 
incorporat la recollida selectiva

-Manteniment Continu-

Recollida de paper i cartró als edificis 
municipals

-Serveis Municipals Continu-

Es duu a terme el reciclatge dels tòners i 
paper i cartró utilitzat al Servei de 
Benestar Social.

-Salut Pública Continu-

Gestió de la recollida selectiva dels 
residus al mercat de la Plaça Cuba i en 2 
mercats marxants (Escorxador i Plaça de 
Cuba)

-IMPEM Continu-

Es realitza la recollida selectiva de tòners 
i paper reciclat

-IMPEM Continu-

Realització de recollida selectiva en les 
dependències del PMC en col·laboració 
amb els Serveis Municipals.
A les oficines hi ha contenidors per 
recollir paper per reciclar i els tòners es 
recullen a part i es porten a una 
empresa que els reutilitza. Els 
voluminosos, fluorescents, piles, 
làmpades, etc. de les instal·lacions es 
recullen en contenidors separats i es 

900,0PMC Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.3 Incrementar la recollida selectiva de residus als edificis municipals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

porten a la deixalleria. En algunes 
dependències el  paper escrit per una 
cara es reutilitza per a esborranys. Els 
alumnes que assisteixen a tallers a l’aula 
de la Secció de Ciències Naturals del 
Museu disposen de papereres per 
dipositar paper per reciclar.

Es continua realitzant la recollida 
selectiva del paper a les oficines

-PME Continu-

Es recullen selectivament les llaunes, 
papers, plàstics i piles i es porten a la 
deixalleria municipal

-AMSA Continu-

Recollida selectiva de paper, tòners i 
cartuxtos de tinta

-PUMSA Continu-

Es recullen separadament el paper i els 
tòners

-Prohabitatge Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de residus

4.1.4 Fomentar el control i gestió dels residus d'envasos i embalatges

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -4.1.4a Col·laborar, tal com preveu l'esborrany del 
Decret Llei  sobre envasos i embalatges, en 
millorar la gestió d'aquests residus basada en la 
reutilització i reciclatge, i preveure aquestes 
actuacions en les prescripcions tècniques 
d'adjudicació de la recollida de residus municipals

2003

Programa d’Educació Viària adreçat als 
escolars de primària.  Any 2003  23 
escoles

-Policia Local AcabatAvançada -

S’han creat dues noves àrees 
d’aportació, augmentant així el nombre 
de contenidors d’envasos

-Serveis Municipals Continu-

2004

Programa d'Educació Viària adreçat als 
escolars de primària. Any 2004 (de 
gener a juny), 25 escoles.

-Policia Local AcabatFinalitzant -

Campanya sancionadora sobre residus 
portada a terme per Policia de Barri. Es 
controla les quantitats aportades pels 
industrials, residus abocats fora del 
contenidor i els residus no aportats al 
contenidor corresponent.

-Policia Local Continu-

s'ha creat 5 noves àrees d'aportació 
amb contenidors d'envasos

-Serveis Municipals Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.2 Planificar la gestió integral dels residus urbans en el context supramunicipal i minimitzar la incidència 
ambiental del seu tractament

4.2.1 Fomentar la realització del Pla Comarcal de Gestió de Residus

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària4.2.1a Participar en l'elaboració del Pla Comarcal 
de Gestió de Residus basat en la Llei 6/93, que 
contempli la implementació de les infrastructures 
necessàries per portar a terme la recollida selectiva 
de diferents productes. És important que es 
prioritzi també, la separació de la matèria orgànica, 
ja que representa una elevada proporció del total 
de deixalles generades.  L'aplicació del Pla  
comportarà la separació prèvia al tractament de 
valorització energètica d'una gran quantitat de 
residus que es podran reutilitzar o reciclar

2003

-Finalitzant -

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.2 Planificar la gestió integral dels residus urbans en el context supramunicipal i minimitzar la incidència 
ambiental del seu tractament

4.2.2 Minimitzar l'impacte ambiental de les instal·lacions de tractament

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària4.2.2a Preveure l'aplicació de sistemes de 
depuració addicionals dels fums de la incineradora 
per disminuir les concentracions d'òxids de 
nitrogen i dioxines (aplicar proposta 2.1.2)

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -

! Prioritària4.2.2b Fomentar la reutilització d'escòries (aplicar 
proposta 4.3.2b)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -

Curt ! Prioritària4.2.2c Realitzar la inertització de les cendres de la 
incineradora per poder-les dipositar en un abocador 
controlat

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.2 Planificar la gestió integral dels residus urbans en el context supramunicipal i minimitzar la incidència 
ambiental del seu tractament

4.2.3 Fomentar la restauració de l'abocador de Figuera Major

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

! Prioritària4.2.3a Executar el projecte de segellament i de 
restauració de l'espai que ocupa l'antic abocador de 
Figuera Major, elaborat per la Diputació de 
Barcelona (aplicar proposta 1.1.2)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.3 Fomentar el control de la producció i gestió dels residus no urbans

4.3.1 Fomentar la realització de la Declaració de Residus

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària4.3.1a Facilitar a l'Agència de Residus de 
Catalunya informació referent a les indústries en 
les que és recomanable que se'ls sol·liciti  realitzar 
la Declaració de Residus, com és el cas de les 
empreses d'estampació, entre altres. La baixa 
quantitat d'indústries que fan aquesta Declaració 
no permet controlar amb eficàcia la producció i 
gestió d'aquests residus

2003

A la llicència municipal es sol·licita la 
justificació de la gestió dels residus per 
una empresa autoritzada

-Ciutat Sostenible ContinuAvançada -

2004

A la llicència es sol·licita la justificació de 
la gestió dels residus per una empresa 
autoritzada

-Ciutat Sostenible ContinuDescartada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.3 Fomentar el control de la producció i gestió dels residus no urbans

4.3.2 Controlar la gestió de runes

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -4.3.2a Fomentar la iniciativa del Consell Comarcal 
del Maresme d'utilitzar una pedrera de Dosrius com 
a punt d'abocament de runes d'àmbit comarcal. 
Entretant, i considerant la clausura de l'abocador 
de Cirera, seria convenient informar als 
constructors  d'altres opcions alternatives

2003

Es facilita informació sobre els abocadors 
legalitzats

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Vigilància i control d’abocadors no 
autoritzats

-Policia Local Continu-

Comprovació periòdica dels certificats 
d’abocament de runes de les obres 
municipals

-Obres Continu-

2004

Es facilita informació sobre els abocadors 
legalitzats

-Ciutat Sostenible ContinuAcabada -

Vigilància i control d'abocadors no 
autoritzats.

-Policia Local Continu-

Comprovació periòdica dels certificats 
d'abocament de runes de les obres 
municipals.

-Obres Continu-

Curt -4.3.2b Incentivar la continuació del tractament de 
trituració de la barreja de runes i escòries de la 
incineradora per aplicar-la com a sub-base de 
carreteres o altres usos, especialment en l'àmbit de 
l'obra pública. Per facilitar-ne l'ús, és important 
aconseguir les característiques que permetin la 
seva homologació. Cal que periòdicament es 
realitzi la caracterització de les escòries per 
verificar, tal com preveu la normativa vigent, que 
es poden reutilitzar per aquests usos i considerant 

2003

S’han transportat a triturar les runes de 
la pavimentació de la pl. Pintor Cusachs, 
St. Cugat, St. Valentí i cantonada amb 
València i Ramon Berenguer

5.380,0Manteniment AcabatFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.3 Fomentar el control de la producció i gestió dels residus no urbans

4.3.2 Controlar la gestió de runes

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

com a alternativa de tractament, en cas que no es 
pugui realitzar aquesta aplicació, la deposició en 
abocador controlat

2004

-Avançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

4.3 Fomentar el control de la producció i gestió dels residus no urbans

4.3.3 Promoure la recollida selectiva dels residus generats en les activitats agrícoles

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària4.3.3a Promoure la recollida selectiva dels plàstics, 
dels envasos de fitosanitaris i fertilitzants i d'altres 
materials, entre els sectors de pagesos que poden 
ser grans productors d'aquests tipus de residus

2003

Seguiment de l’aplicació del conveni 
entre la Generalitat, ajuntaments i el 
sector agrícola per tal de recollir i tractar 
adequadament els plàstics d’hivernacles 
i els envasos de fitosanitaris

-Ciutat Sostenible IniciatAvançada -

2004

-Avançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

5. APLICAR ELS MECANISMES DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL RISC AMBIENTAL PER INCREMENTAR LA 
SEGURETAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

5.1 Completar les mesures de prevenció i d'actuació que minimitzin el risc ambiental

5.1.1 Elaborar i homologar el Pla de Protecció Civil Municipal

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària5.1.1a Adaptar els Plans existents  (PBEM, PAM) a 
l’estructura del Pla de Protecció Civil Municipal, 
segons el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel 
qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i homologació dels Plans de Protecció 
Civils Municipals

2003

S’ha actualitzat el Pla de protecció Civil 
(PBEM). Formació, simulacres i material 
divers

-Protecció Civil ContinuFinalitzant -

2004

Actualitzar el PBEM i fer un simulacre -Protecció Civil ContinuFinalitzant -

Curt ! Prioritària5.1.1b Elaborar els PAM que responen a riscos 
especials i a riscos específics quan el municipi hi 
estigui obligat, o bé sigui recomanable, incorporant-
los al Pla de Protecció Civil Municipal. Els que ja 
s’indicaven al PBEM i els que fan referència a 
diferents riscos
. Contaminació per ozó, el qual ha de preveure els 
mecanismes d’avís a la població, i especialment 
preveure i definir un pla d’actuacions davant un 
hipotètic episodi que arribi al llindar d’alerta
. Accidents a les indústries, basat en els Plans 
d’Emergència Interiors i exteriors, on quedi 
clarament especificat el sistema d’avisos
. Emergència a les platges, coordinat amb el pla de 
neteja durant els episodis de temporal
. Risc  d'inundacions
. Per a fer front al risc que comporta el transport 
de mercaderies perilloses

2003

Col·laboració amb Protecció Civil en cas 
incidències, com temporals, accidents, 
incendis….

-Policia Local ContinuAvançada -

Vigilància a les platges durant 4 mesos a 
l’estiu a càrrec de quatre  agents

-Policia Local Continu-

Elaboració PAM Químic. En fase 
d’aprovació pel Ple.

10.625,0Protecció Civil Iniciat2.940,0

Elaboració PAM Transport mercaderies 
perilloses. Efecte dominó

4.689,9Protecció Civil Iniciat-

Elaboració PAM Pirotècnica 3.200,0Protecció Civil Iniciat-

Elaboració del PAM d’Inundacions. 
Empresa E.Codinachs

-Protecció Civil Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

5. APLICAR ELS MECANISMES DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL RISC AMBIENTAL PER INCREMENTAR LA 
SEGURETAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

5.1 Completar les mesures de prevenció i d'actuació que minimitzin el risc ambiental

5.1.1 Elaborar i homologar el Pla de Protecció Civil Municipal

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Actualització del protocol d’incidències 
platja i Incendis

-Protecció Civil Continu-

Col·laboració en la redacció del Pla -Serveis Municipals Acabat-

Elaboració del protocol Urgències de 
Sanitat dins del marc del SIAU  (PR-SU-
006-E)

5.498,7Salut Pública Acabat-

2004

Col·laboració amb Protecció Civil en cas 
d'incidències com temporals, accidents, 
incendis…

-Policia Local ContinuFinalitzant -

Vigilància a les platges durant 4 mesos a 
l'estiu a càrrec de quatre agents

-Policia Local Continu-

S'ha homologat el PAM de transport de 
mercaderies

-Protecció Civil Continu-

S'ha homologat el PAM químic -Protecció Civil Continu-

Elaboració aprovació PAM pirotècnia 2.552,0Protecció Civil Continu-

Actualitzat PAM Inundacions -Protecció Civil Continu-

Actualització del protocol d'incidències 
platja i incendis

-Protecció Civil Continu-

Elaborar PAM neu 2.222,0Protecció Civil Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

5. APLICAR ELS MECANISMES DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL RISC AMBIENTAL PER INCREMENTAR LA 
SEGURETAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

5.1 Completar les mesures de prevenció i d'actuació que minimitzin el risc ambiental

5.1.1 Elaborar i homologar el Pla de Protecció Civil Municipal

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Elaboració PAM sismes 4.292,0Protecció Civil Continu-

Col·laboració en la redacció del pla -Serveis Municipals Acabat-

Es va actualitzant el protocol d'Urgències 
de Sanitat

-Salut Pública Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

5. APLICAR ELS MECANISMES DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL RISC AMBIENTAL PER INCREMENTAR LA 
SEGURETAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

5.1 Completar les mesures de prevenció i d'actuació que minimitzin el risc ambiental

5.1.2 Completar el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, actualment vigent

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària5.1.2a Elaborar els annexos del Pla d'Incendis 
referents a les mesures d'autoprotecció de les 
urbanitzacions del municipi  i realitzar el 
seguiment de l'aplicació del Pla

2003

Vigilància i prevenció d’incendis forestals 
a l’entorn rural

-Policia Local PuntualIniciada -

Fer incidència i oferir ajuda per a que els 
propietaris de les urbanitzacions elaborin 
el PAU

-Protecció Civil Continu-

Seguiment i tramitació de l’aprovació 
inicial i provisional del Pla Parcial del 
sector urbanitzable de can Quirze on 
s’aplica el Pla Bàsic d’Emergència segons 
mesures previstes al Pla de Prevenció 
d’incendis i el Pla d’Actuació de les 
urbanitzacions

-Urbanisme Iniciat-

Completar el Pla d’Actuació municipal 
per incendis forestals: Seguiment de la 
redacció externa del Pla Director de 
camins rurals on es delimiten les franges 
de protecció al voltant de les 
urbanitzacions

-Urbanisme Iniciat-

Tramitació de l’aprovació definitiva del 
Pla Parcial de Can Quirze on s’aplica el 
Pla Bàsic d’Emergència segons mesures 
previstes al Pla de Prevenció d’incendis i 
el Pla d’Actuació de les urbanitzacions.

298.345,0PUMSA Iniciat-

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

5. APLICAR ELS MECANISMES DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL RISC AMBIENTAL PER INCREMENTAR LA 
SEGURETAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

5.1 Completar les mesures de prevenció i d'actuació que minimitzin el risc ambiental

5.1.2 Completar el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, actualment vigent

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Ciutat Sostenible intervindrà a través de 
disciplina quan no es compleixin les 
prescripcions del Pla

-Ciutat Sostenible ContinuAvançada -

Vigilància i prevenció d'incendis forestals 
a l'entorn rural

-Policia Local Puntual-

reunions, cartes als veïns, propostes de 
realització subsidiària, convenis, 
seguiment de les accions per a la creació 
de franges i PAUs per urbanitzacions de 
forma subsidiària

-Protecció Civil Puntual-

Seguiment i tramitació de l'aprovació 
definitiva del pla parcial del sector 
urbanitzable de can Quirze on s'aplica el 
pla bàsic d'emergència segons mesures 
previstes al Pla de Prevenció d'Incendis i 
el Pla d'actuació de les urbanitzacions

-Urbanisme Acabat-

Redacció i tramitació del plànol de 
delimitació de les franges de protecció 
d'incendis forestals a les urbanitzacions i 
a les edificacions i instal·lacions aïllades 
situades en terrenys forestals

-Urbanisme Acabat-

Execució dels treballs de neteja i 
desforestació de la franja de protecció 
de les urbanitzacions

87.629,1Manteniment Acabat-

Tramitació de l'aprovació definitiva del 
Pla Parcial de Can Quirze on s'aplica el 

-PUMSA Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

5. APLICAR ELS MECANISMES DE PREVENCIÓ I CONTROL DEL RISC AMBIENTAL PER INCREMENTAR LA 
SEGURETAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

5.1 Completar les mesures de prevenció i d'actuació que minimitzin el risc ambiental

5.1.2 Completar el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, actualment vigent

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Pla Bàsic d'Emergència segons mesures 
previstes al Pla de Prevenció d'incendis i 
el Pla d'Actuació de les urbanitzacions.

! Prioritària5.1.2b Instal·lar els hidrants a la urbanització de 
Can Quirze (aplicar proposta 1.1.3a)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.1 Reduir les emissions de soroll i de contaminants atmosfèrics dels vehicles

6.1.1 Establir un pla periòdic de control del soroll dels vehicles, associat a una campanya de sensibilització

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.1.1a Continuar la línia d'actuació que ja duu a 
terme la Policia Municipal de Mataró, intensificant-
la en la mesura del possible i vigilant especialment 
les emissions de soroll de motocicletes i 
ciclomotors. Les campanyes de control i sanció han 
d'anar associades a activitats informatives i de 
sensibilització tal com s'indica a la proposta 2.1.1

2003

Realització de campanyes quinzenals 
sancionadores per al control de sorolls 
de motocicletes i ciclomotors

-Policia Local ContinuFinalitzant -

Durant el mes de juny hi ha una 
campanya exhaustiva sobre els sorolls 
d’aquests vehicles.

-Policia Local Continu-

Es porta a terme les  99 sessions de 
l’alternativa a la denúncies (uns 3050 
assistents)

1.500,0Policia Local Puntual-

Es realitzen sessions d’educació viària 
sobre els sorolls en  9  IES (secundària)

-Policia Local Continu-

2004

Realització de campanyes quinzenals 
sancionadores per al control de sorolls 
de motocicletes i ciclomotors

-Policia Local ContinuFinalitzant -

Durant el mes de juny hi ha una 
campanya exhaustiva sobre els sorolls 
d'aquests vehicles.

-Policia Local Continu-

Es realitzen sessions d'educació viària 
sobre els sorolls en 3 IES i 8 CEIP.

-Policia Local Continu-

Es porta a terme 102 sessions de 
l'alternativa a la denúncia (uns 3150 
assistents)

4.040,0Policia Local Puntual-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.1 Reduir les emissions de soroll i de contaminants atmosfèrics dels vehicles

6.1.1 Establir un pla periòdic de control del soroll dels vehicles, associat a una campanya de sensibilització

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.1 Reduir les emissions de soroll i de contaminants atmosfèrics dels vehicles

6.1.2 Establir un pla periòdic de control de les emissions de contaminants atmosfèrics dels vehicles, associat a una 
campanya de sensibilització

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.1.2a Continuar amb el programa de control dels 
fums dels tubs d'escapament dels vehicles, amb la 
verificació posterior de l'aplicació de les mesures 
correctores. Els criteris bàsics d'aquesta actuació 
han de ser similars als de l'actuació anterior

2003

Campanya sobre les emissions de gasos 
dels vehicles del 17 al 21 de març

-Policia Local ContinuIniciada -

2004

Campanya sobre les emissions de gasos 
dels vehicles del 15 al 19 de març.

-Policia Local ContinuIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.1 Reduir les emissions de soroll i de contaminants atmosfèrics dels vehicles

6.1.3 Limitar més restrictivament la velocitat de circulació en la zona urbana i controlar periòdicament el 
compliment dels límits vigents

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -6.1.3a Limitar la velocitat de circulació a 20 km/h 
en tot el nucli històric (circuit intern de muralles) i 
a altres carrers de la ciutat amb característiques 
similars, i a 30 km/h en la resta de carrers, 
exceptuant la xarxa viària bàsica on serà d'un 
màxim de 50 km/h

2003

Facilitar els plànols de senyalització al 
Servei d’Obres per a la zona 
reurbanitzada de Can Xammar-Baixada 
de les Espenyes, limitant la velocitat a 
20 km/h

-Mobilitat AcabatAvançada -

Facilitar els plànols de senyalització al 
Servei d’Obres per al nou tram del 
Passeig Marítim, limitant la velocitat a 30 
km/h

-Mobilitat Acabat-

Instal·lació de bandes reductores de 
velocitat de 30 km/h a la Ronda Mossèn 
Jacint Verdaguer , Ronda Sant Oleguer, 
Montalt, Almeria, Sant Pelegrí i carrer 
Galícia.

12.661,7Mobilitat Iniciat-

Instal·lació de passos de vianants a 
nivell de vorera, a la Ronda O’Donnell, 
Ronda Prim, Ronda Alfons XII i Carrer 
Irlanda.

21.850,6Mobilitat Acabat-

2004

Instal·lació de 45 bandes reductores de 
velocitat en diversos punts de la ciutat

30.000,0Mobilitat AcabatAvançada -

Execució de peatonalització de carrers 
del centre històric: La Riera, Sant Pau. 
Limitant la velocitat de la circulació a 20 

-Mobilitat Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.1 Reduir les emissions de soroll i de contaminants atmosfèrics dels vehicles

6.1.3 Limitar més restrictivament la velocitat de circulació en la zona urbana i controlar periòdicament el 
compliment dels límits vigents

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

km/h. Elaboració de la proposta de 
senyalització i regulació de la circulació.

Curt -6.1.3b Establir un pla periòdic de control per 
garantir el compliment de les limitacions en la 
velocitat de circulació dins la zona urbana

2003

S’efectuen controls quinzenals a la zona 
urbana.

-Policia Local ContinuFinalitzant -

2004

S'efectuen controls quinzenals a la zona 
urbana

-Policia Local ContinuFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.2.1a Concretar el programa  d'actuacions 
necessàries per a la implementació de la xarxa de 
vies cíviques i de vianants que estableix el Pla 
General d'Ordenació

2003

Senyalització de passos de vianants: a 
tota la ciutat

15.258,5Mobilitat AcabatFinalitzant -

Previsió en el Pla de Mobilitat Urbana (en 
fase de discussió municipal) de la xarxa 
de vies cíviques. Aquest Pla inclou 
recomanacions per incrementar la 
peatonalització de carrers i la prioritat 
del vianant

-Mobilitat Iniciat-

Valoració de l’afectació i les 
modificacions de trànsit en la 
reurbanització de la Riera.

-Mobilitat Acabat-

Aplicació de la xarxa de vies cíviques i de 
vianants a: Redacció del document de 
criteris bàsics per a una nova estratègia 
urbana i per a un programa d’actuació 
urbanística municipal. Modificació i 
adaptació del Pla general a la nova llei 
d’Urbanisme de 2002. Aquest document 
incorpora els treballs previs de redacció 
del Pla d’Actuacions del Centre

-Urbanisme Iniciat-

Reconvertir diferents carrers per 
prioritzar el vianant
Executats:
- Baixada de les Espenyes, Can 
Xammar, St. Cristòfor, Na Pau

564.631,0Obres Acabat-

Reconvertir diferents carrers per -Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

prioritzar el vianant
En fase d’execució:
- St. Francesc d’Assís

Reconvertir diferents carrers per 
prioritzar el vianant
En Projecte:
- c. Concepció
- c. Josep Castellà
- c. Sebastian Elcano
- c. St. Pau
- Tram de “La Riera” entre el c. St. 
Josep i Muralla de la Presó
- c. de la Palma

-Obres Iniciat-

Eixamplar voreres i racionalitzar l’ús de 
la calçada, delimitant zones de càrrega i 
descàrrega i eliminar l’aparcament 
descontrolat
Executat:
- 2n tram Av. Corregiment

-Obres Acabat-

Eixamplar voreres i racionalitzar l’ús de 
la calçada, delimitant zones de càrrega i 
descàrrega i eliminar l’aparcament 
descontrolat
En fase d’execució:
- Cruïlla ctra. de Mata - Rda. Rafael 
Estrany

-Obres Iniciat-

Eixamplar voreres i racionalitzar l’ús de 
la calçada, delimitant zones de càrrega i 
descàrrega i eliminar l’aparcament 
descontrolat

-Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

En projecte:
- Rda. Rafael Estrany
- Avantprojecte Camí Ral
- Avantprojecte tram c. Argentona, 
entre Muralla Tigre i c. el Torrent

Redacció de projectes i avantprojectes 
del centre i del barri de Rocafonda

-Obres Iniciat-

Redacció del projecte per a la inclusió de 
carril de vianants i bicicletes a Can Quirze

-PUMSA Acabat-

2004

Aportacions i valoracions tècniques per a 
la finalització del Pla de Mobilitat Urbana. 
Que inclou: peatonalització carrers i 
prioritat de vianants.

-Mobilitat AcabatFinalitzant -

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de redacció del Pla d'Actuacions del 
Centre

-Urbanisme Iniciat-

Reconvertir diferents carrers per a 
prioritzar el vianant. Executats:c. St. 
Francesc d'Assís, c. de la Palma.

206.322,0Obres Acabat-

Reconvertir diferents carrers per a 
prioritzar el vianant. En fase d'execució: 
c. Sebastian Elcano, c. St. Pau, Tram de 
la Riera (entre els carrers St. Josep i 
Muralla de la Presó), c. del Cós.

-Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Reconvertir diferents carrers per a 
prioritzar el vianant. En projecte: c. 
Concepció, c. Josep Castellà.

-Obres Iniciat-

Eixamplar voreres i racionalitzar l'ús de 
la calçada, delimitant zones de càrrega i 
descàrrega i eliminar l'aparcament 
descontrolat. Executat: Cruïlla carretera 
de Mata- Ronda Rafael Estrany.

-Obres Acabat-

Eixamplar voreres i racionalitzar l'ús de 
la calçada, delimitant zones de càrrega i 
descàrrega i eliminar l'aparcament 
descontrolat. En fase d'execució: c. 
Hernan Cortés (tram entre c. Pizarro i 
Ronda Francesc Macià), c.Ramon 
Berenguer III (tram entre Gatassa i av. 
Josep Puig i Cadafalch).

-Obres Iniciat-

Eixamplar voreres i racionalitzar l'ús de 
la calçada, delimitant zones de càrrega i 
descàrrega i eliminar l'aparcament 
descontrolat. En fase de projecte: Ronda 
Rafael Estrany, Av. Puig i Cadafalch 
(tram entre ronda Bellavista i Gatassa).

-Obres Iniciat-

Redacció de projectes i avantprojectes 
vinculats als Plans Integrals del Centre, 
Rocafonda i Cerdanyola.

-Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.2.1b Dissenyar una campanya per fomentar els 
desplaçaments a peu i en bicicleta, aprofitant 
l'associació amb la idea de ciutat saludable. Es 
tracta que el ciutadà vinculi el fet de caminar amb 
un benefici per a la seva salut, així com amb una 
millora en la qualitat ambiental

2003

Reportatge sobre els aparcaments fets a 
la ciutat per afavorir la mobilitat 
sostenible al Mataró Report

1.113,6Imatge AcabatAvançada -

Activitats dins la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura: Creació d’una 
campanya per promoure alternatives al 
vehicle privat i impulsar una mobilitat 
sostenible tenint en compte el Pacte per 
la Mobilitat: potenciar el transport 
públic, els aparcaments i la seguretat 
viària. Peces desenvolupades:
-2 anuncis
-Pancartes i plafons exteriors
-Fullet informatiu

-Imatge Acabat-

L’Ajuntament posa un estand a la Fira 
del Volant  on tracta els temes de 
l’aparcament, les zones verdes i el nou 
combustible de ecològic de Mataró Bus: 
el biodièsel.

13.140,3Imatge Acabat-

Coordinació i avaluació del Dia sense 
cotxes i la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. Establiment de 
punts d’informació.

2.560,4Ciutat Sostenible Acabat-

Activitats del Dia sense cotxes: 
Espectacle sobre Educació Viària 
“Passem-ho bé”
Exposició sobre les activitats d’Educació 
Viària, prevenció i civisme

278,4Policia Local Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Punt d’informació a la Plaça Santa Anna

Facilitació d’informació per a la 
Campanya de la jornada “Dia sense 
cotxes”, conjuntament amb el Servei 
d’Imatge

-Mobilitat Acabat-

Passejada amb la gent gran n motiu del 
dia sense cotxes

-Salut Pública Acabat-

Circuit guiat i accessible pel centre 
històric. Recorregut comentat, dins la 
diada del dia sense cotxes.

-IMPEM Acabat-

Participació en el dia europeu sense 
cotxes, setmana de la mobilitat 
sostenible,  promovent la passejada amb 
bicicleta i l’ ocupació de vials per 
activitats esportives de diferents 
col·lectius de ciutadans (gent gran i 
joves)

-PME Acabat-

2004

Creació d'un díptic i d'un cartell en motiu 
de la Setmana de la Mobilitat per tal de 
promoure alternatives al vehicle privat i 
impulsar una mobilitat sostenible. Es 
distribueixen un total de 5.000 fullets i 
uns 500 cartells a totes les escoles de 
Mataró i als principals equipaments 
municipals.

1.135,0Imatge AcabatFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Participació en el programa de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura

-Ciutat Sostenible Acabat-

Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Seguretat del 8 a 11 de novembre. 
S'han portat a terme activitats 
d'educació viària a escolars, com: 
sortida amb autobús i visita de 
l'Hospital, se'ls dóna pautes pel bon 
comportament en el transport públic, 
passejada pels carrers de la ciutat on 
se'ls dóna pautes pel bon comportament 
dels ciutadans.

-Policia Local Acabat-

Coordinació de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, amb 
l'organització de diferents activitats com: 
sortides al carrer amb alumnes per 
posar en pràctica coneixements adquirits 
vers el vianant o l'usuari del transport 
col·lectiu, tallers d'acústica per escolars, 
caminada urbana del col·lectiu de Gent 
Gran, passejada sostenible en bicicleta, 
xerrades, col·loquis, debats, exposicions, 
etc.

-Mobilitat Acabat-

Passejada amb la gent gran en motiu del 
dia sense cotxes. Participen 65 persones 
del col·lectiu de Gent Gran de Mataró. La 
caminada va ser des de l'Institut Català 
de la Salut fins les dependències del 
Mossos d'Esquadra o les dels Bombers 
depenen del grup.

-Salut Pública Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Participació de la setmana de la 
mobilitat, potenciant acitvitats a peu i en 
bicicleta. S'han portat a terme activitats 
com: la passejada amb la Gent Gran i la 
potencialització dels desplaçaments a 
peu i en bicicleta dins el servei esportiu 
escolar de ciclisme

-PME Puntual-

Curt ! Prioritària6.2.1c Impulsar l'ús de la bicicleta condicionant 
punts d'aparcament, realitzant campanyes 
específiques (especialment a les escoles) i tenint 
en compte en el disseny urbà, la potenciació dels 
desplaçaments en bicicleta

2003

La Unitat d’Educació Viària dins del seu 
Programa per a les escoles impulsa el 
bon ús de la bicicleta

-Policia Local ContinuFinalitzant -

Activitats d’aquesta Unitat en el Dia 
sense cotxes

-Policia Local Acabat-

Execució de Pla Pilones 4ª Fase de 
protecció de voreres

23.108,2Mobilitat Acabat-

Instal·lació de mòduls d’aparcament de 
bicicletes a La Riera

-Mobilitat Acabat-

Fer informe favorable per la instal·lació 
d’aparcaments de bicicletes en els 
projectes del Passeig Marítim del Servei 
d’Obres

-Mobilitat Acabat-

Redacció de projecte de carril bicicletes 
a l’Avinguda Lluís Companys, amb la 
col·laboració del Servei d’Obres

-Mobilitat Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Col·locació d’aparcaments per a 
bicicletes en diversos indrets
Executat:
- c. Santiago Rusiñol (C.C. Rocafonda)

-Obres Acabat-

Col·locació d’aparcaments per a 
bicicletes en diversos indrets
En projecte:
- c. Sebastian Elcano (C. Cívic Pla d’en 
Boet)
- Passeig Marítim zona port

-Obres Iniciat-

2004

La Unitat d'Educació Viària dins del seu  
programa per a les escoles impulsa el 
bon ús de la bicicleta

-Policia Local ContinuFinalitzant -

Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Seguretat del 8 a 11 de novembre. 
S'han portat a terme activitats 
d'educació viària a escolars, com: 
sortida amb autobús i visita de 
l'Hospital, se'ls dóna pautes pel bon 
comportament en el transport públic, 
passejada pels carrers de la ciutat on 
se'ls dóna pautes pel bon comportament 
dels ciutadans.

-Policia Local Acabat-

Execució d'un nou tram de carril bicicleta 
a l'Avinguda Lluís Companys-Porta 
Laietana

26.547,8Mobilitat Acabat-

Execució d'instal·lació de mòduls 2.859,6Mobilitat Puntual-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.1 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

d'aparcament bicicleta a Plaça Santa 
Maria, Plaça dels Bous, c. Sant Agustí, c. 
Major, Institut Thos i Codina

Execució al 2005 d'un nou tram de carril 
bicicleta a la Ronda Cervantes

-Mobilitat Previst-

Col·locació d'aparcaments per a 
bicicletes en diversos indrets. En 
projecte: c.Sebastian Elcano (Centre 
Cívic Pla d'en Boet), passeig Marítim 
zona port, Centre d'Art can Xalan.

-Obres Iniciat-

Col·locació de punts d'aparcament de 
bicicletes en el Complex Esportiu d'el 
Sorrall

-PME Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.2 Incrementar la freqüència de pas dels autobusos urbans i optimitzar els recorreguts de les línies

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.2.2a Vetllar per tal que la dotació d'unitats del 
servei sigui la òptima i que també contemplin la 
facilitat d'accés a tots els col·lectius amb dificultats 
de mobilitat

2003

Compra 10 autobusos 1998 198.808,6Mobilitat AcabatIniciada -

Compra 5 autobusos 1999 111.571,2Mobilitat Acabat-

Compra 2 autobusos 2000 53.568,5Mobilitat Acabat-

Compra 2 autobusos 2001 52.123,4Mobilitat Acabat-

Aprovació d’adquisició 1 autobús 2004 -Mobilitat Acabat-

2004

Compra de 10 autobusos 1998 205.123,0Mobilitat AcabatFinalitzant -

Compra de 5 autobusos 1999 111.443,0Mobilitat Acabat-

Compra de 2 autobusos 2000 52.521,9Mobilitat Acabat-

Compra de 2 autobusos 2001 51.697,1Mobilitat Acabat-

Compra 1 autobús 2004 25.396,3Mobilitat Acabat-

Aprovació d'adquisició 2 autobusos pel 
2005

-Mobilitat Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.2 Incrementar la freqüència de pas dels autobusos urbans i optimitzar els recorreguts de les línies

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.2.2b Optimitzar els recorreguts de les línies per 
enllaçar millor els diversos sectors urbans, 
afavorint l'intercanvi modal de transports i 
adaptant els recorreguts a les necessitats de 
desplaçament dels ciutadans

2003

Execució del projecte elaborat per 
Mobilitat. I serveis permanents per a 
denunciar i retirar vehicles que 
obstaculitzin la bona circulació del 
transport públic

-Policia Local ContinuAvançada -

Estudi de millores a la xarxa del 
transport urbà, amb execució d’una 
enquesta de mobilitat (origen-destí)

-Mobilitat Iniciat-

2004

Execució del projecte elaborat per 
Mobilitat i serveis permanents per a 
denunciar i retirar vehicles que 
obstaculitzin la bona circulació del 
transport públic

-Policia Local ContinuFinalitzant -

Execució de millores circulatòries (canvi 
de preferències, senyalització carril bus, 
canvis de parades) de la xarxa Mataró 
BUS

6.642,8Mobilitat Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.3 Regular l'accés del vehicle privat a la zona centre

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -6.2.3a Implementar les mesures de regulació del 
trànsit al centre incloses en el Pla de Mobilitat del 
Centre de Mataró

2003

S’estableixen mesures restrictives del 
trànsit al centre tots els dissabtes de 
l’any per la tarda i per les festes de Nadal

-Policia Local ContinuAvançada -

Restricció de circulació a la zona de Can 
Xammar excepte residents i horari de 
càrrega i descàrrega, mitjançant control 
d’accés a través de camera TV, executat 
pel Servei d’Obres

-Mobilitat Acabat-

Projecte de restricció de circulació del 
trànsit dins el projecte de Reurbanització 
de la Riera, amb sistemes de control 
d’accés.

-Mobilitat Acabat-

Implementar mesures de regulació del 
trànsit al centre: Redacció del document 
de criteris bàsics per a una nova 
estratègia urbana i per a un programa 
d’actuació urbanística municipal. 
Modificació i adaptació del Pla general a 
la nova llei d’Urbanisme de 2002. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de redacció del pla d’Actuacions del 
Centre.

-Urbanisme Iniciat-

Execució de l’aparcament al Camí Ral 
que comunica amb el de Can Xammar

-PUMSA Iniciat-

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.3 Regular l'accés del vehicle privat a la zona centre

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

S'estableixen mesures restrictives del 
trànsit al centre tots els dissabtes de 
l'any per la tarda i per les fetes de Nadal.

-Policia Local ContinuAvançada -

Estudi de la nova regulació al centre pel 
carrer Sant Josep arran de la 
peatonalització de la Riera

-Mobilitat Acabat-

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de redacció del Pla d'Actuacions del 
Centre

-Urbanisme Iniciat-

Execució de l'aparcament al Camí Ral 
que comunica amb el de Can Xammar.

2.690.355,0PUMSA Acabat-

Curt -6.2.3b Estudiar la possibilitat d'establir mesures 
addicionals de regulació de l'accés de vehicles al 
centre en un major nombre de carrers

2003

S’estableixen mesures restrictives del 
trànsit al centre tots els dissabtes de 
l’any per la tarda i per les festes de Nadal

-Policia Local ContinuAvançada -

Realització dels estudis per a convertir 
carrers en cul-de-sac, restringint l’accés 
al trànsit en general: Carrer de la Font, 
Passatge Garcia Oliver, carrer Sant 
Agustí.

-Mobilitat Acabat-

Revisió del projecte de senyalització 
dinàmica d’aparcaments. Aquest 
projecte inclou tots els aparcaments 
encara que no siguin municipals.

-Mobilitat Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.3 Regular l'accés del vehicle privat a la zona centre

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

2004

S'estableixen mesures restrictives del 
trànsit al centre tots els dissabtes de 
l'any per la tarda i per les festes de 
Nadal.

-Policia Local ContinuAvançada -

Execució d'instal·lació de 4 bandes 
reductores de velocitat a carrers del 
centre

-Mobilitat Acabat-

Estudi d'aforaments per minimitzar la 
circulació al carrer Sant Pau arran de la 
seva peatonalització.

-Mobilitat Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.4 Adoptar una política d'aparcaments desincentivadora de l'ús del vehicle privat

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà -6.2.4a Restringir progressivament la disponibilitat 
de places d'aparcament en superfície

2003

Reduir Places de superfície: Can 
Xammar, Sant Cristòfor, Na Pau, Sant 
Francesc d’Assís

-Mobilitat AcabatAvançada -

Es va restringint a mesura que es 
reurbanitzen els carrers i places

-Obres Continu-

Reducció de 44 places de zona blava a 
Can Xammar i c. Sant Cristòfor

-PUMSA Acabat-

2004

Eliminació d'estacionaments en les obres 
de reurbanització de la Riera

-Mobilitat AcabatAvançada -

Restricció de l'aparcament en superfície 
a mesura que es reurbanitzen els 
carrers i places.

-Obres Continu-

Mitjà -6.2.4b Estudiar la possibilitat de creació de zones 
d'aparcament públic en l'àrea compresa entre els 
anells de muralles i de rondes o en l'entorn 
immediatament exterior a aquest darrer

2003

Posada en marxa de l’aparcament 
dissuassori de la Plaça Granollers. Inici 
de l’explotació per part de GINTRA

-Mobilitat AcabatFinalitzant -

Adequació dels solars de lliure 
aparcament

12.412,4Mobilitat Continu-

Estudiar la creació de zones 
d’aparcament públic en l’àrea entre 

-Urbanisme Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.4 Adoptar una política d'aparcaments desincentivadora de l'ús del vehicle privat

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

muralles i rondes: Seguiment i 
tramitació de l’aprovació definitiva del 
text refós de la Modificació del Pla 
General al sector del Verdet

Estudiar la creació de zones 
d’aparcament públic en l’àrea entre 
muralles i rondes: Redacció del 
document de criteris bàsics per a una 
nova estratègia urbana i per a un 
programa d’actuació urbanística 
municipal. Modificació i adaptació del Pla 
general a la nova llei d’Urbanisme de 
2002. Aquest document incorpora els 
treballs previs de redacció del Pla 
d’Actuacions del centre

-Urbanisme Iniciat-

Construcció d’un aparcament a la  plaça 
Granollers de 250 places

-PUMSA Acabat-

2004

Adequació de solars de lliure aparcament 15.000,0Mobilitat ContinuFinalitzant -

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de redacció del Pla d'Actuacions del 
Centre

-Urbanisme Iniciat-

Ampliació de l'aparcament  de Can 
Xammar / Camí Ral

-PUMSA Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.4 Adoptar una política d'aparcaments desincentivadora de l'ús del vehicle privat

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Llarg -6.2.4c Millorar l'oferta d'aparcaments al voltant de 
l'estació de ferrocarril

2003

Millorar l’oferta d’aparcaments al voltant 
de l’estació de ferrocarril, mitjançant 
l’adequació dels solars d’aparcament al 
costat del Port.

2.612,9Mobilitat AcabatIniciada -

Millorar l’oferta d’aparcaments al voltant 
de l’estació de ferrocarril:Seguiment i 
tramitació de l’aprovació definitiva de la 
Modificació Pla General sector Cafè de 
mar/ Fàbrica Cabot i Barba/ Cooperativa 
agrària

-Urbanisme Acabat-

Millorar l’oferta d’aparcaments al voltant 
de l’estació de ferrocarril: Treballs previs 
a la modificació puntual del Pla General 
a l’entorn del sector IVECO-RENFE. 
Convocatòria del concurs restringit 
d’idees.

-Urbanisme Iniciat-

Treballs previs a la modificació puntual 
del Pla General a l’entorn del sector 
IVECO-RENFE

-PUMSA Iniciat-

2004

Execució d'obres de manteniment del 
solar d'aparcament lliure al costat del 
port

-Mobilitat AcabatAvançada -

Redacció i aprovació inicial de la 
Modificació de Pla General a la Ronda 

-Urbanisme Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.2 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat

6.2.4 Adoptar una política d'aparcaments desincentivadora de l'ús del vehicle privat

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Barceló

Redacció i aprovació inicial de la 
modificació del Pla general al sector 
IVECO-RENFE

-Urbanisme Iniciat-

Treballs previs a la modificació puntual 
del Pla General a l'entorn del sector 
IVECO-RENFE

-PUMSA Acabat-

Execució dels treballs per la modificació 
puntual del Pla General a l'entorn del 
sector IVECO-RENFE

95.000,0PUMSA Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.3 Introduir en el disseny urbà elements que redueixin la incidència acústica del trànsit

6.3.1 Substituir els paviments de llambordes per asfalt en la xarxa viària preferencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà -6.3.1a Recobrir les llambordes de determinats 
trams viaris amb capes de paviment  asfàltic 
esmorteïdor del soroll, per tal d'aconseguir reduir 
el soroll de rodadura del trànsit

2003

Execució de les obres de substitució de 
paviments de llambordes per asfalt als 
carrers Josep Sabater, Rojas, Capmany i 
Herrera

-Manteniment IniciatAvançada -

Execució de les obres de substitució de 
paviments de llambordes per asfalt 
esmorteïdor de soroll a l’Avda. Gatassa

-Manteniment Acabat-

Execució de les obres de substitució de 
paviments de llambordes per asfalt 
esmorteïdor de soroll al pge. Garcia 
Oliver

-Manteniment Acabat-

2004

Execució de les obres de substitució de 
paviments de llambordes per asfalt 
esmorteïdor de soroll al Camí de la 
Geganta i a l'avda. Puig i Cadafalch.

-Manteniment AcabatFinalitzant -

Execució de les obres de substitució dels 
paviments de llambordes per asfalt als 
carrers Josep Asabater, Erojas, 
Capmany i Herrera

220.662,6Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.3 Introduir en el disseny urbà elements que redueixin la incidència acústica del trànsit

6.3.2 Aplicar paviments esmorteïdors del soroll

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Llarg -6.3.2a Utilitzar ferms drenants o altres que atenuïn 
l'emissió de soroll per al recobriment de 
manteniment dels paviments de determinats trams 
de la xarxa viària urbana. La seva aplicació 
requereix d'una circulació força fluïda, amb 
presència poc important de pesants i en zones on 
no existeixi la possibilitat d'aportació de partícules 
que puguin colmatar els porus del paviment.

2003

Mesures de seguiment del 
comportament  acústic de l’asfalt 
esmorteïdor del soroll

-Ciutat Sostenible ContinuIniciada -

Execució de les obres de substitució de 
paviments de llambordes per asfalt 
esmorteïdor de soroll a l’Avda. Gatassa

277.392,0Manteniment Acabat-

Execució de les obres de substitució de 
paviments de llambordes per asfalt 
esmorteïdor de soroll al pge. Garcia 
Oliver

29.997,8Manteniment Acabat-

2004

Execució dels treballs de substitució de 
llambordes per asfalt esmorteïdor de 
soroll als carrers Camí de la Geganta i 
Avda Puig i Cadafalch

44.730,9Manteniment AcabatAvançada -

Adjudicació de l'execució del paviment 
drenant esmortaidor acústic, en els 
carrils centrals de la nova nacional-II 
entre Porta Laietana i Rotonda del 
Rengle.

85.000,0PUMSA Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.3 Introduir en el disseny urbà elements que redueixin la incidència acústica del trànsit

6.3.3 Avaluar la incidència del trànsit sobre els nivells acústics dels habitatges situats a la perifèria del barri de 
Vista Alegre i adoptar mesures per reduir-la, tenint en compte també el compliment de la NBE

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.3.3a Determinar amb major precisió la incidència 
acústica del trànsit a la que estan sotmesos els 
habitatges en aquest sector, dissenyant i executant 
les mesures que correspongui  per reduir-la

2003

Elaboració d’un informe sobre la 
inviabilitat tècnica actual d’aplicar asfalts 
esmorteïdors de soroll a la ronda

-Manteniment AcabatIniciada -

2004

-Iniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.3 Introduir en el disseny urbà elements que redueixin la incidència acústica del trànsit

6.3.4 Introduir elements en el disseny urbà per reduir l’impacte sonor del trànsit a les zones properes a la variant 
de la N-II i la C-60.

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -6.3.4a Completar i densificar la plantació de pins ja 
existent en el talús del barri de La Llàntia orientat 
vers la variant de la N-II, plantant espècies 
arbustives no piròfites. Cal incorporar aquestes 
mesures al disseny de la zona de parc urbà inclosa 
en el sector de SUP Torrent de les Valls

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -

Mitjà -6.3.4b Incorporar al Pla Parcial del SUP El Sorrall, 
mesures per reduir l'impacte sonor de la variant de 
la N-II i l’enllaç amb la C-60 sobre els habitatges 
del barri de Cerdanyola

2003

Incorporar al PP del Sorrall mesures per 
reduir l’impacte sonor de la variant de la 
N-II i enllaç amb la B-40 als habitatges 
de Cerdanyola:Redacció del document 
de criteris bàsics per a una nova 
estratègia urbana i per a un programa 
d’actuació urbanística municipal. 
Modificació i adaptació del Pla general a 
la nova llei d’Urbanisme de 2002. Aquest 
document incorpora els estudis previs de 
la Modificació del Pla General del Sorrall 
a càrrec de PUMSA.

-Urbanisme IniciatIniciada -

2004

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els estudis previs de 
la modificació del pla general del Sorrall 
a càrrec de PUMSA

-Urbanisme IniciatIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.4 Ordenar la circulació de vehicles pesants

6.4.1 Regular els itineraris i els horaris d'activitat del trànsit pesant

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.4.1a Estudiar la senyalització d' itineraris de 
circulació per al trànsit pesant dins de la zona 
urbana, que redueixin la presència d'aquest en 
vials on s'ha determinat una incidència acústica 
important  Camí Ral, Muralla dels Genovesos, la 
Riera, carrers Montserrat, El Torrent, carrer Jaume 
Isern, avinguda Puig i Cadafalch, ronda del Cros, 
avinguda Gatassa, ronda de la Creu de Pedra, 
ronda dels Països  Catalans, ronda Rafael Estrany, 
Via Europa i avinguda Maresme

2003

-Pendent -

2004

Redacció de la nova Ordenança de 
Circulació, la qual inclou la prohibició de 
circular dins del nucli urbà no industrial 
de determinats vehicles pesants

-Mobilitat IniciatIniciada -

Curt ! Prioritària6.4.1b Regular els horaris de càrrega i descàrrega, 
amb l'objectiu de minimitzar-ne la possibilitat de 
molèsties

2003

Vigilància i control de la utilització 
correcte de les zones de càrrega i 
descàrrega

-Policia Local ContinuAvançada -

Implementació d’un nou horari de zona 
de càrrega i descàrrega, permetent 
l’estacionament lliure a migdia

-Mobilitat Continu-

2004

Vigilància i control de la utilització 
correcte de les zones de càrrega i 
descàrrega

-Policia Local ContinuFinalitzant -

Implementació d'un nou horari a 320 
zones de càrrega i descàrrega, el qual 
permet l'estacionament lliure a migdia. I 
reforçar senyalització amb placa 
"Actuació preferent grua". S'ha seguit 

16.543,8Mobilitat Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.4 Ordenar la circulació de vehicles pesants

6.4.1 Regular els itineraris i els horaris d'activitat del trànsit pesant

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

amb el repartiment de rellotges horaris 
per l'estacionament a aquestes zones.
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.4 Ordenar la circulació de vehicles pesants

6.4.2 Minimitzar la incidència acústica dels serveis municipals de recollida de brossa i neteja viària i transport 
públic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -6.4.2a Optimitzar els recorreguts dels vehicles per 
tal d'evitar en la mesura del possible la circulació 
en sentit ascendent i la circulació sobre paviments 
amb llambordes

2003

Modificació de dos recorreguts: la Llàntia 
i c. Gatassa.

-Serveis Municipals ContinuIniciada -

2004

Modificació del recorregut del vehicle de 
recollida de brossa que passa pel centre 
de Mataró

-Serveis Municipals ContinuFinalitzant -

Resolució de problemes derivats de la 
recollida nocturna de contenidors i 
voluminosos. S'han modificat 
recorreguts, s'han canviat contenidors 
per uns de més capacitat, ja que 
aquests a l'hora de fer-ne el buidat 
produeixen menys soroll.

-Serveis Municipals Continu-

Curt -6.4.2b Incloure en els plecs de condicions per a la 
concessió dels serveis municipals de recollida de 
brossa, neteja viària i transport públic, l'exigència 
de compliment de les ordenances municipals de 
soroll per part dels vehicles i equipaments dels 
serveis

2003

-Iniciada -

2004

-Iniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.4 Ordenar la circulació de vehicles pesants

6.4.3 Reorganitzar el transport de mercaderies a la zona urbana mitjançant un sistema de fragmentació de càrrega

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà -6.4.3a Implementar les mesures  ja contemplades 
en el Pla Estratègic de Mataró i en el Pla General 
d'Ordenació i que proposen la creació d'un centre 
integrat de mercaderies ubicat al sector del Rengle, 
des d'on es produiria el repartiment  vers la ciutat 
amb vehicles de dimensions reduïdes, mitjançant 
un sistema de fragmentació de càrrega

2003

Posada en marxa del Centre Logístic, 
amb operador per l’explotació de 
l’aparcament de camions. GINTRA en fa 
l’explotació.

-Mobilitat AcabatAcabada -

Construcció i explotació  d’un 
aparcament de vehicles pesants i Edifici 
de Serveis al Centre de Serveis Logístics 
al Polígon Industrial Les Hortes del Camí 
Ral.

1.224.271,0PUMSA Acabat-

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.5 Potenciar l'ús de la C-32 com a variant i fluïdificar la circulació urbana

6.5.1 Millorar la senyalització de la variant en els seus accessos a la ciutat i en els punts d'enllaç amb la Nacional-II

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.5.1a Instal·lar retolació informativa als punts 
d'enllaç de la variant amb la N-II,  indicant de 
manera clara les diferents possibilitats d'accés a la 
ciutat i remarcant la funció de la variant com a 
ronda urbana i identificant  la N-II com una via 
urbana interior

2003

Implantació de senyalització informativa 6.754,3Mobilitat AcabatFinalitzant -

2004

Execució de la millora i actualització 
senyalització informativa de la nova 
nomenclatura de les carreteres

1.109,6Mobilitat AcabatAcabada -

Curt ! Prioritària6.5.1b Instal·lar a cada entrada a la ciutat des de 
la variant, retolació que indiqui els sectors urbans i 
punts d'interès als que s'accedeix i que informi 
sobre les alternatives que resten disponibles al 
conductor amb la finalitat de millorar la seva 
funcionalitat com a integrant del nou circuit de 
rondes

2003

Implantació de Senyalització informativa -Mobilitat AcabatFinalitzant -

2004

Senyalització d'equipaments i barris de 
la ciutat amb rètols informatius

1.500,0Mobilitat AcabatFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.5 Potenciar l'ús de la C-32 com a variant i fluïdificar la circulació urbana

6.5.2 Reforçar el vial de Mata com a accés a la variant

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.5.2a  Ampliar el vial de Mata en un carril en 
direcció a la variant, tal com es contempla en el 
Pla General d'Ordenació

2003

Ampliar el vial de Mata en un carril en 
direcció a la variant:Estudi i redacció de 
propostes alternatives al traçat 
presentat per la Generalitat.

-Urbanisme IniciatIniciada -

2004

-Iniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.5 Potenciar l'ús de la C-32 com a variant i fluïdificar la circulació urbana

6.5.3 Dissuadir la circulació del trànsit de pas per la Nacional-II

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà ! Prioritària6.5.3a Semaforitzar els trams de la N-II entre 
l'enllaç de la C-32 i la N-II i la rotonda del Rengle

2003

-Iniciada -

2004

-Iniciada -

Curt ! Prioritària6.5.3b Limitar la velocitat a 60 km/h al tram de la 
N-II entre el vial de Mata i la zona urbana, 
aprofitant l'existència d'equipaments amb accés 
directe a la N-II. Aquesta actuació ha d'anar 
acompanyada d'un programa regular de control i 
sanció per assegurar-ne el compliment

2003

Sol·licitud d’informació als Mossos 
d’esquadra. En el tram no hi ha cap 
senyalització per a la limitació de 
velocitat a 60 Km, ni es fan controls de 
velocitat per radar per part del Mossos. 
Ara bé, a la rotonda existent just a l’inici 
del tram, els Mossos porten a terme 
controls de documentació, d’ús de 
cinturó, d’alcholemia, etc. Des de 
l’Ajuntament s’ha dissuadit la circulació 
pel tram urbà per mitjà dels semàfors.

-Policia Local PuntualAvançada -

2004

Sol·licitud a Mossos d'Esquadra però 
amb dificultats per l'obtenció de dades

-Policia Local AcabatFinalitzant -

Curt ! Prioritària6.5.3c Executar la reordenació urbanística de la 
façana marítima de la ciutat tal com es contempla 
en el Pla Estratègic de Mataró i en el Pla General 
d'Ordenació, de manera que se'n potenciï l'ús cívic

2003

Reordenació urbanística de la façana 
marítima per potenciar-ne l’ús 

-Urbanisme IniciatAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.5 Potenciar l'ús de la C-32 com a variant i fluïdificar la circulació urbana

6.5.3 Dissuadir la circulació del trànsit de pas per la Nacional-II

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

cívic:Treballs previs a la modificació 
puntual del Pla General a l’entorn del 
sector IVECO-RENFE. Convocatòria del 
concurs restringit d’idees.

Reordenació urbanística de la façana 
marítima per potenciar-ne l’ús 
cívic:Seguiment i tramitació de 
l’aprovació definitiva de la Modificació Pla 
General sector cafè de mar/ Fàbrica 
Cabot i Barba/ Cooperativa agrària

-Urbanisme Acabat-

Reordenació urbanística de la façana 
marítima per potenciar-ne l’ús 
cívic:Seguiment i tramitació de 
l’aprovació definitiva de la modificació 
del Pla General al sector de Can Font

-Urbanisme Acabat-

Reordenació urbanística de la façana 
marítima per potenciar-ne l’ús 
cívic:Redacció i tramitació de l’aprovació 
inicial, provisional, definitiva i text refós 
de la Modificació  del Pla general UA-d69 
i UA-d77 Prat de la Riba – 
Floridablanca - Fàbrica Cabot i Barba

-Urbanisme Acabat-

Executat:
- Nou accés al Port de Mataró des de la 
Porta Laietana i urbanització del passeig 
al costat del mar

-Obres Acabat-

En fase de projecte:
- Remodelació dels passos soterrats 
existents per millorar-ne l’accessibilitat

-Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.5 Potenciar l'ús de la C-32 com a variant i fluïdificar la circulació urbana

6.5.3 Dissuadir la circulació del trànsit de pas per la Nacional-II

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Treballs previs a la modificació puntual 
del Pla General a l’entorn del sector 
IVECO-RENFE

-PUMSA Iniciat-

2004

Redacció i aprovació inicial de la 
modificació del Pla general al sector 
IVECO-RENFE

-Urbanisme IniciatAvançada -

Redacció i aprovació inicial de la 
modificació del Pla General a la Ronda 
Barceló

-Urbanisme Iniciat-

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal.

-Urbanisme Iniciat-

En fase de projecte: Remodelació dels 
passos soterrats existents per millorar-
ne l'accessibilitat.

-Obres Iniciat-

Treballs previs a la modificació puntual 
del Pla General a l'entorn del sector 
IVECO-RENFE

-PUMSA Acabat-

Execució dels treballs per la modificació 
puntual del Pla General a l'entorn del 
sector IVECO-RENFE

-PUMSA Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.5 Potenciar l'ús de la C-32 com a variant i fluïdificar la circulació urbana

6.5.4 Diversificar les possibilitats d'accés a la ciutat des de la variant

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà ! Prioritària6.5.4a Implementar les actuacions previstes en el 
Pla General d'Ordenació referents a la construcció 
d'un enllaç complet entre la variant de la N-II i la 
carretera de Mata

2003

Construcció d’un enllaç complet entre la 
variant de la N-II i la carretera de 
Mata:Estudi i redacció de propostes 
alternatives al traçat presentat per la 
Generalitat.

-Urbanisme IniciatIniciada -

2004

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal.

-Urbanisme IniciatIniciada -

Mitjà ! Prioritària6.5.4b Implementar les actuacions previstes en el 
Pla General d'Ordenació referents a la construcció 
d'un vial i enllaços de connexió entre la ronda 
Bellavista i la C-60 i C-32 (veure figura 3)

2003

Construcció d’un vial i enllaços entre 
Rda. Bellavista, la B-40 i la A-
19.Redacció del document de criteris 
bàsics per a una nova estratègia urbana 
i per a un programa d’actuació 
urbanística municipal. Modificació i 
adaptació del Pla general a la nova llei 
d’Urbanisme de 2002. Aquest document 
incorpora els estudis previs de la 
Modificació del Pla General del Sorrall a 
càrrec de PUMSA.

-Urbanisme IniciatIniciada -

Reunions pel traspàs d’informació a 
INTRA pel redisseny de les connectivitats 
de la variant

-PUMSA Acabat-

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.5 Potenciar l'ús de la C-32 com a variant i fluïdificar la circulació urbana

6.5.4 Diversificar les possibilitats d'accés a la ciutat des de la variant

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de la modificació del pla general del 
Sorrall a càrrec de PUMSA

-Urbanisme IniciatIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

6. MINIMITZAR LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ASSOCIADA AL TRANSPORT I A LA MOBILITAT

6.5 Potenciar l'ús de la C-32 com a variant i fluïdificar la circulació urbana

6.5.5 Definir un Pla de senyalització viària que optimitzi els itineraris del trànsit urbà

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària6.5.5a Definir les necessitats de senyalització 
d'itineraris vers els diferents sectors urbans i 
centres d'interès, per tal de minimitzar el trànsit 
"d'agitació"

2003

Execució de la quarta fase del projecte 
de senyalització

54.034,2Mobilitat AcabatAcabada -

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.1 Aplicar les mesures de millora de la qualitat de l'aigua de les rieres i l'aigua marina

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

! Prioritària7.1.1a Aplicar les mesures de millora de la qualitat 
de l'aigua de les rieres i l'aigua marina (propostes 
del programa 1.2), indrets que constitueixen 
hàbitats que concentren una elevada biodiversitat

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.2 Frenar l'erosió en indrets problemàtics i promoure la regulació de les activitats extractives

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.1.2a Realitzar intervencions per frenar l'erosió en 
l'interfase de la zona urbana i les urbanitzacions 
amb l'espai rural, al camí carener de Can Bruguera, 
en punts prop de Can Perico dels Ocells i de Can 
Xerrac, al turó de Cerdanyola i al turó de Mata

2003

Vigilància i control durant el servei -Policia Local PuntualIniciada -

Execució dels treballs per frenar l’erosió 
en el Turó de Cerdanyola

24.000,0Manteniment Acabat-

Manteniment de camins quan es detecta 
que un camí està malmès.

-Serveis Municipals Continu-

2004

Vigilància i control durant el servei -Policia Local PuntualIniciada -

Execució dels treballs per frenar l'erosió 
en el Turó de Cerdanyola. (Neteja de 
cunetes, desfrossada, resembrada, 
arrenjament d'un accés al Parc, 
arrenjament de drenatges, etc.)

-Manteniment Iniciat-

Inspecció de l'estat de camins forestals -Serveis Municipals Continu-

Mitjà ! Prioritària7.1.2b Promoure la restauració adequada dels 
indrets on s'han produït activitats extractives 
actualment inactives. És recomanable coordinar les 
actuacions amb les obres públiques en les que es 
produeix un excedent de sauló, per tal de poder 
utilitzar aquests materials en les restauracions

2003

-Iniciada -

2004

Es realitza si es presenta alguna 
sol·licitud de llicència que faciliti aquesta 
actuació

-Ciutat Sostenible ContinuIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.2 Frenar l'erosió en indrets problemàtics i promoure la regulació de les activitats extractives

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.1.2c Regularitzar les activitats extractives en 
funcionament i facilitar el seu control coordinant 
les actuacions amb altres administracions 
competents

2003

Es realitzen controls periòdics -Ciutat Sostenible ContinuAvançada -

Vigilància i control durant el servei -Policia Local Puntual-

2004

Es realitzan controls periòdics -Ciutat Sostenible ContinuAcabada -

Vigilància i control durant el servei -Policia Local Puntual-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.3 Mantenir el procés de recuperació de l'alzinar i de la sureda

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.1.3a Evitar l'aparició de focus de degradació que 
puguin afectar la recuperació d'alzinars, controlant 
en especial l'obertura de nous processos erosius, 
els abocaments incontrolats i la creació de  nous 
camins. Cal posar especial cura en regular l'accés 
rodat al medi natural i en  prevenir els incendis 
forestals

2003

Control de la creació de nous camins a 
través de la secció de disciplina

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Vigilància i control de l’accés rodat al 
medi natural.

-Policia Local Puntual-

Elaboració d’informes i seguiment de les 
accions que es generen per netejar 
punts d’abocament, arrenjaments de 
camins, etc de la zona forestal

-Protecció Civil Continu-

Senyalització de prohibició 
d’estacionament per permetre el pas del 
servei d’emergència a l’entrada del Parc 
Turó de Cerdanyola a petició de 
Protecció Civil.

-Mobilitat Acabat-

Execució dels treballs d’esporga al Parc 
Forestal per a la prevenció d’incendis

-Manteniment Previst-

Execució dels treballs d’arranjament de 
camins per a vehicles i vianants

6.000,0Manteniment Acabat-

Neteja i recollida d’abocaments il·legals 
a la zona forestal i urbanitzacions. 
Elaboració d’un inventari anual de les 
actuacions realitzades

3.150,0Serveis Municipals Continu-

2004

Control de la creació de nous camins a -Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.3 Mantenir el procés de recuperació de l'alzinar i de la sureda

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

través de la secció de disciplina

Vigilància i control de l'accès rodat al 
medi ambient

-Policia Local Puntual-

Elaborar informes de les accions que es 
generen de netejar punts d'abocament i 
Inspeccions posteriors

-Protecció Civil Continu-

Manteniment de la senyalització per 
regular l'accés rodat al medi natural.

60,0Mobilitat Acabat-

Execució dels treballs d'esporga al Parc 
Forestal

11.998,0Manteniment Acabat-

Execució dels treballs d'arranjament de 
camins forestals

6.000,0Manteniment Acabat-

Neteja d'abocaments il·legals en zona 
forestal i urbanitzacions. Elaboració d'un 
inventari anual de les actuacions 
realitzades

3.607,0Serveis Municipals Continu-

Curt -7.1.3b Afavorir, al Parc Forestal i a les finques de 
propietat municipal, la proliferació d'arbusts 
autòctons amb fruits mengívols (arboç, marfull...), 
que puguin ser ingerits pels animals vertebrats. La 
mesura es pot fer extensiva a finques de propietat 
privada mitjançant acord amb els propietaris

2003

-Pendent -

2004

Replantació arbustiva al Turó de 
Cerdanyola. Les espècies plantades han 
estat mata i estepa.

1.300,0Manteniment AcabatIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.3 Mantenir el procés de recuperació de l'alzinar i de la sureda

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.4 Mantenir espais oberts dins les masses forestals arbrades per afavorir la diversitat biològica i paisatgística i 
facilitar el control de focs

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.1.4a Iniciar gestions amb el Servei de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona perquè a 
través de les seves línies d’ajuts a activitats del 
sector primari i activitats terciàries en l’àmbit rural, 
afavoreixin específicament la conservació de les 
zones de conreus i els prats propers a elles i 
potenciïn activitats complementàries i compatibles 
amb l’agricultura. Aquesta actuació ha de fer 
atenció al control de l’aparició de processos erosius

2003

Sol·licitar, per escrit, al servei de parcs 
de la Diputació de Barcelona que en les 
seves línies d’ajuts s’afavoreixin 
específicament aquests aspectes

-Ciutat Sostenible AcabatAvançada -

2004

-Finalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.5 Reforçar les actuacions relacionades amb el Parc del Montnegre-Corredor

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.1.5a Col·laborar activament amb la Diputació de 
Barcelona en el desenvolupament del pla de 
seguiment de paràmetres biològics pel que fa al 
municipi de Mataró

2003

Col·laboració a través del Centre de 
Documentació Montnegre Corredor i com 
a membres de la Comissió i Consell 
corresponents del Parc

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Recolzament i seguiment del projecte 
Aloc

-Ciutat Sostenible Iniciat-

S’ha col·laborat amb la Diputació de 
Barcelona, a través del Centre de 
Documentació del Montnegre-Corredor, 
adscrit al Museu, en el desenvolupament 
del Pla de seguiment de paràmetres 
biològics pel que fa al Municipi de Mataró.

-PMC Continu-

Elaboració de projectes de recerca amb 
els col·laboradors de la Secció de 
Ciències Naturals:Projecte Els boscos de 
ribera de la conca de la riera 
d’Argentona: refugis de biodiversitat. 
Fase final del projecte. Edició del núm. 
11 de la revista L'ATZAVARA "Rieres, 
rius i riberes" amb els resultats del 
projecte i les ponències del seminari 
(celebrat al maig de 2002) sobre el 
mateix tema. Es presentarà la revista el 
proper mes de desembre.

8.416,8PMC Acabat-

Elaboració de projectes de recerca amb 
els col·laboradors de la Secció de 
Ciències Naturals:S'ha encarregat 

3.000,0PMC Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.5 Reforçar les actuacions relacionades amb el Parc del Montnegre-Corredor

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

l'avantprojecte de l'exposició sobre 
boscos de ribera al Sr. Ramon Valverde.

Elaboració de projectes de recerca amb 
els col·laboradors de la Secció de 
Ciències Naturals:Projecte Alocs del 
Maresme. Participació de la Secció de 
Ciències com una de les entitats 
coordinadores d'aquest projecte, que 
implica diverses persones i entitats del 
Maresme, i que es va iniciar al juny del 
2002. Enguany s'ha editat un tríptic 
divulgatiu; s'ha presentat el projecte a 
diverses poblacions del Maresme; s'han 
adquirit els mapes digitals corresponents 
a l'àrea d'estudi i s'han imprès al 
departament de l'Ajuntament CIP-
Plànol. Voluntaris de tota la comarca han 
realitzat les primeres campanyes de 
recollida de dades.

847,6PMC Iniciat-

2004

Col·laboració a través del Centre de 
Documentació Montnegre Corredor i com 
a membres de la Comissió i Consell 
corresponent del Parc

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Recolzament i seguiment del projecte 
Aloc

-Ciutat Sostenible Iniciat-

Elaboració de projectes de recerca amb 
els col·laboradors de la Secció de 
Ciències Naturals:

10.000,0PMC Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.5 Reforçar les actuacions relacionades amb el Parc del Montnegre-Corredor

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

S'ha encarregat la direcció, la 
documentació, el grafisme i la il·lustració 
de l’exposició “Ombres d’aigua. Els 
boscos de ribera”, que és el producte 
final del projecte “Els boscos de ribera 
de la conca de la riera d’Argentona: 
refugis de biodiversitat”.

Elaboració de projectes de recerca amb 
els col·laboradors de la Secció de 
Ciències Naturals:
S'ha tramitat el Plec de clàusules 
administratives que han de regir la 
contractació per a l’execució del 
subministrament dels elements 
necessaris i l’execució del projecte de 
muntatge, desmuntatge, embalatge i 
publicitat de l’exposició “boscos de 
ribera”, que es presentarà al Museu de 
Mataró ( Patronat Municipal de Cultura 
(PMC)) a partir del 18 de febrer de 2005.

-PMC Acabat-

Elaboració de projectes de recerca amb 
els col·laboradors de la Secció de 
Ciències Naturals:
Projecte Alocs del Maresme. Participació 
de la Secció de Ciències com una de les 
entitats coordinadores d'aquest projecte, 
que implica diverses persones i entitats 
del Maresme, i que es va iniciar al juny 
del 2002. Enguany s’han editat 5 
butlletins electrònics, consultables a la 
web del projecte, i un anuari en paper 
(2244.60 euros), s’ha adquirit material 

6.421,3PMC Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.5 Reforçar les actuacions relacionades amb el Parc del Montnegre-Corredor

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

(càmera digital, ordinador i GPS per un 
cost total de 3238,00 euros), s'han creat 
samarretes de regal pels voluntaris 
(893,43 euros), s’ha continuat el treball 
de camp i l’anàlisi de dades, i s’ha 
participat en diversos actes de difusió.

Curt -7.1.5b Sol·licitar a la Diputació de Barcelona 
l'ampliació de l'àmbit del Pla especial del 
Montnegre-Corredor fins els nous límits del sòl 
urbanitzable per sobre de la carretera de Mata 
previstos en la Revisió del Pla General d'Ordenació 
de Mataró amb la finalitat de consolidar els espais 
naturals que limiten amb zones urbanitzades i que, 
per aquesta raó, corren un elevat risc d'alteració o 
de ser afectats per processos urbanístics (veure 
figura 4)

2003

Inici del procés per Mod. Pla General per 
ampliar el límit del Parc Montnegre-
Corredor.

-Urbanisme IniciatIniciada -

2004

Seguiment del procés que porta a terme 
la Diputació per a la modificació del Pla 
General per ampliar el límit del Parc 
Montnegre-Corredor. La tramitació està 
pendent d'informe del Servei de Parcs 
naturals de la Diputació de Barcelona.

-Urbanisme IniciatIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.6 Promoure una millor gestió cinegètica

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.1.6a Garantir que l’Àrea Privada de Caça disposa 
del seu Pla Tècnic de Gestió Cinegètica aprovat, 
sol·licitant al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya la corresponent informació

2003

Sol·licitar la confirmació al Departament 
de Medi Ambient que a l’Àrea Privada de 
Caça B-10.059 s'hi compleixen les 
recomanacions contemplades al Pla 
Tècnic de Gestió Cinegètica que hi tindrà 
vigència fins a 30 de juny de 2005

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -

2004

Sol·licitar la confirmació al Departament 
de Medi Ambient que a l'Àrea Privada de 
Caça B-10.059 s'hi compleixen les 
recomanacions contemplades al Pla 
tècnic de Gestió Cinegètica que hi tindrà 
vigència fins a 30 de juny de 2005

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -

Curt -7.1.6b Sol·licitar anualment als Serveis Territorials 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
la informació sobre les captures i repoblacions 
realitzades a l'Àrea de Caça

2003

Sol·licitar al Departament de Medi 
Ambient les estadístiques de captures i 
repoblacions efectuades a l’Àrea Privada  
de Caça durant la temporada 2002/2003

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -

2004

Sollicitar al Departament de Medi 
Ambient les estadístiques de captures i 
repoblacions efectuades a l'Àrea Privada 
de Caça durant la temporada 2003/2004

-Ciutat Sostenible AcabatDescartada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.6 Promoure una millor gestió cinegètica

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.1.6c Controlar la cacera furtiva, i en especial els 
llocs de captura de passeriformes, de forma 
coordinada entre les diverses administracions i 
entitats implicades

2003

Vigilància i control durant el servei -Policia Local PuntualAvançada -

2004

Vigilància i control durant el servei -Policia Local PuntualAvançada -

Curt -7.1.6d Recopilar informació sobre els indrets de 
captura de fringíl·lids i evitar que es realitzin 
captures en espais urbanitzats

2003

Vigilància i control durant el servei. -Policia Local PuntualFinalitzant -

2004

Vigilància i control durant el servei -Policia Local PuntualFinalitzant -

Curt -7.1.6e Promoure la Declaració d'una Zona de 
Seguretat de Caça que inclogui la superfície del 
terme municipal no inclosa dins l'Àrea Privada de 
Caça

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.7 Crear punts d'aigua útils per a la reproducció dels amfibis

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.1.7a Aprofitar la nova construcció de punts 
d'aigua en els parcs forestals i parcs urbans de la 
perifèria de la ciutat, així com les obres en punts ja 
existents per adequar-los i fer-los aptes perquè els 
amfibis els utilitzin en la seva reproducció. Aquest 
grup de vertebrats es troba en regressió de forma 
generalitzada al municipi i mantenir punts de 
reproduccció és essencial per a garantir la seva 
conservació

2003

-Avançada -

2004

-Avançada -

Curt -7.1.7b Realitzar un inventari actualitzat dels llocs 
de reproducció utilitzats pels amfibis, (incorporant 
també les fonts que tinguin aquesta funció), i 
establir criteris de gestió de les zones d'aigua, que 
contempli la conservació d'aquests indrets i el seu 
entorn immediat

2003

Encarregar la redacció d’un protocol per 
al manteniment dels punts de 
reproducció dels amfibis i del seu entorn

2.500,0Ciutat Sostenible AcabatAvançada -

2004

Tancament del protocol per al 
manteniment dels punts de reproducció 
dels amfibis i del seu entorn

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.8 Conservar els grups de garrofers

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.1.8a Realitzar un inventari complet de les 
localitzacions i estat dels garrofers i incloure'ls al 
Catàleg del Patrimoni

2003

Revisió i tramitació de l’inventari de les 
localitzacions i estat dels grups de 
garrofers per tramitar-lo com un annex 
al Pla Especial del patrimoni

-Urbanisme IniciatFinalitzant -

2004

Converses prèvies amb el servei de 
Ciutat Sostenible per estudiar la menera 
de donar format de Pla especial a 
l'inventari existent

-Urbanisme IniciatFinalitzant -

Curt -7.1.8b Elaborar un protocol d'actuació que 
garanteixi la conservació dels garrofers, 
considerant la seva presència en l'arbrat dels parcs 
urbans. A més del valor paisatgístic, cal potenciar 
el seu paper com a element que contribueix al 
manteniment de la biodiversitat per a la nombrosa 
fauna que s'hi associa

2003

S’ha lliurat una còpia del protocol 
d’actuació que garanteix la conservació 
dels garrofers a Urbanisme i Obres

-Manteniment AcabatIniciada -

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.9 Realitzar un aprofitament didàctic dels recorreguts a peu i en bicicleta en l'àmbit rural

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà -7.1.9a Dissenyar un sistema de recorreguts en 
l'àmbit rural que ampliï la proposta que fa el Pla 
General d'Ordenació i preparar un projecte 
d'aprofitament didàctic dels mateixos, amb la 
finalitat que el ciutadà valori aquest entorn i la 
seva diversitat biològica

2003

Impulsar que es realitzin itineraris a peu 
i en bicicleta en l’àmbit rural amb 
l’aprofitament didàctic d’aquests

-Ciutat Sostenible IniciatAvançada -

Dissenyar un sistema de recorreguts en 
l’àmbit rural i preparar un projecte 
d’aprofitament didàctic dels mateixos: 
Seguiment redacció externa i tramitació 
de l’aprovació inicial de la Modificació del 
Pla General a l’àmbit de les Cinc Sénies

-Urbanisme Iniciat-

Dissenyar un sistema de recorreguts en 
l’àmbit rural i preparar un projecte 
d’aprofitament didàctic dels mateixos: 
Seguiment redacció externa i tramitació 
de l’aprovació inicial del Pla Especial de 
les Cinc Sénies

-Urbanisme Iniciat-

Dissenyar un sistema de recorreguts en 
l’àmbit rural i preparar un projecte 
d’aprofitament didàctic dels mateixos: 
Seguiment de la redacció externa del Pla 
Director de camins rurals

-Urbanisme Iniciat-

Dissenyar un sistema de recorreguts en 
l’àmbit rural i preparar un projecte 
d’aprofitament didàctic dels mateixos: 
Estudis previs de la modificació del pla 
general “Touring-Club”

-Urbanisme Iniciat-

Estudi de tot un seguit de itineraris a -PME Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.9 Realitzar un aprofitament didàctic dels recorreguts a peu i en bicicleta en l'àmbit rural

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

peu i bicicleta en l’ àmbit rural (Riera 
d’Argentona - Passeig Marítim – Riera de 
Sant Simó – Parc Forestal)

2004

Sol·licitar una subvenció a la Fundació 
Territori i Paisatge per a l'elaboració 
d'una maleta didàctica de les Cinc 
Sènies adreçada a escolars

-Ciutat Sostenible AcabatAvançada -

Redacció i aprovació inicial i provisional 
de la modificació del pla General 
"Touring-Club"

-Urbanisme Iniciat-

Seguiment i tramitació de l'aprovació  
definitiva del Projecte d'Urbanització del 
Pla parcial de can Serra redactat per un 
equip extern

-Urbanisme Acabat-

Participació en diverses reunions per 
portar a terme un estudi dels itineraris a 
peu i en bici a l'àmbit rural (Riera 
Argentona - Passeig Marítim - Parc 
Forestal)

-PME Iniciat-

Mitjà -7.1.9b Ampliar la proposta de recorreguts en 
l'àmbit rural que fa la el Pla General d'Ordenació 
amb la incorporació d'itineraris per a bicicletes i la 
millora del vial existent en el marge dret de la 
riera d'Argentona, tot estudiant la possibilitat de 
carrils per a bicicletes que connectin amb aquest 
circuit urbà

2003

Projecte de carril bici a l’Av. Lluís 
Companys, tancant l’anella del carril 
bicicleta connexionant amb la Riera 
d’Argentona

-Mobilitat AcabatAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.1 Conservar i recuperar la diversitat d'hàbitats en l'àmbit rural

7.1.9 Realitzar un aprofitament didàctic dels recorreguts a peu i en bicicleta en l'àmbit rural

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Incorporació dels itineraris per a 
bicicletes a l’àmbit rural i millora del vial 
del marge dret de la riera 
d’Argentona:Aprovació definitiva del 
projecte d’Urbanització del Rengle 2a 
fase on es completa la xarxa de carrils 
bici de connexió de la Riera d’Argentona

-Urbanisme Acabat-

Veure actuació 7.1.9a -PME Iniciat-

2004

Redacció del projecte de carril bicicleta a 
la Ronda Cervantes, que connecti amb el 
Camí de les Cinc Sènies

-Mobilitat AcabatAvançada -

Veure actuació de la subacció 7.1.9a -PME Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.2 Recuperar el caràcter natural de les rieres i la seva funció com a connectors biològics

7.2.1 Assolir una gestió integral de les rieres

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.2.1a Sol·licitar a l’Agència Catalana de l'Aigua 
que redacti un pla i el corresponent programa de 
gestió específics per a la conca de  la riera 
d’Argentona i que executi les determinacions que 
s'hi continguin. Prèviament caldrà delimitar el 
Domini Públic Hidràulic.

2003

Sol·licitar, per escrit, a l’Agència 
Catalana de l’Aigua que redacti un pla i 
el corresponent programa de gestió 
específics per a la conca de la riera 
d’Argentona i que executi les 
determinacions que s’hi continguin, en el 
sentit que especifica la subacció

-Ciutat Sostenible AcabatIniciada -

2004

-Finalitzant -

Curt ! Prioritària7.2.1b Sol·licitar a l’Agència Catalana de l'Aigua 
que redacti un pla i el corresponent programa de 
gestió específics per a les rieres del municipi i que 
executi les determinacions que s'hi continguin. 
Prèviament caldrà delimitar el Domini Públic 
Hidràulic.

2003

Sol·licitar, per escrit, a l’Agència 
Catalana de l’Aigua que redacti un pla i 
el corresponent programa de gestió 
específics per a les rieres del municipi i 
que executi les determinacions que s’hi 
continguin, en el sentit que especifica la 
subacció

-Ciutat Sostenible AcabatIniciada -

2004

-Finalitzant -

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 145 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.2 Recuperar el caràcter natural de les rieres i la seva funció com a connectors biològics

7.2.1 Assolir una gestió integral de les rieres

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.2.1c Adequar les actuacions i plans previstos a 
l'entorn de la riera d'Argentona de manera que no 
s'hipotequi la funció connectora de l'espai, tenint 
en consideració aquesta funció en els PP dels 
sectors del Sorrall i del turó de Cerdanyola (de 
manera que les zones lliures d'edificació es 
disposin tocant a la riera i connectin entre elles i 
amb el turó de Cerdanyola)

2003

Garantir la funció connectora de 
l’entorn  de la riera d’Argentona en els 
sectors del Sorrall i el turó de 
Cerdanyola: Redacció del document de 
criteris bàsics per a una nova estratègia 
urbana i per a un programa d’actuació 
urbanística municipal. Modificació i 
adaptació del Pla general a la nova llei 
d’Urbanisme de 2002. Aquest document 
incorpora els estudis previs de la 
Modificació del Pla General del Sorrall a 
càrrec de PUMSA.

-Urbanisme IniciatIniciada -

2004

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de modificació de pla general del Sorrall 
a càrrec de PUMSA

-Urbanisme IniciatIniciada -

Curt ! Prioritària7.2.1d Adequar les actuacions i plans previstos a 
l'entorn de la riera d'Argentona projectant el nou 
vial de connexió entre la C-1415 i la ronda 
Bellavista de manera que sigui molt permeable

2003

Projectar nou vial de connexió C-1415 i 
Rda Bellavista: Redacció del document 
de criteris bàsics per a una nova 
estratègia urbana i per a un programa 
d’actuació urbanística municipal. 
Modificació i adaptació del Pla general a 
la nova llei d’Urbanisme de 2002. Aquest 
document incorpora els estudis previs de 

-Urbanisme IniciatIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.2 Recuperar el caràcter natural de les rieres i la seva funció com a connectors biològics

7.2.1 Assolir una gestió integral de les rieres

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

la Modificació del Pla General del Sorrall 
a càrrec de PUMSA.

2004

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de modificació de pla General del Sorrall 
a càrrec de PUMSA

-Urbanisme IniciatIniciada -

Curt ! Prioritària7.2.1e Definir els PAU de la Budelleria, del Pla del 
Castell, del torrent Forcat i de la riera de Mata de 
forma que es mantinguin les parts baixes dels 
cursos lliures d'afectacions

2003

-Pendent -

2004

Presentació d'al·legacions a l'aprovació 
inicial del Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner que afecta aquests 
sectors

-Urbanisme IniciatIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.3 Incorporar al Pla Especial del Sector de les Cinc Sènies-Valldeix propostes per afavorir la qualitat paisatgística i 
el manteniment de la biodiversitat

7.3.1 Incorporar al Pla Especial de Millora Rural i Desenvolupament Agrícola de les Cinc Sènies-Valldeix propostes 
de millora ecològica i paisatgística

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.3.1a En la redacció del  Pla Especial de Millora 
Rural i Desenvolupament Agrícola de les Cinc 
Sènies-Valldeix incorporant diferents propostes 
ambientals

2003

Seguiment redacció externa i tramitació 
de l’aprovació inicial de la Modificació del 
Pla General a l’àmbit de les Cinc Sénies

-Urbanisme IniciatAvançada -

Seguiment redacció externa i tramitació 
de l’aprovació inicial del Pla Especial de 
les Cinc Sénies

-Urbanisme Iniciat-

2004

Presentació d'al·legacions a l'aprovació 
inicial del Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner, el qual afecta a 
aquests sectors

-Urbanisme AcabatAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.4 Integrar adequadament el municipi en el seu entorn paisatgístic

7.4.1 Integrar el paisatge del municipi relligant els espais urbans i rurals i evitant impactes visuals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.4.1a Evitar les construccions i les obres 
públiques que impactin visualment la carena de 
Can Bruguera, el turó de Cerdanyola i el turó 
d'Onofre Arnau, preservant aquests referents del 
paisatge mataroní

2003

Elaboració d’informes de qualificació 
urbanística i adequació d’usos on es té 
en compte evitar construccions i obres 
públiques que impactin visualment la 
carena de can Bruguera, el turó de 
Cerdanyola i el turó d’Onofre Arnau

-Urbanisme ContinuAvançada -

2004

Elaboració d'informes de qualificació 
urbanística i adequació d'usos.

-Urbanisme ContinuFinalitzant -

Curt ! Prioritària7.4.1b Realitzar un tractament urbanístic i de 
disseny de la zona dels Turons de Mataró que 
resolgui l'encaix d'aquest sector amb la riera 
d'Argentona, amb la zona forestal i amb les Cinc 
Sènies, esdevenint una àrea tampó entre la ciutat i 
la zona forestal, donant continuïtat a aquests 
àmbits i connectant bé els espais lliures urbans, 
periurbans i forestals, mitjançant vies verdes en 
relació amb la xarxa verda urbana (green ways) i 
un anell d'espais lliures a l'entorn de la zona 
urbana (green belts)

2003

Tractament urbanístic i disseny de la 
zona dels Turons: Redacció del 
document de criteris bàsics per a una 
nova estratègia urbana i per a un 
programa d’actuació urbanística 
municipal. Modificació i adaptació del Pla 
general a la nova llei d’Urbanisme de 
2002. Aquest document incorpora els 
estudis previs de la Modificació del Pla 
General sector Els Turons

-Urbanisme IniciatAvançada -

Seguiment de la redacció externa dels 
estudis previs a l’àmbit dels Turons

-PUMSA Iniciat-

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.4 Integrar adequadament el municipi en el seu entorn paisatgístic

7.4.1 Integrar el paisatge del municipi relligant els espais urbans i rurals i evitant impactes visuals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Seguiment de la redacció externa dels 
estudis previs a l'àmbit delsTurons.

-PUMSA AcabatAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.1 Potenciar la recuperació dels alguers de posidònia situats davant la costa de Mataró

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.5.1a Millorar el coneixement de l'alguer 
realitzant la cartografia dels herbassars i també 
dels elements que l'afecten

2003

Seguiment del Projecte Alguer. 
Recolzament a l’organització de l’acte de 
presentació

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

S’ha continuat  el seguiment de l’estudi 
dels alguers en col·laboració amb Ciutat 
Sostenible.

-PMC Continu-

El PMC ha assumit les despeses (aire 
comprimit per als escafandristes i gasoil 
per les embarcacions) de les dues 
campanyes de recollida de mostres a 
l'alguer de Mataró que s'han dut a terme 
en el 2003 (una al juliol i l'altre prevista 
per abans de que acabi l'any).

1.548,3PMC Acabat-

2004

Seguiment de Projecte Alguer -Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Atorgació d'una subvenció nominativa a 
la Societat de Pesca i Activitats 
Subaquàtiques (SPAS) pel concepte de 
seguiment de l'alguer amb el voluntariat 
de submarinistes i per la difussió dels 
valors del medi marí

2.550,0Ciutat Sostenible Acabat-

S’ha continuat  el seguiment de l’estudi 
dels alguers en col·laboració amb Ciutat 
Sostenible.

-PMC Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.1 Potenciar la recuperació dels alguers de posidònia situats davant la costa de Mataró

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.5.1b Realitzar el seguiment i control del dipòsit 
d'esculls artificials i els possibles efectes sobre 
l'alguer i la resta de comunitats marines

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -

Curt ! Prioritària7.5.1c Promoure que es redactin i es facin 
efectives les mesures de regulació i control de 
l'activitat pesquera professional i esportiva i de 
l'aqüicultura previstes en l'Ordre de 31 de juliol de 
1991 per a la regulació d'herbassars de 
fanerògames marines

2003

Sol·licitud d’informació a  SEPRONA .Els 
controls s’han d’efectuar des de mar. i 
els porten a terme el Servei Marítim de 
la Guàrdia Civil i la Direcció General de 
Pesca marítima (amb una barca que 
tenen al Port del Masnou).

-Policia Local AcabatAvançada -

2004

Sol·licitud d'informació a SEPRONA. -Policia Local PuntualFinalitzant -

! Prioritària7.5.1d Aplicar les mesures de millora de la qualitat 
de l'aigua de mar (propostes de la línia 
d'actuacions 1.2)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.1 Potenciar la recuperació dels alguers de posidònia situats davant la costa de Mataró

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

! Prioritària7.5.1e Aplicar les mesures de recuperació de la 
dinàmica litoral (propostes de l'actuació 7.5.5)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 153 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.2 Dissenyar un programa d'informació i educació ambiental sobre els alguers i les barres rocoses

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.5.2a Dissenyar un programa adreçat de forma 
específica a embarcacions de pesca i esportives i a 
escafandristes, amb la finalitat de transmetre 
l'interès dels alguers i les barres rocoses, les 
activitats que els afecten negativament i la 
importància de la seva conservació. El programa 
hauria d'incorporar la col·laboració amb la 
Confraria de Pescadors i amb les entitats 
esportives que actuen en el medi marí

2003

Impuls i seguiment com a activitats 
lligades al Projecte Alguer

-Ciutat Sostenible ContinuIniciada -

Realització de reunions amb diferents 
entitats per a continuar amb el control i 
protecció de l’ alguer

-PME Continu-

2004

Impuls i seguiment com a activitats 
lligades al Projecte Alguer

-Ciutat Sostenible ContinuAvançada -

Curt -7.5.2b Informar als ciutadans sobre l'interès i els 
valors naturals dels alguers, emplaçant plafons 
informatius a les platges o mitjançant altres 
elements de divulgació

2003

Impuls i seguiment com a activitats 
lligades al Projecte Alguer

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Impulsar la realització d’un  programa 
de difusió de l’alguer de Mataró en el 
marc del Fòrum 2004. A 2003 s’ha fet 
l’esborrany del programa.

-Ciutat Sostenible Iniciat-

Difusió als mitjans de comunicació de les 
activitats del Projecte.

-PMC Continu-

Al llarg de tot l'any, s'ha anat recopilant 
material documental en relació als 
alguers per elaborar una maleta 
didàctica sobre els mateixos, que serà 
ofertada a les escoles a través del 

-PMC Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.2 Dissenyar un programa d'informació i educació ambiental sobre els alguers i les barres rocoses

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Centre de Recursos Pedagògics de 
l'Ajuntament de Mataró.

Actualment, la Secció de Ciències 
Naturals del Museu de Mataró està 
elaborant una proposta d'activitats 
entorn  l'Alguer, per a que Mataró 
participi en el Fòrum de Barcelona'2004.

-PMC Iniciat-

2004

Realització del DVD "Un fons marí ple de 
vida, l'alguer de Mataró" amb l'objectiu 
de donar a conèixer als ciutadans la 
riquesa marina del fons marí de Mataró. 
Els continguts del DVD són: video 
documental, fotografies, il·lustracions i 
fitxes tècniques de les principals 
espècies, documentació sobre l'estudi de 
l'alguer de Mataró i jocs didàctics per als 
més petits

90.866,1Imatge AcabatFinalitzant -

Exposició "Un fons marí ple de vida, 
l'alguer de Mataró" al Museu de Mataró 
consistent en quatre plafons explicatius 
sobre l'alguer. L'exposició ha estat al 
museu  de juny a octubre de 2004.

-Imatge Acabat-

Creació d'un fullet sobre la jornada 
"Litoral i sostenibilitat: la funció dels 
alguers de posidònia" informant sobre la 
jornada temàtica sobre l'alguer del 
darrer 6 de juny de 2004.

-Imatge Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.2 Dissenyar un programa d'informació i educació ambiental sobre els alguers i les barres rocoses

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Creació d'una web temàtica al voltant de 
l'alguer de Mataró.

-Imatge Acabat-

Organització de la Jornada "Litoral i 
Sostenibilitat: la funció dels alguers de 
posidònia" en el marc del Fòrum 
Barcelona 2004

1.500,0Ciutat Sostenible Acabat-

Col·laboració en l'exposició "un fons marí 
ple de vida: l'alguer de Mataró"

-Ciutat Sostenible Acabat-

Col·laboració en l'edició del DVD 
interactiu "Un fons marí ple de vida: 
l'alguer de Mataró", emmarcat en el 
Fòrum Barcelona 2004

-Ciutat Sostenible Acabat-

Col·laboració en la creació del web 
temàtic sobre l'alguer

-Ciutat Sostenible Acabat-

La Secció de Ciències Naturals del Museu 
de Mataró ha participat en la creació i la 
revisió científica dels continguts de 
l'exposició, el DVD i el web "Un fons marí 
ple de vida: l'alguer de Mataró" que ha 
editat l'Ajuntament de Mataró dins els 
actes del Fòrum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004.

-PMC Acabat-

El 19 de març de 2004, la tècnica de 
Patrimoni Natural va realitzar una 
xerrada informativa sobre "L'alguer de 
Mataró", en la presentació de les 
activitats previstes per l'Ajuntament de 
Mataró a l'entorn de l'alguer de Mataró, 

-PMC Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.2 Dissenyar un programa d'informació i educació ambiental sobre els alguers i les barres rocoses

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

emmarcades dins el Fòrum Universal de 
les Cultures Barcelona 2004.

La Secció de Ciències Naturals del Museu 
de Mataró va crear la maleta didàctica 
adreçada a les escoles sobre "L'alguer 
de Mataró" dins els actes de 
l'Ajuntament de Mataró emmarcats en el 
Fòrum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004. El Centre de Recursos 
Pedagògics del Maresme és qui gestiona 
el préstec de la maleta.

-PMC Acabat-

El Museu de Mataró va encarregar 
l'edició d'unes fitxes didàctiques per 
recolzar les visites guiades a l'exposició 
"Un fons marí ple de vida: l'alguer de 
Mataró", que es va poder veure al 
Museu de Mataró del 3 de juny al 24 
d'octubre de 2004, dins els actes de 
l'Ajuntament de Mataró emmarcats en el 
Fòrum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004. La mateixa entitat 
encarregada de fer les visites guiades 
(ACTIUM) va crear el contingut. 
Actualment, el Museu de Mataró 
gestiona el préstec de l'exposició.

1.261,7PMC Acabat-

Difusió als mitjans de comunicació de les 
activitats del Projecte.

-PMC Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.3 Realitzar un millor control de les activitats relacionades amb l'aprofitament dels recursos marins

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.5.3a Promoure un control més estricte i amb 
mitjans més adequats de les activitats relacionades 
amb l'aprofitament dels recursos marins, amb la 
finalitat d'evitar que les barques d'arrossegament 
feinegin a fondàries inadequades, controlar les 
activitats de pesca furtiva i controlar que el peix 
que arriba al port passi per la llotja

2003

Sol·licitud d’informació a  SEPRONA .SE 
PRO NA des de terra controla el peix que 
surt de llotja (etiquetatge, peix petit i 
musclos). També efectuen controls per 
evitar la caça furtiva de musclos i peix 
petit, mitjançant el control de les 
llicències dels pescadors. En cas de 
detectar pescadors sense llicència es 
requisa el material i es decomissa. Els 
controls per evitar que les barques 
d’arrossegament feinegin a fondàries 
inadequades els porten a terme el 
Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la 
Direcció General de Pesca marítima 
(amb una barca que tenen al Port del 
Masnou), des de mar. Aquests controls 
es fan per mitjà de sondes i també es 
controla el material de les embarcacions 
abans d’arribar a terra.

-Policia Local AcabatAvançada -

Execució de les inspeccions a la llotja de 
Mataró

-Salut Pública Continu-

2004

Sol·licitud d'informació a SEPRONA -Policia Local PuntualFinalitzant -

Execució de les inspeccions a la llotja de 
Mataró

-Salut Pública Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.3 Realitzar un millor control de les activitats relacionades amb l'aprofitament dels recursos marins

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.5.3b Realitzar campanyes de sensibilització 
destinades a evitar el consum de peixos immadurs, 
com a mesura complementària per a eradicar la 
seva pesca i comercialització

2003

-Pendent -

2004

-Pendent -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.4 Ordenar els usos dels espais de platja situats fora de la façana urbana, amb especial atenció als aparcaments 
i accessos a la platja situada a llevant de la riera de Sant Simó

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -7.5.4a Redactar un projecte d'ordenació global que 
defineixi els usos admesos i les necessitats 
d'adequació d'infrastructures per al conjunt dels 
espais de platja que no es contemplen en el 
projecte d'urbanització del passeig marítim. Entre 
els aspectes a considerar, té especial rellevància 
l'ordenació dels aparcaments i els accessos al 
sector de la platja situada a llevant de l'espigó, per 
evitar el trepig de la vegetació dels marges 
sorrencs i la circulació indiscriminada per tota 
l'àrea que s'està produint actualment i que 
malmet  les plantes de sorral.

2003

Reforç Senyalització prohibició de 
circular als espais lliures del Passeig 
Marítim i accessos platja.

-Mobilitat AcabatIniciada -

2004

Manteniment senyalització prohibició de 
circular als espais lliures del Passeig 
Marítim i accessos platja

100,0Mobilitat AcabatIniciada -

Execució del manteniment dels solars 
d'aparcament lliure propers a la platja

-Mobilitat Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.5 Recuperar en la mesura del possible la dinàmica de la deriva litoral, amb la finalitat d'espaiar al màxim en el 
temps les actuacions de regeneració de platges

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.5.5a Realitzar el seguiment de la gestió del 
Consorci Port de Mataró SA perquè s'efectuï el 
transvasament de sorres de llevant a ponent del 
port

2003

Sol·licitar, per escrit, al Consorci Port de 
Mataró, SA informació sobre l’estat de 
les gestions sobre el transvasament de 
sorres de llevant a ponent del port

-Ciutat Sostenible AcabatIniciada -

2004

Sol·licitar informació al Consorci Port de 
Mataró S.A. Per saber com es porta a 
terme la gestió. La resposta del Consorci 
del Port de Mataró ha estat que han 
signat un conveni amb GISA (empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya) 
per a l'execució de l'obra corresponent al 
projecte de "Dragatge Ports de 
Catalunya. Fase 1a. Transvassament. 
Clau PX-03573.1" que segons diuen té 
per objectiu el transvessament de sorres 
objecte de la nostra consulta.

-Ciutat Sostenible ContinuAvançada -

Llarg ! Prioritària7.5.5b En el cas que es restablís el by-pass al port 
del Balís i es produís acumulació de sorres a 
llevant de Sant Simó, procedir a retirar l'espigó 
situat davant el Centre Natació Mataró, tal i com 
està previst en la segona fase del projecte de 
regeneració de platges. Aquesta actuació es podria 
realitzar sempre i quan l'acumulació de sorres a 
llevant de l'espigó fos suficient com per garantir la 
protecció dels edificis situats immediatament a 
ponent d'aquesta estructura

2003

-Pendent -

2004

-Pendent -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

7. POTENCIAR ELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGÍSTICS

7.5 Atenuar els impactes sobre els ecosistemes marins

7.5.5 Recuperar en la mesura del possible la dinàmica de la deriva litoral, amb la finalitat d'espaiar al màxim en el 
temps les actuacions de regeneració de platges

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària7.5.5c Estudiar el possible impacte de la 
regeneració artificial de platja a llevant de la riera 
de Sant Simó, ja que podria afectar les comunitats 
biològiques instal·lades a les extenses barres de 
roca properes a la línia de costa actual

2003

-Pendent -

2004

-Pendent -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.1 Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

8.1.1 Crear una extensa xarxa de carrers arbrats

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària8.1.1a Dissenyar una xarxa de carrers arbrats i 
amb voreres amples que permetin realitzar 
itineraris agradables a peu i aprofitar les obres o 
reurbanitzacions de carrers per adequar-los segons 
aquesta finalitat.

2003

Traspàs d’informació de certs aspectes 
de mobilitat al servei de Manteniment 
per a la reurbanització dels entorns de la 
Plaça Fivaller.

-Mobilitat IniciatAvançada -

Traspàs d’informació de certs aspectes 
de mobilitat al servei d’Obres per a la 
reurbanització i peatonalització de Can 
Xammar, Baixada de les Espenyes, Na 
Pau, Sant Cristòfor i Sant Francesc 
d’Assís

-Mobilitat Acabat-

Aplicació disseny de la xarxa verda de 
ciutat a:Seguiment i tramitació de 
l’aprovació definitiva del Pla Parcial de 
can Serra

-Urbanisme Acabat-

Aplicació disseny de la xarxa verda de 
ciutat a:Seguiment i tramitació de 
l’aprovació inicial del Projecte 
d’Urbanització del Pla parcial de can 
Serra

-Urbanisme Iniciat-

Aplicació disseny de la xarxa verda de 
ciutat a:Redacció del document de 
criteris bàsics per a una nova estratègia 
urbana i per a un programa d’actuació 
urbanística municipal. Modificació i 
adaptació del Pla general a la nova llei 
d’Urbanisme de 2002. Aquest document 

-Urbanisme Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.1 Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

8.1.1 Crear una extensa xarxa de carrers arbrats

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

incorpora els treballs previs de redacció  
del Pla d’Actuacions del Centre

Incorporació de l’arbrat en diferents 
carrers que no en tenien i supressió de 
barreres arquitectòniques
Executats:
- Can Xammar, St. Cristòfor i Na Pau
- 2n tram Av. Corregiment

13.650,0Obres Acabat-

Incorporació de l’arbrat en diferents 
carrers que no en tenien i supressió de 
barreres arquitectòniques
En fase d’execució
- c. St. Francesc d’Assís

-Obres Iniciat-

Incorporació de l’arbrat en diferents 
carrers que no en tenien i supressió de 
barreres arquitectòniques
En projecte:
- c. Josep Castellà
- c. Sebastian Elcano
- c. Argentona

-Obres Iniciat-

Execució dels treballs de replantada 
d’arbres

53.513,0Manteniment Acabat-

Execució dels treballs de canvi d’arbrat 
als carrer Camí del Mig , St. Joan i Colon

-Manteniment Iniciat-

Preparació del concurs per a 
l’adjudicació del PU El Rengle amb 

5.000,0PUMSA Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.1 Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

8.1.1 Crear una extensa xarxa de carrers arbrats

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

criteris mediambientals en 
l’enjardinament.

2004

Estudi de les afectacions de la mobilitat 
al centre a causa de la reurbanització 
d'un nou tram de la Riera com a zona de 
vianants.

-Mobilitat AcabatAvançada -

Traspàs d'informació de certs aspectes 
de mobilitat per a la reurbanització dels 
entorns de la Plaça Fivaller

-Mobilitat Acabat-

Seguiment i tramitació de l'aprovació 
definitiva del Projecte d'Urbanització del 
Pla Parcial de can Serra

-Urbanisme Acabat-

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de redacció del Pla d'Actuacions del 
Centre

-Urbanisme Iniciat-

Incorporació de l'arbrat en diferents 
carrers que no en tenien i supressió de 
barreres arquitectòniques. Executats: c. 
St. Francesc d'Assís.

640,0Obres Acabat-

Incorporació de l'arbrat en diferents 
carrers que no en tenien i supressió de 
barreres arquitectòniques. En fase 

-Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.1 Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

8.1.1 Crear una extensa xarxa de carrers arbrats

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

d'execució: c. Juan Sebastian Elcano, c. 
Hernan Cortés.

Incorporació de l'arbrat en diferents 
carrers que no en tenien i supressió de 
barreres arquitectòniques. En fase de 
projecte: c. Josep Castellà, c. 
Argentona, av. Puig i Cadafalch (tram 
entre ronda Bellavista i Gatassa)

-Obres Iniciat-

Execució dels treballs de replantada 
d'arbres

71.428,9Manteniment Acabat-

Execució dels treballs de canvi d'arbrat 
als carrers St. Francesc d'Asís, Muralla 
dels Genovesos i Roja

10.240,0Manteniment Acabat-

Execució dels treballs de canvi d'arbrat 
als carrers Camí del Mig

21.259,0Manteniment Acabat-

Execució dels treballs pel canvi d'arbrat 
del carrer St. Joan i Colon

2.247,0Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.1 Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

8.1.2 Millorar la permeabilitat per a vianants dels principals eixos viaris que separen els parcs urbans i periurbans 
dels barris

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària8.1.2a Estudiar les possibilitats de millorar la 
permeabilitat per als vianants de diversos eixos 
viaris que separen diferents parcs dels barris 
immediats, evitant la creació de barreres 
arquitectòniques. En concret es tracta de la ronda 
Roca Blanca i el nou vial de connexió entre la 
ronda Bellavista i la C-1415 respecte al Parc del 
Turó de Cerdanyola, de la ronda de Dalt i la variant 
de la N-II respecte a la zona dels Turons, i de la 
Via Europa en relació al Parc Central i el Parc del 
Turó de Can Boada (veure figura 5)

2003

Millorar permeabilitat de vianants pels 
eixos viaris que separen els parcs 
urbans i periurbans dels barris:Redacció 
del document de criteris bàsics per a 
una nova estratègia urbana i per a un 
programa d’actuació urbanística 
municipal. Modificació i adaptació del Pla 
general a la nova llei d’Urbanisme de 
2002. Aquest document incorpora els 
estudis previs de la Modificació del Pla 
General sector Els Turons

-Urbanisme IniciatAvançada -

Millorar permeabilitat de vianants pels 
eixos viaris que separen els parcs 
urbans i periurbans dels barris:Redacció 
del document de criteris bàsics per a 
una nova estratègia urbana i per a un 
programa d’actuació urbanística 
municipal. Modificació i adaptació del Pla 
general a la nova llei d’Urbanisme de 
2002. Aquest document incorpora els 
estudis previs de la Modificació del Pla 
General del Sorrall a càrrec de PUMSA

-Urbanisme Iniciat-

Seguiment de la redacció externa dels 
estudis previs a l’àmbit dels Turons

-PUMSA Iniciat-

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.1 Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

8.1.2 Millorar la permeabilitat per a vianants dels principals eixos viaris que separen els parcs urbans i periurbans 
dels barris

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els estudis previs de 
modificació del Pla General del Sorrall a 
càrrec de PUMSA

-Urbanisme IniciatAvançada -

Seguiment de la redacció externa dels 
estudis previs a l'àmbit del Turons.

-PUMSA Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.1 Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

8.1.3 Connectar els parcs forestals urbans

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà -8.1.3a Connectar els parcs forestals del Turó de 
Can Boada i del Turó de Cerdanyola mitjançant un 
itinerari verd a través del carrer Galícia

2003

-Pendent -

2004

El 1997 es va urbanitzar la Via Europa i 
els vials del seu entorn, connectant el c. 
Galícia amb la Via Europa a través del c. 
d'Euskadi.

Amb aquesta actuació s'aconseguia 
connectar, amb recorreguts segurs per 
als vianants, els turons de can Boada, 
de Roques Albes i de Cerdanyola.

Posteriorment, en el 2003, ATLL va 
construir el nou dipòsit d'aigua potable 
situat entre la ronda Rocablanca i el c. 
d'Euskadi. AMSA va incorporar en el 
projecte l'enjardinament dels talussos 
del c. d'Euskadi i la construcció de la 
tanca perimetral.

-Obres AcabatAcabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.1 Crear una xarxa verda ben estructurada en el conjunt de la ciutat

8.1.4 Esponjar el Palau-Escorxador, l'Eixample i el Centre mitjançant l'alliberament de solars ocupats per indústries

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -8.1.4a Executar les propostes del Pla General 
d'Ordenació dirigides a crear espais lliures als 
barris del Palau-Escorxador, l'Eixample i el Centre 
mitjançant l'alliberament de solars ocupats per 
grans indústries que han esdevingut obsoletes, que 
poden ser traslladades a polígons industrials o que 
és convenient que hi siguin traslladades (per 
problemes de molèsties al veïnat o de control de 
producció de residus)

2003

Esponjar el centre mitjançant 
l’alliberament de solars ocupats per 
indústries. Es trasllada una indústria del 
c. Xurruca a la nau parcel·la XXX “Les 
Hortes”.

53.214,0PUMSA IniciatAvançada -

2004

Subvencions pel trasllat d'indústries als 
polígons industrials.

30.000,0IMPEM IniciatAvançada -

Esponjar el centre mitjançant 
l'alliberament de solars ocupats per 
indústries. Es trasllada una indústria del 
c. Xurruca a la nau parcel·la XXX "Les 
Hortes".

1.640.000,0PUMSA Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.2 Recuperar la façana marítima de la ciutat

8.2.1 Permeabilitzar la façana marítima de la ciutat

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Llarg -8.2.1a Donar suport a les actuacions encaminades 
a aconseguir a llarg termini el desplaçament de la 
via del tren i la construcció de la línia soterrada

2003

-Pendent -

2004

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els estudis fets per 
Barcelona regional proposant la 
implantació d'una variant del tren 
subterrània a l'entorn de Mataró

-Urbanisme IniciatIniciada -

Curt -8.2.1b Mentre no s'executi la proposta anterior, 
permeabilitzar la línia del ferrocarril i la N-II, amb 
passos subterranis que facilitin la connexió de la 
ciutat amb l'estació de RENFE i el passeig marítim. 
Aquests passos també hauran de ser plenament 
accessibles per persones amb dificultats de 
mobilitat

2003

Realització d’un informe per a l’execució 
del pas subterrani adaptat a 
minusvàlids, ja que ocupa part de la 
calçada. (el Cargol)

-Mobilitat AcabatAvançada -

Execució i millora dels passos soterrats 
de vianants 
Executat:
- Nou accés al Port des de la Porta 
Laietana

-Obres Acabat-

Execució i millora dels passos soterrats 
de vianants
En fase de projecte:
- Remodelació dels passos soterrats 
existents per millorar-ne l’accessibilitat 

-Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.2 Recuperar la façana marítima de la ciutat

8.2.1 Permeabilitzar la façana marítima de la ciutat

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

(el Cargol i c. Jordi Joan)

2004

-Avançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.2 Recuperar la façana marítima de la ciutat

8.2.2 Finalitzar l'agençament del passeig marítim

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà ! Prioritària8.2.2a Executar el projecte d'agençament del 
Passeig Marítim, entre l'espigó i el port, que inclou -
entre d'altres aspectes- la millora de l'arbrat, la 
millora dels accessos des de la ciutat i la creació 
d'un accés des de l'estació de RENFE. Estudiar la 
incorporació a aquest projecte de la creació d'un 
vial per a bicicletes al llarg del passeig, que pugui 
arribar a formar part del circuit indicat a l'actuació 
7.1.9. Estudiar també el cobriment parcial dels 
canals dels sobreeixidors excavats a la sorra, amb 
la finalitat de facilitar la circulació de persones al 
llarg de la platja, com s'indica a l'actuació 1.2.3

2003

Traspàs d’informació de certs aspectes 
de mobilitat al Ministeri per a l’execució 
del projecte de reurbanització del 
Passeig Marítim.

-Mobilitat AcabatAvançada -

Seguiment i control de l’obra -Obres Acabat-

2004

S'informa al Servei d'Obres sobre 
afectacions a la circulació a l'execució 
d'estudi sobre els accessos adaptats al 
Passeig Marítim des de la zona del 
Cargol.

-Mobilitat AcabatFinalitzant -

Inauguració al febrer de 2004 de l'obra 
del passeig marítim

-Obres Acabat3.527.601,0

Mitjà ! Prioritària8.2.2b Finalitzar les actuacions previstes en el 
projecte de construcció del port i, concretament, 
executar el passeig marítim  a ponent del dic 
d'abric i l'accés al port des de la Porta Laietana, 
incloent-hi aspectes de millora ambiental de forma 
similar al passeig a llevant del port, com poden ser 
la implantació d'arbrat, la millora d'accessos i la 
possible creació d'un vial per a bicicletes en relació 
al circuit per a bicicletes indicat a l'actuació 7.1.9

2003

Traspàs d’informació de certs aspectes 
de mobilitat per a l’execució de l’accés 
al  passeig Marítim des de Porta Laietana 
que porten a terme el Consorci Port i 
l’Ajuntament, amb accés per bicicletes 
per connectar amb el carril existent a les 
Hortes.

-Mobilitat AcabatAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.2 Recuperar la façana marítima de la ciutat

8.2.2 Finalitzar l'agençament del passeig marítim

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Seguiment i control de l’obra 2.938.949,0Obres Acabat3.323.117,0

2004

Traspàs d'informació per ala redacció 
d'un informe sobre la necessitat 
d'implementar carril bicicleta en el tram 
de reurbanització del Passeig Marítim 
davant del Port.

-Mobilitat AcabatAvançada -

Aprovar el projecte d'urbanització del 
passeig marítim corresponent a l'àmbit 
del Port.

-Obres Acabat-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 174 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.1 Revitalitzar el nucli antic, mantenint una diversitat d'usos, amb la finalitat d'evitar-ne la marginació i de 
potenciar-ne l'atractiu residencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Mitjà ! Prioritària8.3.1a Definir una estratègia per potenciar i 
singularitzar l'oferta cultural i lúdica de la ciutat 
vella, utilitzant els recursos que ella mateixa 
ofereix (Iluro romana, recinte emmurallat del XVI, 
incorporació en els circuits per a vianants d'una 
ruta monumental a més dels itineraris 
arquitectònics ja existents...) i sense desvirtuar el 
seu caràcter històric

2003

S’han realitzat visites guiades i rutes, 
tant per públic escolar com per públic en 
general, a les exposicions permanents i 
temporals del Museu de Mataró i a la 
Vil.la Romana de Torre Llauder. S’ha 
incrementat l’oferta de tallers escolars 
amb la incorporació de tres nous noves 
propostes: La cuina de l’àvia Valèria 
Fausta, Construïm Iluro, nosaltres els 
Ilurencs,  Els bolets formes i colors. 
Durant la Campanya Estiu a Mataró 
2003 (de 1 de juliol al 10 de setembre) 
s’ha consolidat l’oferta de les rutes i 
visites guiades: -�Ruta guiada El 
modernisme a Mataró-�Ruta guiada 
Mataró, de la ciutat de 1702 fina a 
l’actualitat-�Visita guiada al Museu de 
Mataró-�Visita guiada a la Vil.la 
Romana de Torre Llauder-�Visita guiada 
al Conjunt de la Capella dels Dolors-
�Visita guiada a l’exposició temporal del 
Museu de Mataró Fem Arqueologia, 
descobrim la ciutat. La "ruta Puig i 
Cadafalch Mataró-Argentona" que 
coordina el Museu de Mataró amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Argentona ha passat a ser una oferta 
estable que s’efectua el primer i tercer 
cap de setmana de cada mes.

-PMC ContinuAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.1 Revitalitzar el nucli antic, mantenint una diversitat d'usos, amb la finalitat d'evitar-ne la marginació i de 
potenciar-ne l'atractiu residencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

El monitoratge de totes aquestes rutes, 
visites i tallers l’ha efectuat una empresa 
externa (Actium) que va ser la 
guanyadora del concurs públic efectuat. 
S’han fet un total de 257 visites guiades 
/ rutes i tallers  i el nombre de persones 
que ha assistit és de 6.028 (de 1 de 
gener a 19 d’octubre).

13.116,5PMC Acabat-

S'ha editat diversos materials didàctics 
per complementar les rutes i els tallers.

4.551,7PMC Acabat-

2004

Senyalització i informació sobre la ciutat 
romana d’Iluro. S’ha incrementat la 
senyalització i la informació de la ciutat 
romana d’Iluro a partir de l’elaboració de 
nous plafons de senyalització i explicació 
de les restes de la vil·la romana de Torre 
Llauder i de la Plaça de can Xammar, els 
banys públics de la ciutat romana. 
També s’ha iniciat un col·leccionable 
Iluro, ciutat romana adreçat als escolars 
i als ciutadans que contenen informació 
rigorosa, actualitzada i comprensible de 
les restes romanes conservades a 
diversos punts de la ciutat. Amb 
aquestes fitxes, que s’ampliaran en el 
futur en funció de les troballes que 
s’efectuïn, s’inicia una nova ruta cultural 
per la ciutat de fa vint-i-un segles, la 

9.618,1PMC ContinuFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.1 Revitalitzar el nucli antic, mantenint una diversitat d'usos, amb la finalitat d'evitar-ne la marginació i de 
potenciar-ne l'atractiu residencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

romana Iluro,  jaciment declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional. 
Les fitxes editades són:
- Porta et turres: Torres i porta de la 
muralla romana
- Macellum  Mercat públic
- Taberna  Botiga romana i creuament 
de carrers
- Cella vinaria  Celler de vi
- Thermae Els banys públics
- Villae La vil·la romana de Torre Llauder

Oferta de visites guiades i rutes per 
escolars i públic en general.  Per 
complementar la oferta estable de les 
visites al muntatge permanent del 
Museu de Mataró, a les exposicions 
temporals i a la vil·la romana de Torre 
Llauder, s’han realitzat visites guiades i 
rutes, tant per públic escolar com per 
públic en general. En aquestes ofertes 
s’inclouen les que es van fer durant els 
mesos d’estiu i també durant les 
Jornades Europees de Patrimoni (4 i 5 
de setembre). 
- Visites guiades al Museu de Mataró: 
974 visitants (d’un total de 4.590)
- Visites guiades a la vil·la romana de 
Torre Llauder: 1.301 visitants (d’un total 
de 2.108)
- Visites guiades a les exposicions 
temporals: 5.661 visites (d’un total de 

-PMC Acabat-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 177 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.1 Revitalitzar el nucli antic, mantenint una diversitat d'usos, amb la finalitat d'evitar-ne la marginació i de 
potenciar-ne l'atractiu residencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

33.690)
- Visites a la basílica de Santa Maria i al 
conjunt dels Dolors: 5 sessions: 42 
usuaris
- Rutes a la carta: 6 sessions: 108 
usuaris
- Ruta Mataró una ciutat dels del 1702 
fins a l’actualitat: 47 sessions: 1057 
usuaris
- Ruta modernista a Mataró: 6 sessions: 
120 usuaris
- Ruta Puig i Cadafalch Mataró-
Argentona que coordina el Museu de 
Mataró amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Argentona (oferta estable 
que s’efectua el primer i tercer cap de 
setmana de cada mes d’abril a octubre 
excepte el més d’agost): 10 sessions: 
281 usuaris

Oferta específica per escolars. S’han 
consolidat les ofertes dels tallers per 
escolars i durant l’any 2004 s’han 
realitzat uns tallers sobre la figura de 
Salvador Dalí i unes visites guiades per 
escolars a les excavacions realitzades a 
la Riera 
- Visites per escolars a les excavacions 
de La Riera: 17 sessions: 388 usuaris
- Tallers sobre Salvador Dalí lletres i 
ninots: 30 sessions: 750 usuaris
- Taller bolets com som. Iniciació a la 

-PMC Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.1 Revitalitzar el nucli antic, mantenint una diversitat d'usos, amb la finalitat d'evitar-ne la marginació i de 
potenciar-ne l'atractiu residencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

morfologia dels bolets: 9 sessions: 198 
usuaris
- Taller bolets formes i colors: 19 
sessions: 479 usuaris
- Taller vegetació a la platja: 3 sessions: 
77 usuaris
- Taller les roques a la ciutat: 5 
sessions: 82 usuaris
- Taller plàncton marí: 2 sessions: 53 
usuaris
- Taller construïm Iluro: 19 sessions: 
396 usuaris

El monitoratge de totes aquestes rutes, 
visites i tallers (exceptuant els tallers de 
Salvador Dalí i les visites guiades a 
l’exposició Tarántulas en acción)  l’ha 
efectuat l’empresa Actium patrimoni 
cultural s.l  que va ser la guanyadora del 
concurs públic efectuat pel Patronat 
Municipal de Cultura de Mataró. 
S’han fet un total de 396 visites guiades 
/ rutes i tallers  i el nombre d’usuaris ha 
estat de 11.966 (de 1 de gener a 31 de 
desembre).

31.156,0PMC Acabat-

Mitjà ! Prioritària8.3.1b Incentivar l'execució dels Plans Especials de 
millora Urbana previstos pel Pla General 
d'Ordenació al centre històric i eixample antic, 
elaborant paral·lelament un registre d'habitatges 
desocupats, analitzant la seva ocupació i impulsant 
la seva recuperació

2003

Redacció i tramitació de l'aprovació 
provisional del document de Modificació 
puntual del pla general a l'àmbit del 

-Urbanisme IniciatAvançada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.1 Revitalitzar el nucli antic, mantenint una diversitat d'usos, amb la finalitat d'evitar-ne la marginació i de 
potenciar-ne l'atractiu residencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

carrer Puigblanch i plaça de l'Havana.

Redacció i tramitació de l'aprovació 
inicial, provisional, definitiva i text refós 
de la Modificació del Pla general UA-d69 i 
UA-d77 Prat de la Riba-Floridablanca-
Fàbrica Cabot i Barba

-Urbanisme Acabat-

Recuperació de tes habitatges petits i 
una botiga inclosa dins el Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic del c. Sant 
Cristòfor, 10.

868.362,0PUMSA Acabat-

Redacció d’un conveni amb la 
Generalitat per a reactivació de l’Àrea de 
Rehabilitació Integrada (ARI) del centre 
històric i eixample, per tal d’aconseguir 
més ajuts a la rehabilitació dels 
habitatges.

-Prohabitatge Previst-

2004

Tramitació de l'aprovació definitiva de la 
modificació del Pla general a l'àmbit del 
carrer Puigblanch i plaça de l'Havana

-Urbanisme AcabatAvançada -

Elaboració d'un registre d'edificis 
d'habitatges desocupats

-Prohabitatge Acabat-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 180 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.1 Revitalitzar el nucli antic, mantenint una diversitat d'usos, amb la finalitat d'evitar-ne la marginació i de 
potenciar-ne l'atractiu residencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària8.3.1c Regular els usos, les activitats i el disseny i 
tipologies arquitectòniques dins el nucli per 
mantenir el caràcter de la ciutat vella

2003

Aplicació de la revitalització del nucli 
antic a: Redacció del document de 
criteris bàsics per a una nova estratègia 
urbana i per a un programa d’actuació 
urbanística municipal. Modificació i 
adaptació del Pla general a la nova llei 
d’Urbanisme de 2002. Aquest document 
incorpora els treballs previs de redacció 
del Pla d’Actuacions del Centre

-Urbanisme IniciatAvançada -

2004

Exercir el control mitjançant la concessió 
de les llicències

-Ciutat Sostenible ContinuAcabada -

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de redacció del Pla d'Actuacions del 
Centre

-Urbanisme Iniciat-

! Prioritària8.3.1d Aplicar les mesures per a completar el 
conjunt de carrers de preferència per als vianants 
(veure proposta 6.2.1)

2003

-Duplicada -

2004

-Duplicada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.1 Revitalitzar el nucli antic, mantenint una diversitat d'usos, amb la finalitat d'evitar-ne la marginació i de 
potenciar-ne l'atractiu residencial

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.2 Introduir elements d'estructuració dels barris i diversificar-hi els usos

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària8.3.2a Executar la proposta del Pla General 
d'Ordenació sobre la revisió i incorporació del Pla 
Especial del Catàleg del Patrimoni Històric-
Arquitectònic en la normativa del propi Pla General 
d'Ordenació, tot potenciant la revalorització i 
actualització de les propostes del Catàleg i de 
potenciar la preservació dels conjunts 
arquitectònics de les cases de cós a l'Eixample

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -

Curt ! Prioritària8.3.2b Estudiar les necessitats d'aparcament per 
sectors i valorar la necessitat de crear aparcaments 
fora de les vies de comunicació, amb la finalitat 
que es recuperi espai públic per al vianant. Les 
previsions i propostes han de ser coherents amb la 
xarxa verda proposada a la línia estratègica 7 i 
amb les propostes sobre aparcaments destinats a 
fluïdificar el trànsit de la línia estratègica 6

2003

Elaboració, a partir del que defineix 
l’estudi d’aparcament, de recomanacions 
a aplicar en casos concrets. Proposta 
nous aparcaments 2003-2007, amb 
valoració d’accessos, dimensionament i 
ús funcional. Aquests nous aparcaments 
són: Plaça Gatassa (de 82 places i en 
fase d’execució), Parc Cerdanyola (de 
271 places i en fase de projecte) i Plaça 
Joan XXIII (de 270 places i en fase 
d’estudi previ).

-Mobilitat AcabatAvançada -

Posada en marxa de l’aparcament 
dissuasori de la Plaça Granollers. Inici de 
l’explotació per part de GINTRA

-Mobilitat Acabat-

Planificació de les obres  de l’aparcament 
Plaça Gatassa

-Mobilitat Iniciat-

Creació de nous aparcaments de -Urbanisme Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.2 Introduir elements d'estructuració dels barris i diversificar-hi els usos

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

titularitat mixta pública - privada al 
subsòl d’espais lliures públics:Seguiment 
i tramitació de l’aprovació definitiva de la 
Mod. Pla General Cafè de mar / Fàbrica 
Cabot i Barba / Cooperativa agrícola

Creació de nous aparcaments de 
titularitat mixta pública – privada al 
subsòl d’espais lliures públics:Tramitació 
aprovació del text refós de la Modificació 
del Pla General al sector del Verdet.

-Urbanisme Acabat-

Creació de nous aparcaments de 
titularitat mixta pública – privada al 
subsòl d’espais lliures públics:Redacció i 
tramitació de l’aprovació inicial, 
provisional i definitiva de la Modificació 
del Pla General relativa a l’ús 
d’aparcament al subsòl de les zones 
verdes.

-Urbanisme Acabat-

Execució de l’aparcament al Camí Ral de 
148 places que comunica amb el de Can 
Xammar.

2.312.320,0PUMSA Iniciat-

Execució d’un aparcament soterrani a la 
Plaça Gatassa de 82 places.

423.244,0PUMSA Iniciat-

Construcció d’un Aparcament a la Plaça 
Granollers de 250 places.

2.700.600,0PUMSA Acabat-

2004
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.2 Introduir elements d'estructuració dels barris i diversificar-hi els usos

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Execució de l'aparcament al Camí Ral de 
148 places que comunica amb el de Can 
Xammar.

-PUMSA AcabatFinalitzant -

Execució d'un aparcament soterrani a la 
Plaça Gatassa de 82 places.

1.041.239,0PUMSA Acabat-

Curt ! Prioritària8.3.2c Evitar que la via Europa constitueixi una 
estructura separadora entre els barris de 
Cerdanyola i la Llàntia, d'un costat, i Cirera, de 
l'altre, dissenyant elements que facilitin la 
circulació de vianants, com poden ser vies verdes 
potents que enllacin ambdós costats, nombrosos 
punts de pas per als vianants, etc.

2003

Revisió de les fases dels semàfors dels 
passos de vianants que enllacen aquests 
barris, a partir de la nova centralització 
semafòrica

24.000,0Mobilitat IniciatAcabada -

2004

-Acabada -

Curt ! Prioritària8.3.2d Mantenir la singularitat del caràcter forestal 
del turó de Can Boada i de l’antic saltant d’aigua 
inclòs dins el futur parc

2003

-Acabada -

2004

-Acabada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.2 Introduir elements d'estructuració dels barris i diversificar-hi els usos

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària8.3.2e Estudiar les possibilitats d’allunyar del turó 
les actuacions residencials previstes i atenuar 
l’alçada de les edificacions adequant-la al paisatge, 
reforçant així, la singularitat i el caràcter del turó 
de Can Boada

2003

-Irreversible -

2004

-Irreversible -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.3 Revitalitzar i estructurar els diferents barris i diversificar-hi els usos com a mitjans per equilibrar la ciutat

8.3.3 Estudiar les possibilitats de diferents espais com a elements de centralitat i/o identificació dels barris

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -8.3.3a  Estudiar les possibilitats de diferents espais 
com a elements de centralitat i/o identificació dels 
barris, tot tenint en consideració l'adequació a les 
necessitats d'aquell sector

2003

Aplicar el criteri d’establir elements 
d’identificació de barris a:Seguiment i 
tramitació de l’aprovació provisional i la 
definitiva del Pla especial del Patrimoni 
(de redacció externa)

-Urbanisme AcabatIniciada -

Aplicar el criteri d’establir elements 
d’identificació de barris a:Tramitació de 
l’aprovació provisional i definitiva del Pla 
Especial de Millora Urbana de la Llàntia.

-Urbanisme Acabat-

Aplicar el criteri d’establir elements 
d’identificació de barris a:Redacció del 
document de criteris bàsics per a una 
nova estratègia urbana i per a un 
programa d’actuació urbanística 
municipal. Modificació i adaptació del Pla 
general a la nova llei d’Urbanisme de 
2002. Aquest document incorpora els 
treballs previs de redacció del Pla 
d’Actuacions del Centre

-Urbanisme Iniciat-

2004

Redacció i aprovació inicial del Programa 
d'Actuació Urbanística Municipal. Aquest 
document incorpora els treballs previs 
de redacció del Pla d'Actuacions del 
Centre

-Urbanisme IniciatIniciada -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.1 Millorar les condicions d'aïllament acústic dels edificis

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt ! Prioritària8.4.1a Promoure el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament acústic d'edificis 
en les obres majors, exigint l'informe que certifiqui 
el compliment de la normativa vigent per part del 
tècnic responsable del projecte. El requeriment del 
certificat serà previ a la concessió de la llicència 
municipal de primera ocupació

2003

Al projecte executiu s’exigeix la 
justificació del compliment de la 
normativa acústica (incorporació de les 
fitxes de la NBE-CA-82).Al certificat final 
d’obra es certifica que s’ha realitzat 
d’acord al projecte i la normativa 
aplicable

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 
acústic d’edificis a l’obra del c/ Jaume 
Comas 16, exigint l’informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte. El requeriment del certificat 
es previ a la concessió de la llicència 
municipal de primera ocupació.

-Prohabitatge Acabat-

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 
acústic d’edificis a l’obra del c/ Esteve 
Albert 86, exigint l’informe que certifiqui 
el compliment de la normativa vigent per 
part del tècnic responsable del projecte. 
El requeriment del certificat es previ a la 
concessió de la llicència municipal de 
primera ocupació.

-Prohabitatge Acabat-

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 

-Prohabitatge Acabat-
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8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.1 Millorar les condicions d'aïllament acústic dels edificis

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

acústic d’edificis a l’obra del c/ Colon 8, 
exigint l’informe que certifiqui el 
compliment de la normativa vigent per 
part del tècnic responsable del projecte. 
El requeriment del certificat es previ a la 
concessió de la llicència municipal de 
primera ocupació.

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 
acústic d’edificis a l’obra del c/ València 
92, exigint l’informe que certifiqui el 
compliment de la normativa vigent per 
part del tècnic responsable del projecte. 
El requeriment del certificat es previ a la 
concessió de la llicència municipal de 
primera ocupació.

-Prohabitatge Iniciat-

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 
acústic d’edificis a l’obra del Camí Ral 
254, exigint l’informe que certifiqui el 
compliment de la normativa vigent per 
part del tècnic responsable del projecte. 
El requeriment del certificat es previ a la 
concessió de la llicència municipal de 
primera ocupació.

-Prohabitatge Previst-

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 
acústic d’edificis a l’obra del c/ Hospital 
26-30, exigint l’informe que certifiqui el 
compliment de la normativa vigent per 

-Prohabitatge Previst-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 189 de 197



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
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8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.1 Millorar les condicions d'aïllament acústic dels edificis

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

part del tècnic responsable del projecte. 
El requeriment del certificat es previ a la 
concessió de la llicència municipal de 
primera ocupació.

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 
acústic d’edificis a l’obra del c/ Baixada 
de Les Escaletes 3, exigint l’informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte. El requeriment del certificat 
es previ a la concessió de la llicència 
municipal de primera ocupació.

-Prohabitatge Previst-

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 
acústic d’edificis a l’obra del c/ Can 
Xammar 6, exigint l’informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte. El requeriment del certificat 
es previ a la concessió de la llicència 
municipal de primera ocupació.

-Prohabitatge Previst-

Es promou el compliment de la norma 
d’edificació NBE-CA-88 d’aïllament 
acústic d’edificis a l’obra del c/ La Flor, 
exigint l’informe que certifiqui el 
compliment de la normativa vigent per 
part del tècnic responsable del projecte. 
El requeriment del certificat es previ a la 
concessió de la llicència municipal de 

-Prohabitatge Previst-
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8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.1 Millorar les condicions d'aïllament acústic dels edificis

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

primera ocupació.

2004

Al projecte executiu s'exigeix la 
justificació del compliment de la 
normativa acústica (fitxes de la NBE-CA-
82). Al certificat final d'obra es certifica 
que s'ha realitzat d'acord al projecte i la 
normativa aplicable

-Ciutat Sostenible ContinuAcabada -

Es promou el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament 
acústic d'edificis a l'obra del carrer 
València 92, exigint l'informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte.

-Prohabitatge Acabat-

Es promou el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament 
acústic d'edificis a l'obra del Camí Ral 
254, exigint l'informe que certifiqui el 
compliment de la normativa vigent per 
part del tècnic responsable del projecte.

-Prohabitatge Iniciat-

Es promou el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament 
acústic d'edificis a l'obra del carrer 
Hospital 26-30, exigint l'informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte.

-Prohabitatge Iniciat-
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8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.1 Millorar les condicions d'aïllament acústic dels edificis

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Es promou el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament 
acústic d'edificis a l'obra de la Baixada 
de Les Escaletes 3, exigint l'informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte.

-Prohabitatge Iniciat-

Es promou el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament 
acústic d'edificis a l'obra del carrer d'en 
Xammar 6, exigint l'informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte.

-Prohabitatge Iniciat-

Es promou el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament 
acústic d'edificis a l'obra del carrer La 
Flor cantonada Tiana, exigint l'informe 
que certifiqui el compliment de la 
normativa vigent per part del tècnic 
responsable del projecte.

-Prohabitatge Acabat-

Es promou el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament 
acústic d'edificis a l'obra del carrer 
Carlemany, exigint l'informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte.

-Prohabitatge Previst-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.1 Millorar les condicions d'aïllament acústic dels edificis

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Es promou el compliment de la norma 
d'edificació NBE-CA-88 d'aïllament 
acústic d'edificis a l'obra del carrer 
Meléndez 15-17, exigint l'informe que 
certifiqui el compliment de la normativa 
vigent per part del tècnic responsable 
del projecte.

-Prohabitatge Previst-

Curt -8.4.1b Avaluar els nivells acústics interiors en els 
punts sensibles (centres docents i assistencials) 
que presenten nivells exteriors de soroll conflictius, 
per tal de determinar si es superen els límits 
recomanats per la normativa aplicable i, per tant, 
si són necessàries mesures correctores

2003

Avaluació de les implicacions de l’estudi 
sobre l’impacte acústic en punts 
sensibles de Mataró.

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -

2004

Tramesa de l'estudi sobre l'impacte 
acústic en punts sensibles de Mataró als 
serveis gestors

-Ciutat Sostenible AcabatFinalitzant -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.2 Minimitzar la incidència acústica de les activitats econòmiques

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -8.4.2a Realitzar un seguiment de les llicències 
d'activitat i comprovar l'estricte compliment de la 
legislació en matèria acústica, tant en el moment 
de la sol·licitud de llicència com un cop iniciada 
l'activitat

2003

Es controla en el moment de concessió 
de la llicència, a través de denúncies, i 
en els futurs controls i revisions 
periòdiques que estableix la Llei 3/98

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Comprovació del compliment de la 
normativa vigent i derivació de les actes 
al Servei de Llicències

-Policia Local Puntual-

2004

Es controla en el moment de concessió 
de la llicència, a través de denúncies, en 
els controls i revisions periòdiques que 
estableix la Llei 3/98

-Ciutat Sostenible ContinuAcabada -

Comprovació del compliment de la 
normativa vigent i derivació de les actes 
al Servei de Llicències.

-Policia Local Puntual-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.3 Detectar i solucionar les situacions conflictives reiterades

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -8.4.3a Realitzar un seguiment periòdic de les 
denúncies per sorolls, identificant les situacions 
conflictives reiterades i la tipologia de les mateixes 
i, si s'escau, crear els mitjans i instruments 
necessaris per controlar-les i evitar que es 
reprodueixin

2003

Es realitza mitjançant expedients de 
denúncia

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Aixecament d’actes en cas de denúncies 
per soroll i derivació al servei competent 
que   correspongui

-Policia Local Continu-

2004

Es realitza mitjançant expedients de 
denúncia

-Ciutat Sostenible ContinuFinalitzant -

Aixecament d'actes en cas de denúncies 
per soroll i derivació d'aquestes al servei 
competent que correspongui.

-Policia Local Puntual-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.4 Dissenyar un programa de campanyes educatives sobre el soroll

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Curt -8.4.4a Dissenyar un programa de campanyes 
educatives sobre els efectes del soroll sobre la 
salut i la importància de reduir els nivells de soroll 
ambiental, i que proposi accions concretes que el 
ciutadà pot emprendre: abaixar el volum dels 
aparells audio-visuals, limitar a l'estrictament 
necessari l'ús del clàxon, etc. També caldrà 
contemplar la informació als compradors de nous 
habitatges per tal que valorin l'aïllament acústic de 
l'edifici abans d'adquirir-lo

2003

Realització de tallers d’acústica per 
escolars durant 3 dies (3 o 4 grups per 
dia) dins el marc de la setmana de la 
Mobilitat Sostenible a l’Escola 
Universitària.

560,0Ciutat Sostenible AcabatAvançada -

La Unitat d’Educació Viària porta a terme 
sessions a les escoles sobre aquest 
tema, tanmateix en les sessions de 
l’Alternativa a la denúncia també es 
treballa

-Policia Local Continu-

2004

Campanya de sensibilització del soroll de 
vehicles. S'han editat 30 cartells de 
publicitat exterior, i s'han posat dos 
anuncis a seminaris gratuïts (15 
d'octubre de 2004)

2.165,0Imatge AcabatFinalitzant -

Realització de vuit tallers d'acústica per 
escolars de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat, 
en motiu de la "Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura"

781,3Ciutat Sostenible Acabat-

Participació en la preparació de la 
campanya "Bonacasa opta per 
l'habitatge sostenible" de l'OCUC que 
inclou temes de soroll.

-Ciutat Sostenible Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

8. MILLORAR L'ESPAI URBÀ, POTENCIAR ÀMBITS D'IDENTIFICACIÓ CIUTADANA I DEFINIR EIXOS 
VERTEBRADORS DELS BARRIS

8.4 Disminuir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà produït per fonts diverses i pel veïnatge

8.4.4 Dissenyar un programa de campanyes educatives sobre el soroll

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

La Unitat d'Educació Viària portat a 
terme sessions a les escoles sobre 
aquest tema, tanmateix en les sessions 
de l'Alternativa a la denúncia també es 
treballa.

-Policia Local Continu-
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AGENDA 21 MATARÓ

TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.1 Activitats econòmiques

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.1a Dinamització i diversificació d'activitats 2004

-- -

9.1.1b Reglamentació i fiscalitat 2004

-- -

9.1.1c Adequació legal de les activitats 2004

-- -

9.1.1d General 2004

Presentació pública de la carta de 
serveis de Llicències

-Ciutat Sostenible Acabat- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.2 Acústica

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.2a Mapa sònic i zonificació acústica 2004

Actualització del mapa sònic de la ciutat 
(urbanitzacions) i càlcul d'indicadors de 
soroll

4.614,5Ciutat Sostenible Acabat- -

Anàlisi i validació de la proposta de 
zonificació acústica de Mataró realitzada 
pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya

2.855,0Ciutat Sostenible Acabat-

9.1.2b Actuacions sobre la font 2004

-- -

9.1.2c Actuacions sobre el canal de transmissió 2004

-- -

9.1.2d Actuacions sobre el receptor 2004

-- -

9.1.2e General 2004

-- -

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 2 de 38



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.3 Cicle de l'aigua

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.3a Control de la gestió de l'aigua 2004

Realització de controls ambientals 
d'aigües de pous

-Ciutat Sostenible Acabat- -

9.1.3b Criteris de sostenibilitat per a l'estalvi 
d'aigua

2004

Instal·lació d'aixetes temporitzades a les 
aigüeres i dutxes i fluxòmetres en els 
inodors dels equipaments municipals per 
controlar el consum d'aigua. A l'edifici de 
Via Pública s'han instal·lat 28 aixetes i 
20 fluxòmetres, al Centre Cívic Pla d'en 
Boet 20 aixetes i 10 fluxòmetres i al 
Centre de Can Xalan 12 aixetes i 8 
fluxòmetres.

-Obres Continu- -

Utilització de plantes autòctones per a 
l'estalvi d'aigua de reg en els projectes 
d'espais verds. Executats: urbanització 
dels entorns de l'escola bressol "El 
Tabalet", Zona Verda PERI 01 c. Llauder, 
urbanització dels entorns de l'edifici de 
Via Pública.

102.428,0Obres Acabat-

Utilització de plantes autòctones per a 
l'estalvi d'aigua de reg en els projectes 
d'espais verds. En fase d'execució: 
Entorns de can Xalan, entorns del 
Centre Cívic del Pla d'en Boet, plaça 
Gatassa.

-Obres Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.3 Cicle de l'aigua

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Incorporació, en els projectes, de 
drenatge de superfícies de reg o grans 
superfícies a través de pous d'infiltració 
abocant només la sobreixida al 
clavegueram, evitant l'assecatge i 
salinització d'aqüífers. Executats: Zona 
verda Rda. President Macià, Zona verda 
PERI 01 Camí Ral.

-Obres Acabat-

Incorporació, en els projectes, de 
drenatge de superfícies de reg o grans 
superfícies a través de pous d'infiltració 
abocant només la sobreixida al 
clavegueram, evitant l'assecatge i 
salinització dels aqüífers. En fase 
d'execució: Entorns Centre d'Art can 
Xalan.

-Obres Iniciat-

Incorporar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega al 
projecte d'execució de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública de la 
Baixada de Les Escaletes 3.

-Prohabitatge Iniciat-

Incorporar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega al 
projecte de rehabilitació dels habitatges 
de propietat pública del carrer Pasqual 
Madoz 28-30.

-Prohabitatge Acabat-

Incorporar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega al 
projecte d'execució de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 

-Prohabitatge Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.3 Cicle de l'aigua

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

carrer Carlemany 6-12.

Incorporar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega al 
projecte d'execució de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Melèndez 15-17.

-Prohabitatge Iniciat-

Incorporar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega al 
projecte d'execució de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Cristina cantonada El Rierot.

-Prohabitatge Previst-

Incorporar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega al 
projecte d'execució de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer Churruca 88-90.

-Prohabitatge Previst-

Incorporar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega al 
projecte d'execució de l'edifici 
d'habitatges de promoció pública del 
carrer del Carmen 54.

-Prohabitatge Previst-

Instal·lar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega a 
l'edifici d'habitatges de promoció pública 
del carrer València 92.

-Prohabitatge Acabat-

Instal·lar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega a 
l'edifici d'habitatges de promoció pública 

-Prohabitatge Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.3 Cicle de l'aigua

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

del carrer La Flor cantonada Tiana.

Instal·lar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega a 
l'edifici d'habitatges de promoció pública 
del Camí Ral 254.

-Prohabitatge Iniciat-

Instal·lar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega a 
l'edifici d'habitatges de promoció pública 
del carrer Hospital 26-30.

-Prohabitatge Iniciat-

Instal·lar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega a 
l'edifici d'habitatges de promoció pública 
de la Baixada de Les Escaletes 3.

-Prohabitatge Iniciat-

Instal·lar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega a 
l'edifici d'habitatges de promoció pública 
del carrer d'en Xammar 6.

-Prohabitatge Iniciat-

Instal·lar aixetes amb airejador i 
cisternes de wc de doble descàrrega a 
14 habitatges de propietat municipal del 
carrer Pasqual Madoz 28-30.

-Prohabitatge Iniciat-

9.1.3c Xarxa d'abastament 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.3 Cicle de l'aigua

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.3d Xarxa de clavegueram 2004

Seguiment de les obres de la nova 
estació elevadora d'aigües residuals al 
Port, per millorar el rendiment i superar 
el col·lector del Torrent de Can Boada.

-Obres Iniciat- -

S'ha continuat amb el desenvolupament 
de l'aplicació del GIS per a Clavegueram

9.840,0AMSA Iniciat-

9.1.3e Xarxa d'aigua no potable 2004

S'han construït varis trams ( 1905 ml) 
de canonades de la doble xarxa de 
distribució d'aigua per a l'abastament al 
reg de parcs i jardins, i activitats 
agrícoles, amb aigua de pous amb alt 
contingut de nitrats, no apta per al 
consum humà. S'ha treballat a:
- c.Balmes-c.Galícia
- c.Gran Bretanya
- carretera de Mata
- El Rengle

80.721,0AMSA Acabat- -

9.1.3f Actuacions a rieres i torrents 2004

S'informa a manteniment de les 
deficiencies detectades

-Protecció Civil Continu- -

Seguiment de les obres de construcció 
de la canalització del Torrent  de Can 
Boada de sde la Ronda O'Donnell fins al 

-Obres Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.3 Cicle de l'aigua

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

mar

9.1.3g General 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.4 Contaminació electromagnètica

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.4a Contaminació electromagnètica 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.5 Contaminació lumínica

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.5a Contaminació lumínica 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.6 Contaminació visual

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.6a Contaminació visual 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.7 Energia

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.7a Valorització energètica (residus, etc.) 2004

Escalfament d'aigua calenta sanitària i 
climatització mitjançant energia tèrmica 
procedent del "tub verd". En projecte: 
Poliesportiu de Cirera, Nova Escola Via 
Europa.

-Obres Iniciat- -

S'ha continuat la construcció de la xarxa 
de distribució de calor del "TUB VERD". 
Aquest any s'ha treballat a:
- c.Blanes
- Torrent de les Valls
- Ronda del Cros
 Inclou la compra d'un Generador-
Recuperador de calor.

697.744,0AMSA Iniciat-

9.1.7b Estalvi d'energia 2004

-- -

9.1.7c Utilització d'energies més netes (gas 
natural, biocombustibles, etc.)

2004

En els edificis municipals de nova 
construcció es planteja la calefacció i 
l'aigua calenta sanitària per gas, amb 
millor rendiment energètic que 
l'electricitat. Executats: Escola Bressol 
"El Tabalet".

-Obres Acabat- -

En els edificis municipals de nova -Obres Iniciat-

SIGAM'21. Avaluació grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental. MINUARTIA
Agenda 21 Mataró

17/03/2005 Pàgina 12 de 38



TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.7 Energia

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

construcció es planteja la calefacció i 
l'aigua calenta sanitària per gas, amb 
millor rendiment energètic que 
l'electricitat. En execució: Centre d'Art 
Can Xalan.

En els edificis municipals de nova 
construcció es planteja la calefacció i 
l'aigua calenta sanitària per gas, amb 
millor rendiment energètic que 
l'electricitat. En projecte: Nova Escola 
Anxaneta.

-Obres Iniciat-

9.1.7d Introducció d'energies renovables (solar, 
eòlica, minihidràulica)

2004

-- -

9.1.7e General 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.8 Gestió dels residus

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.8a Valorització dels residus 2004

-- -

9.1.8b Gestió dels residus municipals (contenidors, 
recollida selectiva, etc.)

2004

Contracte amb RECICLAUTO per a la 
recollida de vehicles abandonats i 
reciclatge dels mateixos

-Policia Local Continu- -

Incorporar en els projectes 
d'urbanització i reurbanització 
contenidors soterrats de brossa. 
Executats: Tram de la Riera entre els 
carrers St. Josep i la Muralla de la Presó.

154.530,0Obres Acabat-

Incorporar en els projectes 
d'urbanització i reurbanització 
contenidors soterrats de brossa. En fase 
de projecte: plaça Gatassa, Av. Puig i 
Cadafalch.

-Obres Iniciat-

Impuls de sistemes de recollida i 
reciclatge mobles i voluminosos, 
estalviant el transport i l’entrada a la 
incineradora

-Serveis Municipals Continu-

Tractament del residu tèxtil recollit a les 
deixalleries a través de gestors que el 
reciclen, augmentant el global de 
reciclatge

-Serveis Municipals Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.8 Gestió dels residus

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Soterrament dels contenidors de brossa 
per millorar estèticament la zona. 
En execució:- Tram la Riera entre St. 
Josep i Muralla de la Presó.

-Serveis Municipals Acabat-

Soterrament dels contenidors de brossa 
per millorar estèticament la zona. 
En execució:- Plaça Gatassa.

-Serveis Municipals Acabat-

9.1.8c Gestió dels residus industrials 2004

-- -

9.1.8d Gestió dels residus sanitaris 2004

-- -

9.1.8e Gestió dels residus agrícoles i ramaders 2004

-- -

9.1.8f Gestió dels residus de la construcció 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.8 Gestió dels residus

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.8g Fiscalitat 2004

-- -

9.1.8h General 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.9 Medi atmosfèric

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.9a Canvi climàtic 2004

-- -

9.1.9b General 2004

Realització de controls ambientals 
d'atmosfera

21.505,0Ciutat Sostenible Acabat- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.1  ANÀLISI VECTORIAL

9.1.10 Risc ambiental

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.1.10a Risc natural 2004

-- -

9.1.10b Risc antropogènic 2004

-- -

9.1.10c General 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.2 ANÀLISI TERRITORIAL

9.2.1 Mobilitat i transports

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.2.1a Ordenació del trànsit (intensitats, 
semaforització, circulació, etc.)

2004

S'ha millorat el control del trànsit amb la 
incorporació d'una camera a la Plaça 
Granollers.

25.340,8Mobilitat Acabat- -

9.2.1b Transport públic 2004

-- -

9.2.1c Aparcaments 2004

-- -

9.2.1d Vianants 2004

-- -

9.2.1e Bicicletes 2004

-- -

9.2.1f Accessibilitat 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.2 ANÀLISI TERRITORIAL

9.2.1 Mobilitat i transports

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.2.1g General 2004

Senyalitzacions barri Camí de la Serra, 
equipaments esportius i educatius

5.500,0Mobilitat Acabat- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.2 ANÀLISI TERRITORIAL

9.2.2 Sistemes naturals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.2.2a Protecció del medi natural 2004

-- -

9.2.2b Espai forestal 2004

-- -

9.2.2c Espai litoral 2004

Realització de controls ambientals 
d'aigües de mar i sorres

27.195,0Ciutat Sostenible Acabat- -

Inspecció i supervisió mensual durant tot 
l'any de les analítiques de les aigües i la 
sorra de la platja. A més, en el període 
de juny a setembre es fa la supervisió a 
diari de les inspeccions visuals i tres 
cops per setmana de les analítiques.

-Salut Pública Continu-

9.2.2d Biodiversitat 2004

-- -

9.2.2e Qualitat del paisatge 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.2 ANÀLISI TERRITORIAL

9.2.2 Sistemes naturals

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.2.2f General 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.2 ANÀLISI TERRITORIAL

9.2.3 Territori, usos del sòl i espai urbà

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.2.3a Parcs i zones verdes 2004

Execució dels treballs de tractaments 
fitosanitaris a l'arbrat de la ciutat

35.124,0Manteniment Acabat- -

Execució dels treballs de reforestació i 
de contenció de l'erosió del solar de la 
illa educativa de la Llàntia

116.496,7Manteniment Acabat-

execució dels treballs de reforestacio i 
contenció de l'erosió del Parc del Nors

34.267,0Manteniment Acabat-

Execució dels treballs de reforestació i 
de contenció de l'erosió del talús de 
Vista Alegre

41.203,1Manteniment Acabat-

Execució dels treballs de remodelació de 
la plaça Onze de setembre

14.490,0Manteniment Acabat-

Execució dels treballs de neteja i 
desbrossada dels solars municipals

21.149,6Manteniment Acabat-

Execució dels treballs per la redacció del 
Pla d'actuació dels carrer arbrats, del Pla 
d'actuació de l'arbrat catalogat, de les 
Ordenances de la gestió i la protecció de 
l'arbrat, del Pla Director de l'arbrat viari i 
de la Catalogació dels arbres i arbredes 
de Mataró

76.752,0Manteniment Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.2 ANÀLISI TERRITORIAL

9.2.3 Territori, usos del sòl i espai urbà

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.2.3b Espai públic 2004

Incorporació, en els projectes de 
reurbanització, de l'acondicionament de 
les línies aèries (electricitat i telefonia). 
Executats: Ronda Rafael Estrany, Zona 
Verda PERI 01 Camí Ral, c. St. Francesc 
d'Assís, c. de la Palma, Tram de la Riera 
entre els carrers St. Josep i la Muralla de 
la Presó.

376.030,0Obres Acabat- -

Incorporació, en els projectes de 
reurbanització, de l'acondicionament de 
les línies aèries (electricitat i telefonia). 
En execució: c. St. Pau, c. del Cós, 
entorns Centre Cívic Pla d'en Boet.

-Obres Iniciat-

Incorporació, en els projectes de 
reurbanització, de l'acondicionament de 
les línies aèries (electricitat i telefonia). 
En projecte: c. Concepció, c. d'en Moles, 
c. Josep Castellà, c. St. Francesc de 
Paula.

-Obres Iniciat-

9.2.3c Sòl industrial 2004

-- -

9.2.3d Sòl agrícola 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.2 ANÀLISI TERRITORIAL

9.2.3 Territori, usos del sòl i espai urbà

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.2.3e Sòl contaminat 2004

-- -

9.2.3f Planejament 2004

-- -

9.2.3g Patrimoni històric i arquitectònic 2004

-- -

9.2.3h Organització territorial supralocal 2004

-- -

9.2.3i General 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.3 COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

9.3.1 Comunicació i educació ambiental

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.3.1a Acústica 2004

-- -

9.3.1b Cicle de l'aigua 2004

Impressió de díptics i tríptics informatius 
per fomentar l'estalvi d'aigua. Aquests 
informaven del Pla Director del 
Clavegueram i d'activitats. S'han repartit 
a tots els abonats.

10.562,0AMSA Acabat- -

9.3.1c Energia i atmosfera 2004

Xerrada sobre l'experiència a Mataró de 
l'ús del biodièsel dins la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura

-Mobilitat Acabat- -

9.3.1d Foment de la millora del comportament de 
les activitats

2004

-- -

9.3.1e Gestió dels residus 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.3 COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

9.3.1 Comunicació i educació ambiental

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.3.1f Mobilitat i transports 2004

Activitat relacionada amb el trasnport 
públic: es reperteix el programa de 
transport públic als infants des 
d'Educació Viària, se'ls porta amb 
autobús fins l'Hospital de Mataró, on fan 
una visita del centre i se'ls explica la 
gestió dels residus en aquest centre. 
Cloenda de l'activitat al Teatre 
Monumental, amb un espectacle infantil.

1.000,0Policia Local Continu- -

Conveni signat per la col·laboració 
d'educació Viària amb la Fundació 
MAPFRE per l'edició de material educatiu 
d'Educació Viària per formar als mestres

-Policia Local Acabat-

Manteniment de la web "compartir cotxe" 2.320,0Mobilitat Continu-

Creació i manteniment de la web 
"compartir aparcament"

680,0Mobilitat Continu-

9.3.1g Risc ambiental 2004

-- -

9.3.1h Sistemes naturals 2004

El Museu de Mataró ha encarregat el 
disseny d'una web sobre el Parc Central 
de Mataró, que serà un recurs per als 

3.903,4PMC Iniciat- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.3 COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

9.3.1 Comunicació i educació ambiental

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

ciutadans i sobretot per als escolars per 
conèixer la història, la fauna i la flora del 
Parc proposant diverses rutes.

9.3.1i General 2004

Coordinació de la creació del web 
temàtic de sostenibilitat que està duent 
a terme la empresa La Bola

-Imatge Iniciat- -

Gestió del programa d'educació i difusió 
de l'Agenda 21 "Mataró Sostenible" per 
a centres d'ensenyament, escoles 
d'adults i associacions de Mataró

9.420,0Ciutat Sostenible Acabat7.000,0

Promoure la distribució de l'Agenda 
escolar europea 2004-2005 del medi 
ambient i el desenvolupament i el seu 
seguiment

-Ciutat Sostenible Acabat-

Col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per la organització de la 
Cinquena Assemblea General de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat

278,2Ciutat Sostenible Acabat-

Redacció de l'article "L'Agenda 21 a 
Mataró" per el número 12 de la revista 
"L'Atzavara" sobre Ecologia Urbana i 
Sostenibilitat

-Ciutat Sostenible Acabat-

Elaboració d'un web temàtic de 
sostenibilitat municipal

12.000,0Ciutat Sostenible Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.3 COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

9.3.1 Comunicació i educació ambiental

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

Participació en la preparació de la 
campanya "Bonacasa opta per 
l'habitatge sostenible" de l'OCUC, on es 
tracten temes de soroll, consums 
d'aigua, energia,...

-Ciutat Sostenible Iniciat-

Organització desena edició premis Puig i 
Cadafalch d'arquitectura

-Urbanisme Acabat-

Inclusió d'un mòdul sobre sensibilització 
mediambiental a tots els cursos de 
formació ocupacional i contínua 
desenvolupats des de l'IMPEM. Es tracta 
temes com els residus, els consums 
d'aigua i energia, els efectes bioclimàtics 
i la contaminació.

-IMPEM Continu-

Serveis d'informació i suport a les 
empreses en matèria de compliment de 
les bones pràctiques mediambientals

-IMPEM Continu-

La Secció de Ciències Naturals del Museu 
de Mataró ha editat el núm. 12 de la 
revista L'ATZAVARA dedicat a "Ecologia 
urbana i sostenibilitat"

6.486,9PMC Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.3 COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

9.3.2 Foment de la participació ciutadana

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.3.2a Promoció de la participació ciutadana 
(subvencions)

2004

Atorgació de subvencions ordinàries i 
nominatives a entitats per la realització 
d'activitats de medi ambient i promoció 
del desenvolupament sostenible

6.805,1Ciutat Sostenible Acabat- -

9.3.2b Potenciació i consolidació del teixit associatiu 2004

-- -

9.3.2c General 2004

Creació del grup de treball de "Qualitat i 
seguretat ambiental", en el marc del 
Consell Municipal de Medi Ambient i 
realització de 3 sessions de treball

-Ciutat Sostenible Acabat- -

Creació del grup  de treball de "Gestió 
del territori i qualitat de vida", en el 
marc del Consell Municipal de Medi 
Ambient i realització de 4 sessions de 
treball

-Ciutat Sostenible Acabat-

Creació del grup de treball d'"Energia", 
en el marc del Consell Municipal de Medi 
Ambient i realització de 2 sessions de 
treball

-Ciutat Sostenible Acabat-

Realització de 4 sessions del Consell 
Municipal de Medi Ambient amb una 

-Ciutat Sostenible Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.3 COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

9.3.2 Foment de la participació ciutadana

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

mitjana de 17 assistents

Realització de 2 sessions del grup de 
treball sobre antenes de telefonia mòbil, 
en el marc del Consell Municipal de Medi 
Ambient

-Ciutat Sostenible Acabat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.4 AMBIENTALITZACIÓ MUNICIPAL

9.4.1 Compra pública ambientalment correcta

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.4.1a Compra pública ambientalment correcta 2004

-- -

9.4.1b Consum responsable 2004

Elaboració de la fitxa d'informació per a 
comerciants, per l'adhesió a la Junta 
arbitral de consum de l'Ajuntament de 
Mataró. Aquesta adhesió garantirà el 
compliment de la normativa

-IMPEM Continu- -

9.4.1c General 2004

-- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.4 AMBIENTALITZACIÓ MUNICIPAL

9.4.2 Seguiment Agenda 21 de Mataró

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.4.2a Seguiment Agenda 21 de Mataró 2004

Recopilació, entrada de dades des del 
1995 i elaboració de l'informe dels 
controls ambientals dins del Pla de 
Seguiment de l'Agenda 21

8.263,0Ciutat Sostenible Iniciat- -

Càlcul dels indicadors de sostenibilitat 
dins del Pla de Seguiment de l'Agenda 21

-Ciutat Sostenible Acabat-

Avaluació del grau d'implantació del Pla 
d'Acció Ambiental amb millores de 
l'apliació SIGAM'21

10.455,0Ciutat Sostenible Acabat-

Elaboració i aprovació de la tercera 
modificació del Pla d'Acció Ambiental de 
l'Agenda 21 Mataró

-Ciutat Sostenible Acabat-

Adhesió de l'Ajuntament de Mataró als 
Compromisos d'Aalborg+10

-Ciutat Sostenible Iniciat-

Millora de l'aplicació informàtica per la 
gestió integral del Pla d'Acció Ambiental 
(SIGAM'21)

6.137,0Ciutat Sostenible Acabat-

Participació en el control de la 
biodiversitat dins el Pla de Seguiment 
del Medi Ambient de Mataró. Des del 
novembre de 2002, el Centre de 
Documentació del Parc Natural del 
Montnegre - Corredor recull tota la 
bibliografia relacionada amb la 
biodiversitat al municipi

-PMC Continu-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.4 AMBIENTALITZACIÓ MUNICIPAL

9.4.2 Seguiment Agenda 21 de Mataró

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.5 PROGRAMES SOCIOECONÒMICS

9.5.1 Acció local per a la salut

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.5.1a Qualitat i salubritat de l'entorn vivencial 2004

Control de la poblacions de coloms. Es 
fan captures a partir de les deteccions 
de punts crítics i de les denúncies dels 
ciutadans.

4.597,7Salut Pública Continu- -

9.5.1b Foment hàbits saludables 2004

-- -

9.5.1c General 2004

Participació a la Diada Mundial de la 
Salut (Pla de Salut), concretament al 
Fòrum i en temes d'accidents de trànsit

-Policia Local Acabat- -

Programa d'atenció a l'asma en els 
escolars de Mataró. Pretén  facilitar la 
detecció precoç dels casos d'asma 
bronquial en els escolars, associats entre 
d'altres, a la presència d'al·lèrgens 
ambientals. Va adreçat a escolars de 8 a 
13 anys ( 3r d'Educació Primària a 2n 
d'ESO), i per tant el programa arriba a 
uns 7000 escolars. Durant aquest any 
s'ha fet una jornada de formació per a 
docents i s'ha elaborat una Fitxa 
informativa sobre problemes de salut 
rellevants per la pràctica d'Educació 
Física i un Full d'intercomunicació família 

-Salut Pública Iniciat-
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.5 PROGRAMES SOCIOECONÒMICS

9.5.1 Acció local per a la salut

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

/ metge / escola.
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.5 PROGRAMES SOCIOECONÒMICS

9.5.2 Desenvolupament social i econòmic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

9.5.2a Benestar, equitat i inclusió social 2004

-- -

9.5.2b Cooperació, solidaritat i drets de la persona 2004

Accions formatives sobre prevenció de 
riscos laborals adreçades a persones en 
situació d'atur, treballadors en actiu i 
PIME

-IMPEM Acabat- -

9.5.2c Economia local activa i sostenible 
(conciliació laboral, Economia social, etc.)

2004

Redacció i aprovació, i constitució del 
Pacte Local per l'Ocupació pel període 
2004-2007: La plena ocupació, la millora 
de la qualitat i la productivitat del treball 
i la cohesió i inclusió social com eixos 
prioritaris

8.418,0IMPEM Iniciat- 20.256,9

Suport a la creació d'empreses i 
activitats innovadores i orientades a 
l'explotació de recursos infrautilitzats de 
la ciutat i nous sectors emergents.

45.000,0IMPEM Continu45.000,0

9.5.2d General 2004

Subvenció a les associacions en l'ambit 
de la dinamització del comerç i 
hostaleria a la ciutat (11 plans de 

90.000,0IMPEM Acabat- -
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TAULA RESUM D'ACTUACIONS

9. LÍNIA DE SUBACCIONS NO CONTEMPLADES

9.5 PROGRAMES SOCIOECONÒMICS

9.5.2 Desenvolupament social i econòmic

Termini Prioritat Grau
Implantació
Subacció

Subacció ACTUACIÓ Agent Cost
Ajuntament
(€)

EstatCost
Altres
Adm. (€)

dinamització del comerç

Execució del projecte de Responsabilitat 
Social a les empreses 2004: Amb edició 
de folletò  informatiu, estudi, accions 
formatives i informatives, detecció de 
bones pràctiques i convocatòria premi a 
l'empresa responsable socialment.

3.900,0IMPEM Iniciat6.000,0

Programes de foment de l'Economia 
social.

4.000,0IMPEM Iniciat4.000,0

Execució del Programa Incubadora 
d'empreses de Base Tecnològica. El 
projecte incorpora criteris de 
sostenibilitat de les empreses a les que 
es dona suport, com element de valor 
afegit que justifica el suport per la 
transformació de l'estructura productiva 
de la ciutat.

30.000,0IMPEM Acabat30.000,0
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7. RESULTATS PER SERVEIS 

7.1 Imatge 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 2 I 0 I 2 

Av 2 Av 0 Av 2 

F 9 F 5 F 4 

CURT 14 

Ac 1 

6 

Ac 1 

8 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 2 Av 0 Av 2 

F 1 F 1 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

1 

Ac 0 

2 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 4 I 0 I 4 

Av 3 Av 2 Av 1 

F 6 F 3 F 3 

CURT 14 

Ac 1 

6 

Ac 1 

8 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 0 I 1 

Av 2 Av 1 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

1 

Ac 0 

2 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 1 1  
Sense actuació 

No responsable 2 2 

0 -  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 6 6 

Responsable 0 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 0 -  Actuació existent 

contínua No responsable 5 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules, en les avaluacions anteriors ja s’indicava 

que, tot i que el servei d’Imatge realitza un paper important de sensibilització al ciutadà, 

IMATGE

0

5 5
6

1

0

2

4

10

1

0

2

4

6

8

10

12

2003 0 5 5 6 1

2004 0 2 4 10 1

P I Av F Ac
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sovint les seves campanyes de comunicació i/o sensibilització responen a sol·licituds per 

part d’altres serveis de l’Ajuntament. Per aquest motiu, en cap cas és servei responsable 

de portar endavant una subacció o de coordinar altres serveis, i en tots aquells casos en 

què es preveu la seva intervenció aquesta queda supeditada a la actuació prèvia d’un 

altre servei. Únicament en les subaccions relacionades amb la pròpia gestió interna (com 

és la 4.1.3a, relativa a la recollida selectiva en edificis municipals), no depèn d’altres 

actuacions prèvies.  
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7.2 Servei de Ciutat Sostenible 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 2 P 1 P 1 

I 11 I 5 I 6 

Av 11 Av 6 Av 5 

F 16 F 6 F 10 

CURT 44 

Ac 4 

21 

Ac 3 

23 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 4 I 2 I 2 

Av 2 Av 1 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 6 

Ac 0 

3 

Ac 0 

3 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 1 P 0 

I 6 I 1 I 5 

Av 6 Av 3 Av 3 

F 17 F 6 F 11 

CURT 42 

Ac 12 

20 

Ac 9 

22 

Ac 3 

P 0 P 0 P 0 

I 2 I 1 I 1 

Av 2 Av 0 Av 2 

F 2 F 2 F 0 

MITJÀ 6 

Ac 0 

3 

Ac 0 

3 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 5 4  
Sense actuació 

No responsable 0 - 

2 1  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 7 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 11 -  Actuació existent 

contínua No responsable 7 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer els següents comentaris: 

 

CIUTAT SOSTENIBLE

2

15

13

16

4

1

8 8

19

12

0

5

10

15

20

2003 2 15 13 16 4

2004 1 8 8 19 12

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2anys): 

 

2.1.3a (Informar empreses combustibles). Ciutat Sostenible ha deixat d’estar 

implicat en aquesta subacció. 

 

4.1.1b (Campanya residus). El servei ha deixat de ser responsable de tirar endavant 

la subacció, de totes maneres segueix sent un dels agents implicats. 

  

4.3.3a (Promoure recollida residus agrícoles). Ciutat Sostenible ha deixat d’estar 

implicat en aquesta subacció. 

 

7.1.4a (Conservar conreus i prats). Per portar a terme aquesta subacció el servei de 

Ciutat Sostenible només pot demanar al Servei de Parcs Naturals de la Diputació de 

Barcelona que ho inclogui a la seva línia d’ajuts. Tot i que Ciutat Sostenible ja ho ha 

demanat no es pot donar la subacció per acabada, ja que no s’ha complert l’objectiu 

d’aquesta. 

 

7.1.7a (Construcció punts d’aigua). Durant el 2004 no hi ha hagut cap projecte de 

nova construcció o d’obres en punts existents d’aigua en els parcs forestals i parcs 

urbans de la perifèria de la ciutat, on poder adequar aquests punts. 

 

7.2.1a (Sol·licitar estudi ACA: Pla Riera d’Argentona) i 7.2.1b (Sol·licitar estudi 

ACA: Pla altres rieres). En aquestes dues subaccions el servei de Ciutat Sostenible 

solament pot sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que redacti un pla i el 

corresponent programa de gestió. Tot i que el servei ja ho ha demanat no es poden 

donar les subaccions per acabades, ja que no s’han complert els objectius d’aquestes. 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció. 

 

7.5.5c (Estudi impacte regeneració artificial platja). El servei no podrà estudiar 

l’impacte fins que es redacti el projecte de regeneració de la platja.  

 

Taula 8.9. Taula de síntesi. Termini mitjà (3-5 anys): 

 

3.2.1a (Auditories energètiques) i 3.2.1b (Sector tèxtil). El servei de Ciutat 

Sostenible ja no està implicat en la realització d’aquestes subaccions. 
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7.3 Servei de Policia Local 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 1 P 0 

I 4 I 3 I 1 

Av 14 Av 8 Av 6 

F 12 F 6 F 6 

CURT 33 

Ac 2 

19 

Ac 1 

14 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 4 I 3 I 1 

Av 4 Av 1 Av 3 

F 18 F 11 F 7 

CURT 33 

Ac 7 

19 

Ac 4 

14 

Ac 3 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 1 -  
Sense actuació 

No responsable 0 - 

Responsable 0 -  Sense actuació 

contínua No responsable 0 - 

Responsable 1 1  
Actuació existent 

No responsable 3 - 

Responsable 5 -  Actuació existent 

contínua No responsable 15 3 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer els següents comentaris: 

POLICIA LOCAL

1

4

14

12

2

0

4 4

18

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 1 4 14 12 2

2004 0 4 4 18 7

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2anys): 

 

6.1.2a (Programa de controls de fums). Tot i que el servei intervé en aquesta 

subacció executant els controls de fums cal tenir en compte que els aparells de mesura 

necessaris normalment els cedeix la Diputació de Barcelona. Es posa de manifest que el 

2004 ha estat l’últim any en que la Diputació de Barcelona cedirà els aparells. 

 

6.4.1a (Senyalització d’itineraris trànsit pesant). S’ha cregut convenient que la 

policia Local no estigui implicada en portar a terme la subacció, ja que el servei 

responsable i el que pot actuar en aquest sentit és el servei de Mobilitat. 

 

6.5.3b (Limitar la velocitat a la N-II). La competència de limitar la velocitat en 

aquest tram de la N-II correspon als Mossos d’Esquadra. Des del Servei de Policia Local 

l’any 2004 s’ha contactat amb aquest cos per obtenir informació i impulsar l’execució de 

la subacció.  

 

7.5.1c (Regulació i control de la pesca professional i esportiva) i 7.5.3a (Control 

estricte de l’aprofitament dels recursos marins). Aquestes subaccions no són 

competència de la Policia Local, de manera que les actuacions d’aquesta queden 

limitades al suport d’altres administracions. L’any 2004 des del Servei de Policia Local 

s’ha contactat amb SEPRONA per obtenir informació de les actuacions que s’estan 

realitzant i fomentar l’execució de la subacció. 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció.  
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7.4 Servei de Protecció Civil 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 2 I 1 I 1 

Av 2 Av 2 Av 0 

F 2 F 1 F 1 

CURT 7 

Ac 1 

4 

Ac 0 

3 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 0 I 1 

Av 1 Av 1 Av 0 

F 4 F 3 F 1 

CURT 7 

Ac 1 

5 

Ac 1 

2 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 1 -  
Sense actuació 

No responsable 0 - 

0 -  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 0 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 3 -  Actuació existent 

contínua No responsable 2 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer els següents comentaris: 

PROTECCIÓ CIVIL

0

2 2 2

1

0

1 1

4

1

0

1

2

3

4

5

2003 0 2 2 2 1

2004 0 1 1 4 1

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2anys): 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció.  
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7.5 Servei de Mobilitat 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 1 P 0 

I 5 I 3 I 2 

Av 9 Av 6 Av 3 

F 7 F 4 F 3 

CURT 25 

Ac 3 

16 

Ac 2 

9 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 5 Av 2 Av 3 

F 2 F 0 F 2 

MITJÀ 8 

Ac 1 

2 

Ac 0 

6 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 0 I 1 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 1 

Ac 0 

0 

Ac 0 

1 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 5 I 3 I 2 

Av 4 Av 1 Av 3 

F 12 F 9 F 3 

CURT 25 

Ac 4 

16 

Ac 3 

8 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 5 Av 2 Av 3 

F 2 F 0 F 2 

MITJÀ 8 

Ac 1 

2 

Ac 0 

6 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 1 

Ac 0 

0 

Ac 0 

1 

Ac 0 
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MOBILITAT

1

6

14

9

4

0

5

10

14

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003 1 6 14 9 4

2004 0 5 10 14 5

P I Av F Ac

 
 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 4 1  
Sense actuació 

No responsable 3 3 

2 2  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 11 -  
Actuació existent 

No responsable 2 - 

Responsable 4 -  Actuació existent 

contínua No responsable 2 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer els següents comentaris: 
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2anys): 

 

3.2.2b (Criteris plec condicions) i 6.4.2b (Criteris en plecs). Durant el 2004 no ha 

fet falta redactar cap plec de condicions per l’adjudicació de l’explotació del servei de 

transport col·lectiu. 

  

6.5.2a (Ampliar en un carril el vial de Mata). El servei de Mobilitat serà l’encarregat 

de la senyalització, però fins que no es porti a terme el projecte aquest servei no pot 

actuar en aquesta subacció. 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció.  

 

8.4.1b (Avaluar els nivells acústics interiors en punts sensibles). Des del servei 

de Ciutat Sostenible a finals de l’any 2004 s’ha tramès l’estudi realitzat amb l’avaluació 

dels nivells acústics en tots els punts sensibles de la ciutat. El servei de Mobilitat haurà 

de valorar si falten mesures correctores en funció de la problemàtica provocada pel 

trànsit de vehicles a la zona i actuar si és necessari.  

 

Taula 8.9. Taula de síntesi. Termini mitjà (3-5 anys): 

 

3.2.3a (Plecs i xarxa). Durant el 2004 no ha fet falta redactar cap plec de condicions 

per l’adjudicació de l’explotació del servei de transport col·lectiu. 

 

7.1.9a (Disseny recorreguts). El servei de Mobilitat serà l’encarregat de la 

senyalització, però fins que no es porti a terme el projecte aquest servei no pot actuar en 

aquesta subacció. 

 

8.2.2a (Agençament passeig marítim tram espigó – port). El servei de Mobilitat ja 

ha acabat les actuacions que pertocaven al seu servei, per tant a partir d’ara el servei ja 

no estarà implicat en l’execució de la subacció. 
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7.6 Servei d’Urbanisme 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 1 P 0 

I 8 I 4 I 4 

Av 10 Av 8 Av 2 

F 2 F 1 F 1 

CURT 23 

Ac 2 

161 

Ac 2 

7 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 3 I 2 I 1 

Av 3 Av 1 Av 2 

F 1 F 0 F 1 

MITJÀ 7 

Ac 0 

4 

Ac 0 

4 

Ac 0 

P 2 P 1 P 1 

I 1 I 0 I 1 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 3 

Ac 0 

1 

Ac 0 

2 

Ac 0 

1. Inclou una subacció irreversible no computada a les caselles que indiquen el grau 

d’implantació 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 6 I 4 I 2 

Av 7 Av 5 Av 2 

F 6 F 4 F 2 

CURT 23 

Ac 4 

161 

Ac 3 

7 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 3 I 2 I 1 

Av 3 Av 1 Av 2 

F 1 F 0 F 1 

MITJÀ 7 

Ac 0 

3 

Ac 0 

4 

Ac 0 

P 1 P 1 P 0 

I 1 I 0 I 1 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 3 

Ac 0 

1 

Ac 0 

2 

Ac 0 

1. Inclou una subacció irreversible no computada a les caselles que indiquen el grau 

d’implantació 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 4 1  
Sense actuació 

No responsable 2 - 

0 -  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 13 -  
Actuació existent 

No responsable 8 - 

Responsable 2 -  Actuació existent 

contínua No responsable 1 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer els següents comentaris: 

 

URBANISME

3

12
13

3
2

1

10
11

7

4

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 3 12 13 3 2

2004 1 10 11 7 4

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

8.3.2e (Allunyar del turó de Can Boada les actuacions residencials). El fet que no 

es realitzés l’actuació en el seu moment fa que la subacció esdevingui irreversible.  

 

Taula 8.10. Taula de síntesi. Termini llarg (6-10 anys): 

 

7.5.5.b (Retirar espigó). Tal i com indica la subacció, aquesta sols es podrà dur a 

terme en cas que s’efectuï el by-pass al port d’en Balís i es produeixi acumulació de 

sorres a llevant de Sant Simó.  
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7.7 Servei d’Obres 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 5 I 3 I 2 

Av 11 Av 7 Av 4 

F 8 F 4 F 4 

CURT 26 

Ac 2 

16 

Ac 2 

10 

Ac 0 

P 1 P 0 P 1 

I 3 I 3 I 0 

Av 5 Av 2 Av 3 

F 1 F 0 F 1 

MITJÀ 11 

Ac 1 

5 

Ac 0 

6 

Ac 1 

P 1 P 1 P 0 

I 1 I 0 I 1 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 3 

Ac 1 

1 

Ac 0 

2 

Ac 1 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 3 I 3 I 0 

Av 8 Av 3 Av 5 

F 10 F 7 F 3 

CURT 26 

Ac 5 

16 

Ac 3 

10 

Ac 2 

P 0 P 0 P 0 

I 3 I 3 I 0 

Av 4 Av 2 Av 2 

F 2 F 0 F 2 

MITJÀ 11 

Ac 2 

5 

Ac 0 

6 

Ac 2 

P 1 P 1 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 3 

Ac 1 

1 

Ac 0 

2 

Ac 1 
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OBRES

2

9

16

9

4

1

6

13
12

8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003 2 9 16 9 4

2004 1 6 13 12 8

P I Av F Ac

 
 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 3 3  
Sense actuació 

No responsable 11 11 

2 1  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 1 1 

Responsable 5 -  
Actuació existent 

No responsable 3 - 

Responsable 4 -  Actuació existent 

contínua No responsable 1 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 

 



7.Resultats per serveis 

Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2004 

63

Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

3.1.5b (Valorar favorablement projectes que incorporin eficiència energètica). El 

servei no ha efectuat cap actuació al 2004 en relació a aquesta subacció perquè no s’han 

produït les circumstàncies que ho fessin possible, és a dir, aquest darrer any no hi hagut 

nous projectes constructius, de reforma o rehabilitacions que es presentessin a 

convocatòries públiques. 

 

6.2.3a (Pla de Mobilitat del centre). El servei d’Obres podrà actuar quan des del 

servei de Mobilitat es concreti la possible intervenció d’aquest servei. 

 

6.5.2a (Ampliar en un carril el Vial de Mata). El servei d’Obres podrà actuar quan 

des del servei d’Urbanisme es concreti el projecte. 

 

7.1.7a (Construcció punts d’aigua reproducció amfibis). El servei d’Obres no podrà 

actuar fins que es concreti quins punts d’aigua cal construir o quins cal adequar per 

assolir els objectius de la subacció.  

 

7.2.1c (Mantenir funció connectora riera d’Argentona en PP Sorrall i turó de 

Cerdanyola) i 7.2.1d (Permeabilitat vial connexió C-1415 amb ronda Bellavista). 

El servei d’Obres podrà intervenir quan des del servei d’Urbanisme es concretin les 

actuacions que li poden correspondre. 

 

7.4.1a (Evitar impacte visual carena Can Bruguera, el turó de Cerdanyola i el 

turó d’Onofre Arnau). El servei d’Obres no ha dut a terme cap actuació durant el 2004 

que produís impacte visual a les zones esmentades, es per això que s’entén que aquest 

servei ha preservat aquests elements del paisatge mataroní. 

 

8.1.2a (Millora de la permeabilitat per a vianants d’eixos viaris que separen 

parcs). La intervenció del servei d’Obres resta pendent de la concreció de l’actuació a 

realitzar, si es dóna el cas, per part de PUMSA. 

 

8.2.1b (Permeabilitzar via). Durant el 2004 el servei d’Obres no ha rebut cap encàrrec 

de construir nous passos subterranis per part del servei d’Urbanisme. 

 

8.3.2b (Necessitat d’aparcaments). La intervenció del servei d’Obres resta pendent 

de la concreció de l’actuació a realitzar, si es dóna el cas, per part de Mobilitat. 
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Taula 8.9. Taula de síntesi. Termini mitjà (3-5 anys): 

 

6.2.4b (Aparcaments en l’anell de muralles i rondes). Aquest any el servei d’Obres 

no ha rebut cap encàrrec de construir nous aparcaments per part dels altres serveis 

implicats. 

 

6.5.4a (Enllaç entre variant N-II i la crta Mata) i 6.5.4b (Vial i enllaços entre 

ronda Bellavista i la B-40 i A-19). El servei estaria implicat en el seguiment de l’obra i 

suposant que se li assigni alguna tasca específica. 

 

7.1.2b (Restauració activitats extractives inactives). El servei podrà intervenir 

aportant materials si es dóna el cas, i en funció de la demanda de Ciutat Sostenible.  

 

7.1.9b (Disseny de recorreguts). El servei podrà intervenir quan per part dels altres 

serveis implicats es redacti un projecte. 

 

8.2.2a (Agençament passeig marítim tram espigó – port). El servei d’Obres ja ha 

acabat les actuacions que pertocaven al seu servei, per tant a partir d’ara el servei ja no 

estarà implicat en l’execució de la subacció. 

 

 

Taula 8.10. Taula de síntesi. Termini llarg (6-10 anys): 

 

6.3.2a (Ferms drenants). Durant el 2004 el servei d’Obres no ha intervingut en 

l’asfaltat de cap carrer on calgués atenuar l’emissió de soroll.  

 

7.5.5.b (Retirar espigó). Tal i com indica la pròpia subacció, sols es podrà dur a terme 

en cas que es realitzi el by-pass al port del Balís i es produeixi acumulació de sorres a 

llevant de Sant Simó. 
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7.8  Servei de Manteniment 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 0 P 1 

I 7 I 3 I 4 

Av 5 Av 3 Av 2 

F 10 F 4 F 6 

CURT 24 

Ac 1 

11 

Ac 1 

13 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 2 I 2 I 0 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

2 

Ac 0 

1 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 0 I 1 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 1 

Ac 0 

0 

Ac 0 

1 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 5 I 2 I 3 

Av 4 Av 2 Av 2 

F 12 F 5 F 7 

CURT 24 

Ac 3 

11 

Ac 2 

13 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 2 I 2 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 1 F 0 F 1 

MITJÀ 3 

Ac 0 

2 

Ac 0 

1 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 1 

Ac 0 

0 

Ac 0 

1 

Ac 0 
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MANTENIMENT

1

10

6

10

1
0

7

5

13

3

0

2

4

6

8
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14

2003 1 10 6 10 1

2004 0 7 5 13 3

P I Av F Ac

  
 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 2 -  
Sense actuació 

No responsable 3 3 

3 -  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 6 -  
Actuació existent 

No responsable 1 - 

Responsable 8 -  Actuació existent 

contínua No responsable 1 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

7.1.7b (Gestió llocs amfibis). Tot i l’existència de l’estudi Conservació i recuperació de 

la diversitat d’hàbitats en l’àmbit rural que inclou un inventari dels llocs de reproducció 

d’amfibis, manca realitzar un protocol d’actuació. No hi hagut ocasió durant l’any 2004 

d’efectuar manteniment de punts de reproducció d’amfibis ja que els punts no han estat 

construïts. 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció. 

 

8.4.1b (Avaluar els nivells acústics interiors en punts sensibles). Des del servei 

de Ciutat Sostenible a finals de l’any 2004 s’ha tramés l’estudi realitzat amb l’avaluació 

dels nivells acústics en tots els punts sensibles de la ciutat. El servei de Manteniment 

haurà de valorar si falten mesures correctores que siguin de la seva competència i 

executar-les.  

 

 

Taula 8.9. Taula de síntesi. Termini mitjà (3-5 anys): 

 

7.1.2b (Restauració activitats extractives inactives). El servei podrà intervenir 

aportant materials si es dóna el cas, i en funció de la demanda de Ciutat Sostenible. 
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7.9  Servei de Serveis Municipals 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 4 I 1 I 3 

Av 4 Av 3 Av 1 

F 6 F 4 F 2 

CURT 15 

Ac 1 

9 

Ac 1 

6 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 3 I 1 I 2 

Av 1 Av 1 Av 0 

F 8 F 4 F 4 

CURT 15 

Ac 3 

9 

Ac 3 

6 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 1 

Ac 0 

1 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 2 1  
Sense actuació 

No responsable 0 - 

1 -  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 1 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 5 -  Actuació existent 

contínua No responsable 3 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 

 

SERVEIS MUNICIPALS

0

4 4

6

1

0

4

1

8

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003 0 4 4 6 1

2004 0 4 1 8 3

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

1.2.3c (Neteja platges dels abocaments sobreixidors). El servei ha deixat d’estar 

implicat en l’execució d’aquesta subacció. Actualment el servei responsable és AMSA. 

 

6.4.2b (Incorporació de criteris sobre reducció de soroll en els serveis de 

recollida de la brossa, neteja viària i transport públic). No s’ha donat el cas de 

poder aplicar aquesta subacció durant el 2004 perquè no ha hagut cap plec de noves 

concessions. 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció. 

 

 

Taula 8.10. Taula de síntesi. Termini llarg (6-10 anys): 

 

4.1.2b (Recollida selectiva matèria orgànica). Aquesta subacció s’ha incorporat 

durant l’avaluació del 2004, i Serveis Municipals n’és el responsable i l’únic servei 

implicat. 
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7.10 Servei de Benestar Social, Salut Pública i Consum 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 0 P 1 

I 0 I 0 I 0 

Av 4 Av 3 Av 1 

F 1 F 0 F 1 

CURT 6 

Ac 0 

3 

Ac 0 

3 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 2 Av 2 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

3 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 0 P 1 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 5 F 3 F 2 

CURT 6 

Ac 0 

3 

Ac 0 

3 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 3 F 3 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

2 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SALUT PÚBLICA

1 1

6

1

0

1

0 0

8

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003 1 1 6 1 0

2004 1 0 0 8 0

P I Av F Ac

 
 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 1 -  
Sense actuació 

No responsable 1 1 

1 1  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 0 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 3 -  Actuació existent 

contínua No responsable 3 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

8.4.1b (Avaluar els nivells acústics interiors en punts sensibles). Des del servei 

de Ciutat Sostenible a finals de l’any 2004 s’ha tramés l’estudi realitzat amb l’avaluació 

dels nivells acústics en tots els punts sensibles de la ciutat. El servei de Benestar Social, 

Salut Pública i Consum haurà de valorar si falten mesures correctores que siguin de la 

seva competència i actuar si és necessari.  

 

 

Taula 8.9. Taula de síntesi. Termini mitjà (3-5 anys): 

 

2.1.4a (Inspecció i control dels riscos per a la salut). Durant el 2004 no hi ha hagut 

cap canvi en la legislació que hagi fet necessària una revisió del protocol. 
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7.11  Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 4 I 0 I 4 

Av 3 Av 1 Av 2 

F 1 F 0 F 1 

CURT 8 

Ac 0 

1 

Ac 0 

7 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 3 I 1 I 2 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

1 

Ac 0 

2 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 3 I 0 I 3 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 4 F 1 F 3 

CURT 8 

Ac 0 

1 

Ac 0 

7 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 2 I 1 I 1 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

1 

Ac 0 

2 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 2 1  
Sense actuació 

No responsable 0 - 

3 -  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 1 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 3 -  Actuació existent 

contínua No responsable 1 - 

 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 

IMPEM

0

7

3

1

00

5

2

4

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

2003 0 7 3 1 0

2004 0 5 2 4 0

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

2.1.3a (Informar empreses més consumidores de combustible). El servei es 

considera responsable de la subacció a causa de la possibilitat de contacte amb les 

empreses més consumidores de combustible. 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció. 

 

 

Taula 8.9. Taula de síntesi. Termini mitjà (3-5 anys): 

 

3.2.1a (Auditories energètiques a empreses). El servei es considera responsable de 

la subacció a causa de la possibilitat de contacte amb les empreses amb consums 

energètics elevats. 

 

3.2.1b (Sector tèxtil). El servei es considera responsable de la subacció a causa de la 

facilitat del contacte amb les possibles empreses ubicades al municipi que podrien 

participar i beneficiar-se del desenvolupament de la subacció. El servei resta a l’espera 

que l’Àrea de relacions econòmiques i institucionals acabi de redactar el Pla estratègic 

sobre el sector tèxtil. 
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7.12  Patronat Municipal de Cultura (PMC) 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 0 P 1 

I 3 I 0 I 3 

Av 2 Av 1 Av 1 

F 4 F 1 F 3 

CURT 10 

Ac 0 

2 

Ac 0 

8 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 2 Av 1 Av 1 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

2 

Ac 0 

1 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 1 P 0 P 1 

I 1 I 0 I 1 

Av 2 Av 0 Av 2 

F 6 F 2 F 4 

CURT 10 

Ac 0 

2 

Ac 0 

8 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 1 F 1 F 0 

MITJÀ 3 

Ac 0 

2 

Ac 0 

1 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 1 -  
Sense actuació 

No responsable 1 - 

1 1  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 1 - 

Responsable 1 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 6 -  Actuació existent 

contínua No responsable 1 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 

 

PMC

1

4 4 4

0

1

2

3

6

0
0

1

2

3

4

5

6

7

2003 1 4 4 4 0

2004 1 2 3 6 0

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

3.1.4b (Criteris bioclimàtics). Durant el 2004 el servei no actuat en aquesta subacció 

perquè durant aquest període de temps no s’han fet remodelacions dels edificis públics 

que gestiona. 

 

7.5.3b (Control peixos immadurs). El servei ha deixat d’estar associat a aquesta 

subacció degut a l’entrada, a l’avaluació de l’any anterior, del servei de Benestar Social, 

Salut Pública i Consum, el qual pren la responsabilitat de portar a terme la subacció.  

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció. 
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7.13  Patronat Municipal d’Esports (PME) 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 3 I 0 I 3 

Av 3 Av 2 Av 1 

F 3 F 2 F 1 

CURT 9 

Ac 0 

4 

Ac 0 

5 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 2 Av 0 Av 2 

F 1 F 1 F 0 

MITJÀ 4 

Ac 0 

2 

Ac 0 

2 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 0 I 1 

Av 2 Av 0 Av 2 

F 5 F 3 F 2 

CURT 9 

Ac 1 

4 

Ac 1 

5 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 2 Av 0 Av 2 

F 1 F 1 F 0 

MITJÀ 4 

Ac 0 

2 

Ac 0 

2 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 2 0  
Sense actuació 

No responsable 0 - 

4 1  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 2 -  
Actuació existent 

No responsable 1 - 

Responsable 0 -  Actuació existent 

contínua No responsable 3 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 

PME

0

4

5

4

00

2

4

6

0
0

1

2

3

4

5

6

7

2003 0 4 5 4 0

2004 0 2 4 6 0

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

3.1.4b (Criteris bioclimàtics). Durant el 2004 el servei no actuat en aquesta subacció 

perquè durant aquest període de temps no s’han fet remodelacions dels edificis públics 

que gestiona. 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció. 
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7.14  AMSA (Aigües de Mataró) 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 2 P 1 P 1 

I 7 I 3 I 4 

Av 3 Av 2 Av 1 

F 7 F 4 F 3 

CURT 21 

Ac 2 

11 

Ac 1 

10 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 0 Av 1 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 2 

Ac 0 

2 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 2 P 1 P 1 

I 5 I 3 I 2 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 8 F 3 F 5 

CURT 21 

Ac 5 

11 

Ac 4 

9 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 1 F 1 F 0 

MITJÀ 2 

Ac 0 

2 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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AMSA

2

8

3

7

22

6

1

9

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2003 2 8 3 7 2

2004 2 6 1 9 5

P I Av F Ac

  
 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 8 3  
Sense actuació 

No responsable 0 - 

5 1  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 1 - 

Responsable 0 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 2 -  Actuació existent 

contínua No responsable 1 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 

El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

1.1.3a (Connexió a la xarxa municipal d’aigua potable la urbanització Can 

Quirze). Degut al calendari de les obres d’urbanització encara no ha estat possible 

instal·lar i connectar la xarxa municipal d’aigua potable. 

 

1.2.2a (Construcció xarxa clavegueram a la urbanització Santa Maria de Cirera i 

connexió a la xarxa de sanejament juntament amb la de Can Quirze i Can 

Marquès). El servei no podrà actuar-hi fins que PUMSA finalitzi el projecte d’urbanització 

de les zones indicades. 

 

1.2.3c (Neteja platges dels abocaments sobreixidors). Actualment AMSA és el 

responsable de l’execució d’aquesta subacció.  

 

1.3.2a (Reutilització EDAR). El servei no pot actuar en aquesta subacció fins que 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) construeixi el tractament terciari a la EDAR.  

 

3.1.4b (Criteris bioclimàtics). Durant el 2004 el servei no ha actuat en aquesta 

subacció perquè no s’han fet remodelacions dels edificis públics que gestiona. 

 

7.5.4a (Elaborar un projecte d’ordenació de la platja). Desprès de la creació d’una 

Comissió Interdepartamental per a l’ordenació i la coordinació de qualsevol actuació en 

els espais de platja, en la qual el servei hi està implicat, i tot i que la Comissió s’ha reunit 

durant el 2004, s’ha optat per introduir un vermell a la taula de síntesi ja que, durant 

aquest any 2004, aquesta Comissió no ha tractat l’objectiu que marca la subacció. 
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7.15  PUMSA (Promocions Urbanístiques Mataró S.A) 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 5 I 3 I 2 

Av 10 Av 7 Av 3 

F 5 F 3 F 2 

CURT 21 

Ac 1 

13 

Ac 0 

8 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 4 I 3 I 1 

Av 2 Av 1 Av 1 

F 1 F 0 F 1 

MITJÀ 8 

Ac 1 

2 

Ac 0 

4 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 2 I 0 I 2 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 2 

Ac 0 

0 

Ac 0 

2 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 2 I 2 I 0 

Av 8 Av 4 Av 4 

F 10 F 7 F 3 

CURT 21 

Ac 1 

13 

Ac 0 

8 

Ac 1 

P 0 P 0 P 0 

I 4 I 3 I 1 

Av 2 Av 1 Av 1 

F 1 F 0 F 1 

MITJÀ 8 

Ac 1 

2 

Ac 0 

3 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 2 Av 0 Av 2 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 2 

Ac 0 

0 

Ac 0 

2 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 6 2  
Sense actuació 

No responsable 9 3 

1 -  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 6 -  
Actuació existent 

No responsable 2 - 

Responsable 3 -  Actuació existent 

contínua No responsable 2 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 
 
El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 

 

 

PUMSA

0

11
12

6

2

0

6

12
11

2

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 0 11 12 6 2

2004 0 6 12 11 2

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

3.1.1b (Canvi làmpades mercuri) i 3.1.1c (Reducció de flux). Durant el 2004 no hi 

ha hagut cap projecte que impliqués zones on fes falta fer el canvi de làmpades o aplicar 

la reducció de flux en l’enllumenat públic. 

 

4.3.2b (Trituració runes i escòries incineradora i aplicar-les com a sub-base). El 

servei està implicat i és responsable conjuntament amb els serveis d’Obres i 

Manteniment en l’execució de la subacció degut a que en els seus projectes 

d’urbanització pot utilitzar aquest material. 

 

6.2.1a (Xarxes del PGO) i 6.2.1c (Aparcaments bicicletes). PUMSA no intervé en 

aquesta subacció si no és a petició del servei d’Urbanisme. Durant l’any 2004 PUMSA no 

ha hagut d’intervenir. 

 

7.2.1d (Vial permeable connexió C-1415 – ronda Bellavista). Perquè PUMSA pugui 

intervenir cal primer que s’aprovi el projecte a nivell supramunicipal. 

 

7.4.1a (Evitar impacte visual carena Can Bruguera, el turó de Cerdanyola i el 

turó d’Onofre Arnau). PUMSA no ha dut a terme cap actuació durant el 2004 que 

produís impacte visual a les zones esmentades, es per això que s’entén que PUMSA ha 

preservat aquests elements del paisatge mataroní. 
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7.16 Prohabitatge Mataró S.A 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2003 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 0 I 1 

Av 2 Av 1 Av 1 

F 4 F 1 F 3 

CURT 7 

Ac 0 

2 

Ac 0 

5 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 1 Av 1 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 2 

Ac 0 

2 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

 

 

SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI. 2004 

TERMINI TOTAL PRIORITÀRIES NO PRIORITÀRIES 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 1 Av 0 Av 1 

F 5 F 1 F 4 

CURT 7 

Ac 1 

2 

Ac 1 

5 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 1 I 1 I 0 

Av 1 Av 1 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

MITJÀ 2 

Ac 0 

2 

Ac 0 

0 

Ac 0 

P 0 P 0 P 0 

I 0 I 0 I 0 

Av 0 Av 0 Av 0 

F 0 F 0 F 0 

LLARG 0 

Ac 0 

0 

Ac 0 

0 

Ac 0 
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SUBACCIONS ASSOCIADES AL SERVEI SEGONS ACTUACIONS 

REALITZADES I RESPONSABILITAT. 2004 (no acabades) 

 NOMBRE TOTAL SEGONS 

RESPONSABILITAT DEL SERVEI 
♦ 

Responsable 0 -  
Sense actuació 

No responsable 0 - 

2 1  Sense actuació 

contínua 

Responsable 

No responsable 0 - 

Responsable 0 -  
Actuació existent 

No responsable 0 - 

Responsable 4 -  Actuació existent 

contínua No responsable 1 - 

♦ Nombre de subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració 
realitzi alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que no s’hi ha actuat perquè 
no s’han donat les circumstàncies necessàries per fer-ho (ja incloses a la columna del 
nombre total segons responsabilitat)  
 
El detall de les subaccions associades al servei es mostra a les taules de síntesi (taules 

8.8, 8.9 i 8.10). En relació a aquestes taules cal fer les següents precisions: 

 

 

PROHABITATGE

0

2

3

4

00

1

2

5

1

0

1

2

3

4

5

6

2003 0 2 3 4 0

2004 0 1 2 5 1

P I Av F Ac
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (0-2 anys): 

 

3.1.5b (Valorar favorablement projectes que incorporin eficiència energètica). El 

servei no ha efectuat cap actuació al 2004 en relació a aquesta subacció perquè no s’han 

produït les circumstàncies que ho fessin possible, és a dir, aquest darrer any no hi hagut 

nous projectes constructius, de reforma o rehabilitacions que es presentessin a 

convocatòries públiques. 
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8. AVALUACIÓ I CONCLUSIONS 

8.1 Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental 

Per a l’avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció es mostra gràficament el 

percentatge de subaccions segons el seu grau de desenvolupament. Així mateix, com en 

l’avaluació anterior s’ha calculat l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA %), 

d’una banda, tenint en compte la totalitat del Pla i, per l’altra banda, per a cadascun dels 

terminis definits en el mateix: curt, mitjà i llarg. Els resultats es presenten a continuació. 

 

8.1.1 Grau d’implantació considerant totes les subaccions a executar en 10 

anys 

La figura 8.1 mostra gràficament el percentatge de subaccions que es troben en cada un 

dels graus d’implantació definits (pendent, iniciada, avançada, finalitzant, acabada o 

irreversible), per a les avaluacions de l’any 2003 i 2004. Cal tenir en compte que per a 

l’avaluació del 2004 el Pla ha incrementat en 1 subacció i que s’han descartat 2 

subaccions. 

 

S’observa que un 47,1% de les subaccions estan acabades o són finalitzants contínues. 

Tenint en compte que aquestes dades inclouen les subaccions corresponents a tots els 

terminis (i, per tant, en un horitzó de 10 anys), això significa que gairebé la meitat de les 

subaccions s'han realitzat al 60% del temps total per a completar la implantació del Pla 

d'Acció Ambiental.  

S’observa, en relació a l’avaluació de l’any 2003, que el percentatge de subaccions 

pendents ha passat d’un 7,1% a un 3,3%.  

 

Globalment, i calculant l’IAPAA (%) per al conjunt del Pla d’Acció s’obtenen els següents 

resultats: 

 

Taula 8.1. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) tenint en compte la 

globalitat del Pla  

 1999-2000 2001 2002 2003 2004 

IAPAA 36% 45 % 51 % 57 % 70 % 

FD 35 % 45 % 51 % 58 % 70 % 

FT 39 % 44 % 49 % 58 % 71 % 

FC 28 % 38 % 44 % 47 % 56 % 

FP 38 % 47 % 53 % 58 % 70 % 
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S’observa un increment de l’IAPAA (%) any rere any. A desembre de 2004 aquest 

indicador assoleix un valor del 70%, amb un increment d’un 13% respecte l’any anterior 

(increment superior al 6% observat en l’avaluació del 2003). El valor de l’IAPAA (%) 

permet concloure que desprès del primer any del termini llarg per a l’execució del Pla 

aquest s’ha implantat en un 70%. 

 

L’anàlisi per factors ens permet observar el següent: 

 

- Les subaccions del Pla d’Acció s’han implantat en un 70% (FD). 

- Les subaccions que requereixen d’un esforç addicional de coordinació i implicació 

entre diferents agents (FT) estan executades en un 71%.  

- Les subaccions que requereixen d’una inversió o d’una despesa superior a la 

mitjana del cost estimat per a l’execució de tot el Pla d’acció (FC) estan 

executades en un 56%. 

- Les subaccions definides com a prioritàries en el propi Pla (FP) estan executades 

en un 70%. 
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Figura 8.1. Percentatge de subaccions segons el grau d’implantació sobre el total de 

subaccions a executar en 10 anys  

2003

Pendent
7,1%

Iniciada
24,7%

Avançada
29,2%

Finalitzant
4,6%

Finalitzant 
continua
22,7%

Irreversible
0,7%

Acabada
11,0%

2004

Iniciada
19,6%

Avançada
17,0%

Finalitzant
12,4%

Pendent
3,3%

Irreversible
0,6%

Finalitzant 
continua
26,8%

Acabada
20,3%
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8.1.2 Grau d’implantació considerant les subaccions a executar en termini curt 

(0-2 anys) 

L'avaluació del grau d’implantació de les subaccions previstes en termini curt es mostra a 

la figura 8.2. S'observa que al 2004 el 51,6% d’aquestes estan acabades o són 

finalitzants contínues. Aquest és un percentatge una mica baix si es té en compte que 

aquest termini ja està acabat però, tal i com s’indicava als documents d’avaluació 

precedents, cal tenir en compte que el Pla d'Acció Ambiental contempla una proporció 

molt elevada de subaccions a realitzar a curt termini, en concret representen un 79,7 % 

del total, amb la qual cosa es tracta més d’una desviació en el disseny del pla que d’una 

mancança en la seva implantació. S’observa també una reducció important de les 

subaccions pendents respecte l’avaluació anterior, del 6,5% al 3,3%.  

 

Els resultats del càlcul de l’IAPAA (%) tenint en compte només les subaccions del termini 

curt són els següents: 

 

Taula 8.2. Índex d’avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) del termini curt  

 1999-2000 2001 2002 2003 2004 

IAPAA 39 % 48 % 53 % 61 % 73 % 

FD 38 % 48 % 54 % 61 % 73 % 

FT 39 % 49 % 53 % 63 % 78 % 

FC 38 % 25 % 25 % 50 % 50 % 

FP 40 % 50 % 56 % 62 % 75 % 

 

A desembre de 2004 aquest indicador assoleix un valor del 73%, amb un increment d’un 

12% respecte l’any anterior (increment superior al 8% observat en l’avaluació del 2003). 

 

L’anàlisi per factors ens permet observar a termini curt que: 

 

- Les subaccions del Pla d’Acció a termini curt s’han implantat en un 73% (FD). 

- Si tenim en compte solament les subaccions definides segons la metodologia com 

a més transversals (FT), aquestes estan implantades en un 78%. 

- El conjunt de subaccions amb més despesa associada (FC) s’han implantat un 

50%. No s’ha avançat en aquest tipus de subaccions respecte a la situació del 

2003. 

- Aquelles subaccions considerades prioritàries (FP) estan implantades en un 75%. 
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Figura 8.2 Percentatge de subaccions segons el grau d’implantació sobre el total de 

subaccions a executar en termini curt 

TERMINI CURT: 2003

Iniciada
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continua
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Irreversible
0,8%Acabada

11,3%

TERMINI CURT: 2004
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17,2%

Avançada
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8.1.3 Grau d’implantació considerant les subaccions a executar en termini mitjà 

(3-5 anys) 

Al termini mitjà li correspon tan sols un 16,3% de les subaccions del Pla. L'avaluació del 

grau d’implantació d’aquestes subaccions es mostra a la figura 8.3. S'observa que a 

l’avaluació de 2004, s’han donat per acabades el 12% de les subaccions d’aquest termini, 

mentre que per l’avaluació de l’any 2003 el percentatge de subaccions acabades era del 

8%. Ha augmentat també el percentatge de subaccions finalitzants contínues passant del 

8,0% del 2003 al 20,0% al 2004. Un altre progrés a destacar és la reducció de 

subaccions pendents que a l’avaluació del 2003 constituïen el 4,0% del total, mentre que 

a la del 2004 no queda cap subacció dins del termini mitjà pendent de començar. 

  

Els resultats del càlcul de l’IAPAA (%) tenint en compte només les subaccions del termini 

mitjà són els següents: 

 

Taula 8.3. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) del termini mitjà  

 1999-2000 2001 2002 2003 2004 

IAPAA - 31 % 40 % 45 % 58 % 

FD 26 % 30 % 40 % 47 % 63 % 

FT - 30 % 36 % 42 % 44 % 

FC 31 % 38 % 50 % 56 % 63 % 

FP 30 % 33 % 40 % 40 % 58 % 

 

A desembre de 2004 aquest indicador assoleix un valor del 58%, amb un increment d’un 

13% respecte l’any anterior (increment superior al 5% observat en l’avaluació del 2003). 

 

L’anàlisi per factors ens permet observar a termini mitjà que: 

 

- Les subaccions del Pla d’Acció a termini mitjà s’han implantat en un 63% (FD). 

- Les subaccions que requereixen de més coordinació entre diferents agents (FT), 

estan implantades en un 44%, restant per implantar encara el 56% d’aquestes 

subaccions. 

- El conjunt de subaccions amb més despesa associada (FC) s’han implantat en un 

63%.  

- S’ha produït un fort avenç en la implantació de les subaccions prioritàries (FP), 

d’un 18% en relació a l’estancament de l’avaluació de l’any 2003. Aquestes 

subaccions estan implantades en un 58%. 
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Figura 8.3 Percentatge de subaccions segons el grau d’implantació sobre el total de 

subaccions a executar en termini mitjà 
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8.1.4 Grau d’implantació considerant les subaccions a executar en termini llarg 

(6-10 anys) 

Al termini llarg li correspon només un 4 % de les subaccions del Pla. L'avaluació del grau 

d’implantació d’aquests subaccions es mostra a la figura 8.4. Al 2004 ha disminuït 

significativament el percentatge de subaccions pendents, el qual ha passat del 40% del 

2003 al 16,7% al 2004. En el primer any d’aquest termini s’han donat per acabades el 

16,7% de les subaccions. Es pot observar que aquest percentatge ha disminuït respecte 

el de l’any anterior, això és degut a que aquest any s’ha incrementat en una subacció a 

termini llarg el Pla d’Acció Ambiental. Cal destacar que hi ha hagut un traspàs de 

subaccions iniciades a l’avaluació de l’any 2003 que a la de 2004 han passat a 

avançades. 

 

Els resultats del càlcul de l’IAPAA (%) tenint en compte només les subaccions del termini 

llarg són els següents: 

 

Taula 8.4. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA) del termini llarg  

 1999-2000 2001 2002 2003 2004 

IAPAA - 16 % 19 % 21 % 36 % 

FD 10 % 20 % 25 % 30 % 42 % 

FT - 25 % 25 % 25 % 50 % 

FC 13 % 25 % 25 % 25 % 50 % 

FP 0 % 0 % 0 % 0 % 13 % 

 

A desembre de 2004 aquest indicador assoleix un valor del 36%, en el que és el primer 

any del termini llarg. L’IAPAA (%) presenta un increment d’un 15% respecte l’any 

anterior (increment molt superior al 2% observat en l’avaluació del 2003). 

 

L’anàlisi per factors ens permet observar a termini llarg que: 

 

- Les subaccions del Pla d’Acció a termini llarg s’han implantat en un 42% (FD), 

restant per implantar encara el 58% d’aquestes subaccions. 

- El conjunt de subaccions que requereixen de més coordinació entre diferents 

agents (FT) i les que tenen més despesa associada (FC) s’han implantat en un 

50%, superant l’estancament de l’any anterior. 

- La implantació de les subaccions prioritàries (FP) és del 13%, superant també 

l’estancament dels anys anteriors.  
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Figura 8.4 Percentatge de subaccions segons el grau d’implantació sobre el total de 

subaccions a executar en termini llarg 
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8.1.5 Síntesi de resultats de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental 

(IAPAA) 

A continuació es presenta una taula i diferents figures amb la síntesi de resultats de 

l’IAPAA (%) obtinguts fins a desembre de 2004.  

 

Taula 8.5. Taula de síntesi. Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA), segons 

el termini d’execució de les subaccions previstes 

ÍNDEX D’AVALUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL (IAPAA) 

Termini  1999-2000 2001 2002 2003 2004 

CURT (0-2 anys) 39 % 48 % 53 % 61 % 73 % 

MITJÀ (3-5 anys) - 31 % 40 % 45 % 58 % 

LLARG (6-10 anys) - 16 % 19 % 21 % 36 % 

TOTALITAT PLA (10 anys) 36 % 45 % 51 % 57 % 70 % 

 

A les següents figures s’observa com s’ha incrementat el valor de l’IAPAA (%) global i per 

terminis. 

 

Figura 8.5 Evolució de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA), tenint en 

compte la globalitat del Pla 
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Figura 8.6 Evolució de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA), considerant 

el termini curt 

 

 

Figura 8.7 Evolució de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA), considerant 

el termini mitjà 
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Figura 8.8 Evolució de l’Índex d’Avaluació del Pla d’Acció Ambiental (IAPAA), considerant 

el termini llarg 

 

8.2 Despeses relacionades amb el Pla d’Acció Ambiental 

Com s’indicava en els documents d’avaluació dels períodes precedents, cal tenir en 

compte diferents aspectes que han influït en el procés de càlcul dels costos relacionats 

amb el Pla i que cal considerar per interpretar adequadament els resultats que es 

presenten a continuació: 

 

- Per a l’estima de la despesa s’ha utilitzat la metodologia proposada en el punt 4.6 

(Metodologia de determinació de costos), basada en la recollida de costos reals i 

l’elaboració d’estimacions. 

- L’actual estructura del pressupost municipal no facilita l’avaluació de la despesa del 

Pla d’Acció Ambiental. 

- En el cas d’AMSA, PUMSA i Prohabitatge l’estructura del seu pressupost no s’adequa 

al de la resta de serveis, fet que ha implicat no poder fer estimacions de les despeses 

corrents. 

 

A continuació es presenten les taules amb el càlcul de les despeses per al 2004 i les 

obtingudes ens els anys anteriors. S’ha procedit enguany al recàlcul de les despeses del 

2003, per tal d’introduir costos obtinguts amb posterioritat al tancament de l’avaluació de 

2003. 
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Taula 8.6. Despeses associades al Pla d’Acció Ambiental  

PERÍODE COST AJUNTAMENT (€) 
COST ALTRES 

ADMINISTRACIONS (€) 
TOTALS (€) 

1999 4.415.163,6   

2000 4.827.878,7   

2001 14.831.893 

(0,5% subvencions) 

62.958 14.894.854 

2002 17.212.119 

(1,4% subvencions) 

102.934 17.315.053 

2003 21.958.279 

(1,3% subvencions) 

3.337.304 25.295.583 

2004 11.589.536 

(1,6% subvencions) 

7.929.520 19.519.056 

 

Taula 8.7. Despeses de les actuacions no incloses al Pla d’Acció Ambiental però 

concordants amb els objectius d’aquest. 

PERÍODE COST AJUNTAMENT (€) 
COST ALTRES 

ADMINISTRACIONS (€) 
TOTALS (€) 

1999 42.082,9   

2000 56.653,4   

2001 1.505.056 

(0,4 % subvencions) 

160.552 1.665.608 

2002 1.866.979 

(1,1 % subvencions) 

94.044 1.161.023 

2003 3.446.275 

(0,6 % subvencions) 

6.320 3.452.595 

2004 3.434.381 

(3,7% subvencions) 

112.257 3.546.638 

 

Tal i com s’observa a la taula 8.6, el cost aproximat destinat a portar a terme el Pla 

d’Acció Ambiental durant el 2004 ha estat de 19,5 milions d’euros, dels quals un 1,6% 

prové de subvencions d’altres administracions i un 40% (7.929.520 euros) és aportació 

directa d’altres administracions o entitats. En relació a l’avaluació de l’any 2003, 

s’observa un augment important en les aportacions d’altres administracions. Aquestes 

aportacions corresponen a les actuacions d’adequació de la incineradora a la Directiva 

Europea d’emissió de contaminants i a l’execució de l’agençament del Passeig Marítim.  

 

En l’estudi de costos de les actuacions contemplades al Pla observem que les inversions 

més elevades s’han donat en les subaccions 6.2.3a, 8.1.4a i 8.3.2b i, específicament, en 

les següents actuacions:  
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- 2.690.355 euros destinats a la construcció de l’aparcament al camí Ral que comunica 

amb el de Can Xammar.  

- 1.640.000 euros destinats a esponjar el centre mitjançant l’alliberament de solars 

ocupats per indústries. 

- 1.041.239 euros destinats a la construcció de l’aparcament soterrani a la Plaça 

Gatassa.  

 
D’altra banda, s’observa que el cost aproximat que s’ha destinat a actuacions que tot i no 

estar associades al Pla d’Acció Ambiental responen a objectius del mateix és de 3,5 

milions d’euros, dels quals un 3,7% prové de subvencions d’altres administracions, i un 

3,2% (112.257 euros) és aportació directa d’altres administracions. 

 

8.3 Millores metodològiques per a properes avaluacions 

1) Per a l’avaluació de 2005, i atès que l’aplicació informàtica SIGAM’21 ja serà operativa 

en la intranet de l’Ajuntament i accessible per als agents implicats en l’avaluació, 

l’entrada d’informació de les actuacions es realitzarà directament al SIGAM’21, la qual 

cosa agilitzarà la recollida i el tractament de la informació necessària per a l’avaluació. 

 

2) L’equip redactor recomana que en properes avaluacions, i coincidint amb l’entrada en 

vigor d’un nou Pla d’Acció, s’estudiï la possibilitat d’introduir l’avaluació del Pla d’Acció 

per línia i per tipologia d’Acció. 

 

- L’avaluació per línia permetrà visualitzar quines són les línies de treball on s’hi ha 

incidit més un any en concret o tenint en compte tot el període avaluat. 

 

- L’avaluació per tipologia d’acció permetrà visualitzar quina o quines tipologies 

d’acció són en les que s’està progressant més (exemple: estudis i planificació, obres i 

infrastructures, campanyes de sensibilització, programes de vigilància i control, etc.). 

 

Els resultats obtinguts de l’avaluació per línia i per tipologia d’acció contrastats amb la 

variable terminis d’execució del Pla, permetria detectar ràpidament no conformitats en 

l’execució del Pla. 
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8.4 Taules de síntesi 

A continuació es presenten quatre taules de síntesi: 

 

• Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt. 2004 

• Taula 8.9. Taula de síntesi. Termini mitjà. 2004 

• Taula 8.10. Taula de síntesi. Termini llarg. 2004 

 

• Taula 8.11. Taula de síntesi. Subaccions associades als diferents serveis i nombre 

d’actuacions en els períodes 2000-2004. 

 

A la taula 8.11 s’ha introduït el nombre d’actuacions que ha realitzat un determinat 

servei (columna ‘Act’). Aquest nombre és independent del nombre de subaccions en les 

que ha intervingut el servei, ja que dins una mateixa subacció es pot trobar més d’una 

actuació. 

 

Seguidament es detallen els codis per interpretar les Taules de síntesi. 
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CODI D’INTERPRETACIÓ DE LES TAULES DE SÍNTESI (8.8, 8.9 I 

8.10) 

 

Grau implantació subaccions: 

 

P: Pendent 

I: Iniciada 

AV: Avançada 

F: Finalitzant 

IR: Irreversible 

 

Codi de colors: 

 

Agent implicat en la implantació de la subacció que ha 

realitzat alguna actuació durant l’any avaluat. 

 

Agent implicat en la implantació de la subacció que ha 

realitzat alguna actuació durant l’any avaluat, quan es tracta 

d’una subacció que s’haurà de dur a terme de forma 

contínua. 

 

Agent implicat en la implantació de la subacció que NO ha 

realitzat cap actuació durant l’any avaluat.  

 

Agent implicat en la implantació de la subacció que NO ha 

realitzat cap actuació durant l’any avaluat, quan es tracta 

d’una subacció que s’haurà de dur a terme de forma 

contínua. 

 

Agent o agents responsables de realitzar la subacció.  

 

  

Símbols 

 

♦: Subaccions que requereixen que prèviament un altre agent o administració realitzi 

alguna actuació perquè aquest servei pugui avançar o que, en l’any que s’avalua, no ha 

hagut ocasió d’aplicar-la per motius aliens al servei. 

 

: Subaccions que han esdevingut irreversibles. 
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CODIS INTERPRETACIÓ DE TAULA DE  SÍNTESI 8.11 
 

R Responsable  

(No s’ha determinat per als anys 1999 i 2000) 

NR No Responsable 

(No s’ha determinat per als anys 1999 i 2000) 

 

Sense actuació 
 

♦ 

Subaccions que requereixen que prèviament un altre 

agent o administració realitzi alguna actuació perquè 

aquest servei pugui avançar o que, en l’any que 

s’avalua, no ha hagut ocasió d’aplicar-la per motius 

aliens al servei. (No s’han determinat per als anys 

1999 i 2000) 

R Responsable 

(No s’ha determinat per als anys 1999 i 2000) 

NR No Responsable 

(No s’ha determinat per als anys 1999 i 2000) 

 

Actuació existent 
 

Act 

Nombre d’actuacions que ha realitzat el servei, és a 

dir, nombre de respostes recollides al qüestionari 

(pot ser que més d’una resposta s’assigni a una 

mateixa subacció) 

 

 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
TAULA DE SÍNTESI 

TERMINI CURT 
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Taula 8.8. Taula de síntesi. Termini curt (2 anys). 2004. 
 
 

 Imatge 
Ciutat 

Sostenible 
Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment 

Serveis 
Municipals Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

1. RECURSOS HÍDRICS 

1.1. Contaminació aqüífer 

1.1.1. Pràctiques agrícoles 

                

1.1.1a. Agricultura biològica I                 

1.1.1b. Abocaments sals P                 

1.1.1c. Estudi estat aqüífer F                 

1.1.3. Control aigües subter.                 
1.1.3a. Connexió xarxa 

municipal 
I              ♦   

1.2.2. Xarxa urbanitzacions                 

1.2.2a. Clavegueram urbanit. F              ♦   

1.2.3. Impactes platges                 

1.2.3c. Neteja platges  F                 

1.3. Reutilització aigües  

1.3.1. Minimitzar contingut 

sals 

                

1.3.1a. Infiltració salina I                 
1.3.2. Reutilització per rec                 

1.3.2a. Reutilització EDAR F              ♦   
1.4. Estalvi i consum d’aigua 

1.4.1. Mínin. consum domèstic 
                

1.4.1a. Consum domèstic F ♦                

1.4.2. Consum activitats                 
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Imatge Ciutat 
Sostenible 

Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals 
Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

1.4.2a. Estalvi aigua 

instal·lacions 
I                 

1.4.2b. Aqüífer protegit P                 

1.4.2c. Recollida aigües pluja I                 
2. QUALITAT DE L’AIRE 

2.1. Reduir emissions 

2.1.1. Emissions vehicles 

                

2.1.1c. Campanyes conducció F ♦                

2.1.3. Combustibles indústries                 

2.1.3a. Informar empreses I                 
3. ENERGIA 

3.1. Consum energ. administr.

3.1.1. Pla gestió enllumenat 

públic 

                

3.1.1a. Deficiències 

escomeses 
F                

3.1.1b. Canvi làmpades 

mercuri  
F              ♦  

3.1.1c. Reducció flux F              ♦  

3.1.1e. Exigències plecs cond. F                

3.1.4. Sistemes eficients                 

3.1.4a. Substitució equips F                

3.1.4b. Criteris bioclimàtics F           ♦ ♦ ♦   

3.1.4c. Energies renovables  Av ♦               
3.1.4d. Foment bones 

pràctiques 
I                

3.1.5. Eficiència energètica                 
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 Imatge Ciutat 

Sostenible 
Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals 
Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

3.1.5a Criteris en plecs F                

3.1.5b. Criteris en projectes F       ♦        ♦ 
3.2Ús eficient energia 

activitats 

3.2.2. Transport col·lectiu 

                

3.2.2b. Criteris plec condicions F     ♦            
3.2.4. Millores energètiques 

llar 
                

3.2.4a. Exempcions de taxes F                 
3.2.4b Informació  línies de 

suport eficiència energètica 
I                 

4. GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1. Recollida selectiva 
                

4.1.1. Incentivar recollida 

selectiva 
                

4.1.1b. Campanya residus F                 
4.1.2. Millora recollida 

selectiva 
                

4.1.2a. Ampliar vidre i paper F                

4.1.3. Edificis municipals                 

4.1.3a. Recollida edificis muni. F                

4.1.4. Àmbit domèstic                 

4.1.4a. Envasos i embalatges F                

4.3. Residus no urbans                 

4.3.2. Gestió de runes                 

4.3.2b. Trituració runes Av                
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 Imatge Ciutat 

Sostenible 
Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals 
Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

4.3.3. Recollida residus 

agrícoles 
                

4.3.3a. Promoure recollida  Av                

5. RISC AMBIENTAL                 
5.1. Completar mesures 

5.1.1. Completar Pla de 

Protecció Civil Municipal 

                

5.1.1a. Nou Pla Protecció Civil F                 

5.1.1b. Elaborar PAM F                 

5.1.2 Completar PAM incendis                 
5.1.2a. Annexos 

urbanitzacions 
Av                 

6. TRANSPORT I MOBILITAT 

6.1.Soroll i contam. atmosfera 

6.1.1. Control sorolls 

                

6.1.1a. Control emissions 

motos 
F                 

6.1.2. Contaminants 

atmosfèrics 
                

6.1.2a. Programa control de 

fums 
I   ♦              

6.1.3. Limitar velocitat urbana                 

6.1.3a. Limitar velocitat nucli Av                 

6.1.3b. Control zona urbana F                 
6.2. Peu bicicleta i transport  

6.2.1. Peu i bicicleta 
                

6.2.1a. Xarxes de PGO F               ♦  

6.2.1.b Campanya peu i bici F                 

6.2.1c. Aparcaments bicicletes F               ♦  
 



   



8. Avaluació i conclusions 

Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2004. MINUARTIA, Estudis Ambientals. Febrer 2005 

115 

 Imatge Ciutat 
Sostenible 

Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals 
Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

6.2.2. Línies autobusos                 

6.2.2a. Incrementar nombre F                 

6.2.2b. Optimitzar recorreguts F                 
6.2.3. Vehicle privat centre 

urbà 
                

6.2.3a. Pla Mobilitat centre Av       ♦          

6.2.3b. Mesures regulació Av                 

6.3. Disminuir soroll urbà 

6.3.3. Soroll de N-II Vista 

Alegre 

                

6.3.3.a. Determinar soroll  I                 
6.4. Circulació vehicles pesants

6.4.1. Itineraris horaris trànsit 
                

6.4.1a. Senyalització itineraris I                 

6.4.1b. Hora càrrega i desc. F                 

6.4.2. Camions neteja i brossa                 

6.4.2a. Recorreguts F                

6.4.2b. Criteris en plecs I     ♦    ♦        
6.5. Potenciar A-19 com 

variant 

6.5.1. Millora senyalització 

                

6.5.1b. Rètols punts d’interès F                 
6.5.2. Vial de Mata accés 

variant 
                

6.5.2a. Ampliar en un carril I     ♦  ♦          
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 Imatge Ciutat 
Sostenible 

Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals 
Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

6.5.3. Dissuadir trànsit N-II                 
6.5.3b. Límit velocitat F   ♦              

6.5.3c. Façana marítima  Av                 
7. VALORS ECOLÒGICS  

7.1. Diversitat d’hàbitats rurals

7.1.2. Erosió i extractives 

                

7.1.2a. Erosió interfase  I                
7.1.3. Recuperació alzinar 

sureda 
                

7.1.3a. Evitar degradació  F ♦               
7.1.3b. Arbusts fruits 

mengívols 
I                

7.1.4. Espais oberts bosc                 
7.1.4a. Conservar conreus  i 

prats 
F  ♦               

7.1.5. Parc Montenegre-

Corredor 
                

7.1.5a. Col·laborar amb DB F                 

7.1.5 b. Ampliació àmbit Pla  I                 

7.1.6. Gestió cinegètica                 
7.1.6a. Pla  Tècnic  de Gestió  

Cinegètica 
F                 

7.1.6c. Cacera furtiva Av                 
7.1.6d.  Captura de fringílids F                 
7.1.7. Reproducció amfibis                 
7.1.7a. Construcció punts 

d’aigua 
Av  ♦     ♦          

7.1.7b. Gestió llocs amfibis F        ♦         
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 Imatge Ciutat 
Sostenible 

Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals 
Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

7.1.8. Conservar garrofers                 

7.1.8a. Inventari  F                 
7.2. Caràcter natural rieres 

7.2.1. Pla Gestió rieres 

                

7.2.1a. Sol·licitar estudi ACA: 

Pla riera d’Argentona 
F  ♦               

7.2.1b. Sol·licitar estudi  ACA: 

Pla altres rieres 
F  ♦               

7.2.1c. Riera Argentona + 

Sorrall i turó Cerdanyola 
I       ♦          

7.2.1d. Vial  permeable 

connexió C-1415 –r. Bellavista
I       ♦        ♦  

7.2.1e. Definir PAU’s rieres I                 

7.3. Pla Cinc Sènies  

7.3.1. Millora ecològica i 

paisatgística 

                

7.3.1a. Redacció Pla especial Av                 
7.4. Integrar municipi entorn  

7.4.1. Integrar municipi entorn

                

7.4.1a. Evitar impacte visual F                 

7.4.1b. Turons de Mataró Av                 

7.5. Ecosistemes marins                 
7.5.1.  Recuperació alguers                 

7.5.1a. Cartografia herbassars F                 
7.5.1c. Regulació i control 

pesca 
F   ♦              

7.5.2. Info i educació alguers                  
7.5.2a. Pesquers i 

escafandristes 
Av ♦                
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 Imatge Ciutat 
Sostenible 

Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals 
Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

7.5.2b. Informar ciutadans 

alguer 
F                 

7.5.3. Activitat recursos marins                 

7.5.3a. Control estricte F   ♦              
7.5.3b.Consum peixos 

immadurs 
P                 

7.5.4. Usos espais platja                 
7.5.4a. Projecte  d’Ordenació 

usos 
I ♦                

7.5.5. Recuperar dinàmica 

deriva litoral 
                

7.5.5a Gestions by-pass port Av                 
7.5.5c Estudi impacte 

regeneració artificial platja 
P  ♦               

8. MILLORA ESPAI URBÀ 

8.1. Xarxa verda ciutat 

8.1.1. Xarxa carrers arbrats 

                

8.1.1a. Disseny xarxa  Av                 

8.1.2 Permeabilitat vianants                 
8.1.2a. Millora de 

permeabilitat 
Av       ♦          

8.1.4. Creació d’espais lliures                 
8.1.4a. Executar propostes 

PGO 
Av                 

8.2. Recuperar façana mar                 
8.2.1. Permeabilit. façana mar                 

8.2.1b. Permeabilitzar via  Av       ♦          
8.2.1. Recuperar façana 

marítima 
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 Imatge Ciutat 
Sostenible 

Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals 
Salut Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

8.2. Recuperar façana mar                 
8.2.1. Permeabilit. façana mar                 

8.2.1b. Permeabilitzar via  Av       ♦          
8.3. Revitalitzar i estructura els

barris 
                

8.3.2. Introduir elements 

d’estructuració barris 
                

8.3.2b.  Estudiar necessitats 

d’aparcament 
F       ♦          

8.3.2e. Allunyar edificacions  IR                 
8.3.3. Elements identificació 

barris 
                

8.3.3a. Elements identificació 

barris 
I ♦                

8.4. Soroll fonts diverses 

8.4.1. Aïllament acústic 

                

8.4.1b. Punts sensibles F     ♦   ♦  ♦       

8.4.3. Situacions conflictives                  

8.4.3a. Seguiment periòdic F                 
8.4.4. Campanya educativa 

soroll 
                

8.4.4a. Disseny campanya F                 

 
 
 
 



   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
TAULA DE SÍNTESI 

TERMINI MITJÀ 
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Taula 8.9. Taula de síntesi. Termini mitjà (5 anys). 2004.  
 

 Imatge 
Ciutat 

Sostenible 
Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment 

Serveis 
Municipals 

Salut 
Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitage 

2.QUALITAT DE L’AIRE 

2.1. Reduir emissions 

2.1.4. Riscos salut  

 

2.1.4a. Inspecció i control F          ♦       

2.1.4b Informar empreses F                 

2.1.4c. Control instal·lacions F                 

3. ENERGIA 

3.1. Consum energia 

administracions 

3.1.2. Diagnosis energètiques 

                

3.1.2a. Instal·lacions PME F                 

3.1.3. Edificis públics                  
3.1.3a. Altres  edificis 

municipals 
I                

3.2. Ús eficient energia 

activitats 

3.2.1. Sector industrial 

                

3.2.1a. Auditories 

energètiques 
I                 

3.2.1b. Sector tèxtil Av           ♦      

3.2.3. Ús biocombustibles                 

3.2.3a. Plecs i xarxa  F     ♦            
6. TRANSPORT I MOBILITAT 

6.2. Peu bicicleta i transport  

6.2.4. Política aparcaments 
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 Imatge 
Ciutat 

Sostenible 
Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment Serveis 

Municipals
Salut 

Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

6.2.4a.  Reduir places 

superfície 
Av                 

6.2.4.b. Anell muralles i 

rondes 
F       ♦          

6.3. Disminuir soroll urbà 

6.3.1. Llambordes vs  asfalt 
                

6.3.1.a Trams vies 

preferencials 
F                

6.3.4. Arbres N-II i B-40                 

6.3.4b. El Sorrall I                 
6.5. Potenciar A-19 com 

variant 

6.5.3. Dissuadir trànsit N-II 

                

6.5.3a. Semaforitzar  trams I                 

6.5.4 Accés des  de  la variant                 
6.5.4a. Enllaç variant i crta 

Mata 
I       ♦          

6.5.4b. Vial i enllaços  I       ♦          
7. VALORS ECOLÒGICS  

7.1. Diversitat d’hàbitats 

rurals 

7.1.2. Erosió i extractives 

                

7.1.2b. Restauració 

extractives  
I       ♦ ♦         

7.1.9. Didàctic recorreguts 

rural 
                

7.1.9a. Disseny recorreguts Av ♦    ♦  ♦          

7.1.9b. Connexió rural-urbà Av                 

8.2.2a. Tram espigó - port  F                 
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 Imatge 
Ciutat 

Sostenible 
Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment 

Serveis 
Municipals 

Salut 
Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitatge 

8.2. Recuperar façana mar 

8.2.2. Agençament passeig 

Marítim 

                

8.2.2a. Tram espigó - port  F                 
8.2.2b. Ponent del dic d’abric

i accés al port 
Av                 

8.3. Equilibrar la ciutat 

8.3.1. Revitalitzar nucli antic 
                

8.3.1a. Oferta cultural i 

lúdica ciutat vella 
F ♦                

8.3.1b. Centre històric i 

eixample  
Av                 

 



   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

TAULA DE SÍNTESI 
TERMINI LLARG 
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Taula 8.10. Taula de síntesi. Termini  llarg (10 anys). 2004. 
 

 Imatge 
Ciutat 

Sostenible 
Policia 
Local 

Protecció 
Civil Mobilitat Urbanisme Obres Manteniment 

Serveis 
Municipals 

Salut 
Pública IMPEM PMC PME AMSA PUMSA Prohabitage 

4. GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1.Recollida selectiva  

4.1.2. Millorar recollida 

selectiva 

                

4.1.2b.  Matèria orgànica I                
6. TRANSPORT I MOBILITAT 

6.2. Peu bicicleta i transport  

6.2.4. Política aparcaments 

                

6.2.4c.  Estació ferrocarril Av                 
6.3. Disminuir soroll urbà 

6.3.2. Esmorteïdors sorolls 
                

6.3.2a.  Ferms drenants  Av       ♦          
7. VALORS ECOLÒGICS  

7.5.Ecosistemes marins 
                

7.5.5.b. Retirar espigó P      ♦ ♦          
8. MILLORA ESPAI URBÀ 

8.2. Recuperar façana mar 

8.2.1. Permeabilitzar façana 

mar 

                

8.2.1a. despalçament via tren

i línia soterrada  
I                 

 



   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
TAULA DE SÍNTESI 

SUBACCIONS ASSOCIADES ALS 
DIFERENTS SERVEIS I NOMBRE 

D’ACTUACIONS. 2000-2004 

 
 
 
 
 



 

 
 



8. Avaluació i conclusions 

Avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental de Mataró al 2004. MINUARTIA, Estudis Ambientals. Febrer 2005 

127

TAULA 8.11 SUBACCIONS ASSOCIADES ALS DIFERENTS SERVEIS i NOMBRE D’ACTUACIONS EN EL PERÍODE 2000 -  2004 

2000 2001 2002 

            

SERVEI 

N. 

subaccions 

associades 

(incloses 

les 

acabades) 

N. 

Subaccions 

Acabades 
N. Act N. ♦ 

N. 

subaccions 

associades 

(incloses 

les 

acabades) 

N. 

subaccions 

Acabades
R NR Act R NR ♦ 

N. 

subaccions 

associades 

(incloses 

les 

acabades)

N. 

subaccions 

Acabades
R NR Act R NR ♦ 

Imatge 15 0 4 4 11 - 15 0 0 6 13 0 9 8 16 0 0 4 8 0 12 8 

Ciutat 

Sostenible 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Oficina 

Agenda 21 
34 1 9 10 24 - 34 1 16 11 35 5 1 1 35 2 18 11 38 4 0 1 

Llicències 21 1 13 13 7 - 21 1 9 3 12 5 3 1 19 1 9 4 13 3 2 2 

Policia Local 34 0 22 22 12 - 34 0 5 22 30 1 6 5 33 1 6 21 34 0 5 3 

Protecció 

Civil 
7 0 5 6 2 - 7 0 5 2 10 0 0 0 7 1 4 2 11 0 0 0 

Mobilitat 32 1 15 19 16 - 32 1 14 3 27 8 6 5 32 2 12 3 25 9 6 5 

Urbanisme 33 2 7 7 24 - 33 2 9 10 26 9 3 1 35 2 14 12 45 5 2 2 

Obres 42 1 13 13 28 - 42 1 13 4 24 8 16 13 42 1 14 5 40 7 15 13 

Manteniment 27 0 11 11 16 - 27 0 10 3 39 11 3 3 29 1 16 4 46 3 6 6 

Serveis 

Municipals 
15 0 9 12 6 - 15 0 7 5 13 1 2 2 15 0 6 5 12 2 2 3 

Benestar 

Social 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RREEII 11 0 0 0 11 - 11 0 1 3 4 7 0 0 11 0 4 3 8 4 0 0 

PMC 12 0 6 6 6 - 12 0 5 2 9 3 2 0 12 0 6 2 17 2 2 1 

PME 12 0 2 2 10 - 12 0 5 4 10 2 1 0 12 0 8 4 15 0 0 0 

AMSA 18 2 6 6 10 - 18 2 7 2 9 7 0 2 18 2 7 1 9 7 1 2 

PUMSA 29 1 17 18 11 - 29 1 14 8 30 2 4 2 32 1 11 12 33 4 4 2 

Prohabitatge - - - - - - - - - - - - - - 6 0 5 1 34 0 0 0 
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TAULA 8.11 SUBACCIONS ASSOCIADES ALS DIFERENTS SERVEIS i NOMBRE D’ACTUACIONS EN EL PERÍODE 2000 – 2004 

 
2003 2004 

                        

                        
SERVEI 

N. 

subaccions 

asociades 

(incloses 

les 

acabades) 

N. 
subaccions 
Acabades 

R NR Act R NR ♦ 

N. 

subaccions 

asociades 

(incloses 

les 

acabades)

N. 
subaccions 
Acabades o 
Descartades

R NR Act R NR ♦ 

Imatge 17 1 0 3 10 0 12 12 17 1 0 5 9 1 8 9 

Ciutat 

Sostenible 
50 4 27 12 51 5 1 2 50 14 18 7 69 7 0 5 

Oficina 

Agenda 21 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Llicències - - - - - - - - - - - - - - - - 

Policia Local 33 2 6 23 35 0 1 1 33 7 6 18 39 1 0 4 

Protecció 

Civil 
7 1 3 2 9 0 0 0 7 1 3 2 12 1 0 0 

Mobilitat 34 4 18 5 47 2 4 3 34 5 15 4 39 6 3 6 

Urbanisme 33 2 16 11 46 5 1 3 33 4 15 9 35 4 2 1 

Obres 40 4 12 5 33 5 15 16 40 8 9 4 44 5 11 14

Manteniment 28 1 15 4 59 4 3 4 28 3 14 2 54 5 3 3 

Serveis 

Municipals 
15 1 7 4 12 1 1 2 16 3 6 3 17 3 0 1 

Benestar 

Social 
9 0 5 3 7 0 1 1 9 0 3 3 9 2 1 2 

IMPEM 11 0 5 2 12 3 0 0 11 0 4 1 18 5 0 1 

PMC 13 0 6 1 15 3 2 0 12 0 7 1 20 2 2 1 

PME 13 0 7 3 13 1 1 0 12 0 2 4 9 6 0 1 

AMSA 23 2 6 1 7 9 1 3 22 4 2 1 10 13 1 4 

PUMSA 31 2 11 9 24 4 5 1 31 2 9 4 17 7 9 5 

Prohabitatge 9 0 5 1 36 3 0 0 9 1 4 1 47 2 0 1 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 
 
 

FORMULARI D’ACTUACIONS I 
QÜESTIONARI DE COSTOS DEL 2004 

 

ANNEX 1 
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AVALUACIÓ DEL GRAU D’IMPLANTACIÓ DEL  

PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL DE MATARÓ  

PER A L’ANY 2004 

 

FORMULARI D’ACTUACIONS DEL 2004 

 

Figura 1. Formulari per entrar la caracterització d’actuacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Extracció de l’informe d’actuacions introduïdes 
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AVALUACIÓ DEL GRAU D’IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTALDE MATARÓ 

AL 2004 

 

QÜESTIONARI PER A LA RECOLLIDA DE COSTOS DEL 2004 

PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL, AGENDA 21 DE MATARÓ 

 

 

 

 

NOM  i COGNOMS: 

 

SERVEI/ ORGANISME AUTÒNOM/ EMPRESA MUNICIPAL: 

 

ADREÇA: 

TELF: 

FAX: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

 

DATA: 

 

 



Costos 2004 
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TAULA 1. DADES PER L’ESTIMA GLOBAL DE COSTOS DEL SERVEI PER 

ACTUACIONS INCLOSES AL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 

 

Cost imputat a cada casella (veure annex costos) Codi 

Subac 

(1.1.1a 

6.2.1b 

…) 

 

(només 

Ciutat 

Sostenible) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

TAULA 2. DADES PER L’ESTIMA GLOBAL DE COSTOS DEL SERVEI PER 

ACTUACIONS NO CONTEMPLADES AL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 

(La línia 9 fa referència a la línia de subaccions no contemplades) 

 

Cost imputat a cada casella (veure annex costos) Codi 

Subac 

(9.1.1a 

…) 

 

(només 

Ciutat 

Sostenible) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL 
FORMULARI D’ACTUACIONS I EL 

QÜESTIONARI DE COSTOS 

 

ANNEX 2 
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AVALUACIÓ DEL GRAU D’IMPLANTACIÓ DEL  

PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL DE MATARÓ  

PER A L’ANY 2004 

 

 

INSTRUCCIONS PER AL COMPLIMENT DEL FORMULARI 

D’ACTUACIONS I EL QÜESTIONARI DE COSTOS DEL 2004 

 

Per tal de poder fer l’avaluació del grau d’implantació del Pla d’Acció Ambiental 

d’aquest any, cal que cada agent implicat identifiqui i especifiqui les actuacions:  

 

• vinculades a cadascuna de les subaccions que integren el Pla d’Acció 

Ambiental. (Actuacions contemplades al Pla: línies estratègiques 1, 2, 

3, 4, 5 , 6, 7 i 8) , o bé, 

• les relacionades amb la sostenibilitat i l’Agenda 21 de Mataró i que no es 

poden assignar a cap de les subaccions del Pla. (Actuacions no 

contemplades al Pla: línia estratègica 9).  

 

La recollida d’actuacions es realitzarà per mitjà de:  

 

• Formulari Actuacions (aplicació Acces’97): per a la recollida 

d’informació de caracterització de les actuacions  contemplades i no 

comtemplades al Pla d’Acció ambiental. El formulari també permet la 

visualització en pantalla i/o impressió de l’informe ‘Taula Resum d’Actuacions’  

que recull la totalitat d’actuacions introduïdes al formulari per part del servei. 

(Veure Figura1 i 2) 

 

• Qüestionari de Costos (format word): per a la recollida del 

desglossament de costos de cada actuació, segons la seva tipologia.  

 

 

És especialment útil que omplin el formulari tenint al davant: 

• el qüestionari que van respondre l’any passat (per contrastar actuacions que 

l’any darrer tenien iniciades, previstes, etc.) 

• l’informe de subaccions associades al servei agrupades per termini i prioritat, 

amb indicació de l’estat d’implantació a desembre de 2003 

• L’informe amb l’estructura proposada per a l’endreça de les actuacions no 

contemplades al Pla d’Acció Ambiental.  
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INSTRUCCIONS FORMULARI ACCES’97 

 

Un cop obert el formulari cal seleccionar per ordre, i a partir dels desplegables 

existents: la línia, el Programa, l’Acció i la Subacció que fa referència a 

l’actuació que es pretén caracteritzar. 

 

Un cop seleccionats aquests camps del formulari s’obra una finestra en el formulari 

per tal de caracteritzar l’actuació. Els camps que s’han d’omplir són els següents 

(veure Figura 1): 

 

ID :  

Fa referència a un número que s’utilitzarà de forma correlativa i permetrà enumerar 

les actuacions d’una mateixa subacció. A cada servei se li ha assignat un número 

d’inici (veure Taula 1). Cada cop que es canviï de subacció cal tornar a començar 

pel nombre assignat.  

 

Taula 1: Assignació per servei del número d’inici per enumerar els Id de 

cada actuació dins una mateixa subacció. 

 

SERVEI/SECCIÓ ID  

Imatge 1 

Ciutat Sostenible 100 

Urbanisme 200 

Obres 300 

Manteniment 400 

Serveis Municipals 500 

Policia Local 600 

Protecció Civil 700 

Mobilitat 800 

Salut Pública i Consum 900 

ORGANISME AUTÒNOM ID 

IMPEM  1000 

PMC (Patronat Municipal de Cultura) 1100 

PME (Patronat Municipal d’Esports) 1200 

EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS ID 

AMSA (Aigües de Mataró, SA) 1300 

PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró 

S.A) 

1400 

PROHABITATGE MATARÓ S.A 1500 
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ANY: 

Cal escriure amb quatre dígits l’any en el qual s’ha realitzat l’actuació. 

ACTUACIÓ: 

Cal recordar que les respostes poden ser de caire molt divers (sol·licituds i 

atorgaments de subvencions, encàrrec d’estudis i projectes, execució de projectes, 

actuacions de control i vigilància,…). I que és molt important concretar al 

màxim el redactat de l’actuació, per tal que algú aliè al vostre 

servei/organisme/empresa pugui conèixer en què consisteix. Seguidament es 

plantegen alguns exemples de redactats  que s’han d’evitar: 

 

“Projecte de millora d’una zona verda”  

Amb aquest redactat no es deixa clar si es tracta de l’execució del projecte, o bé, 

tot just s’ha redactat, o encarregat a una empresa externa.  

Caldria substituir-ho per alguna d’aquestes opcions: 
 

- Execució del projecte de millora d’una zona verda. S’incorporaran 4 

bancs, l’enjardinament es farà amb plantes autòctones i amb un sistema 

de reg gota a gota com a mesures per a l’estalvi d’aigua.   

- Encàrrec a una empresa externa (nom empresa) del projecte de millora 

d’una zona verda, s’ha demanat que es tinguin en compte els següents 

criteris de sostenibilitat: sistemes de reg eficients, introducció d’espècies 

autòctones, ús de compost, … 

- Redacció i/o Aprovació  del projecte de millora d’una zona verda, 

tenint en compte els següents criteris de sostenibilitat: sistemes de reg 

eficients, introducció d’espècies autòctones, ús de compostatge, … 

 

“Tractament del tema de la mobilitat durant la campanya de civisme” 

Amb aquest redactat no queda clar que s’ha realitzat i de quina manera. 

Possibles substitucions serien: 

- Elaboració de cartells divulgatius per treballar el transport públic, dins 

el marc de la campanya de civisme 

- Edició de tríptics informatius per a fomentar l’ús de la bicicleta a les 

escoles, dins el marc de la campanya de civisme 

- Implamentació  de la iniciativa ‘a l’escola a peu’, dins el marc de la 

campanya de civisme 

- Xerrades a dues escoles i als Instituts sobre els efectes perjudicials del 

soroll i els contaminants ocasionats pel trànsit rodat al municipi, etc., 

dins el marc de la campanya de civisme 

En cas que no sigui evident, cal indicar quina cosa de l’actuació es relaciona amb el 

Pla d’Acció i té interès ambiental. 
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ENTITAT / AGENT IMPLICAT : 

Cal escollir del desplegable l’agent o entitat que introdueix l’actuació. 

 

COST AJUNTAMENT: 

Cal indicar el cost que ha representat per l’ajuntament la realització de l’actuació. 

En cas de voler introduir un cost de l’any passat que permeti un recàlcul de les 

xifres de l’any passat caldrà indicar-ho al camp d’observacions.   

El procediment i criteris per calcular aquest cost es detallen  a l’annex que es troba 

al final d’aquestes instruccions.  

 

EPÍGRAF ECONÓMIC: 

Indicar, en el cas que sigui possible, els epígrafs concrets del pressupost municipal 

que fan referència a l’actuació. 

 

 

% SUBVENCIÓ FINALISTA 

En el cas que hi hagi una aportació finalista per part d’una altra administració o 

entitat i que ha ingressat dins el pressupost municipal, cal indicar el percentatge 

que aquesta suposa sobre el total de la despesa municipal.   

 

 

COST ALTRES ADMINISTRACIONS: 

Cal fer constar les aportacions realitzades per altres administracions destinades a 

aquella actuació i que no han ingressat al pressupost municipal.  

 

 

ESTAT ACTUACIÓ: 

Cal escollir del desplegable una opció d’estat de l’actuació (no la subacció). 

 

Les opcions de resposta són:  

• Previst: actuació que estava prevista per l’any que s’avalua, però no s’ha 

realitzat durant l’any, o bé s’ha previst per als pròxims anys. Cal anotar l’any a 

les observacions.  

• Iniciat: actuació que s’ha iniciat durant l’any que s’avalua, però que no s’ha 

finalitzat. Cal anotar el mes d’inici, i quan està previst finalitzar a les 

observacions. 

• Acabat : actuació que s’ha finalitzat durant l’any que s’avalua. Cal anotar el 

mes a les observacions. 

• Continu: actuacions que no tenen un moment d’inici i acabament, sinó que es 

desenvolupen de manera continuada durant l’any. 

• Puntual: actuacions que es realitzen de tant en tant, però no de forma 

programada anualment, ni regular. 
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OBSERVACIONS: 

 

Espai reservat per introduir:  

• Informació sobre els agents que porten a terme l’actuació: cal indicar 

si l’actuació (no la subacció) es duta a terme exclusivament per part del 

servei/ organisme autònom / empresa municipal, o bé, es realitza en 

col·laboració amb altres serveis (no es demana que s’apunti amb quins 

s’hauria de coordinar sinó amb quins s’ha coordinat realment l’actuació 

durant l’any que s’avalua). La resposta podrà ser : 

 

- 1: responsabilitat exclusiva del meu servei/ organisme autònom/ 

empresa municipal.  

- 2: responsabilitat  del meu servei/ organisme autònom/ empresa 

municipal, però amb la col·laboració d’altres. Anotar al camp “com?” 

què ha aportat cadascun dels serveis  

- 3: responsabilitat d’un altre servei, anotar de quina manera s’hi ha 

col·laborat (ex: únicament he passat informació, he elaborat un 

informe per a la valoració,…).  

- 4 :altres opcions: anotar com. 

 

 

• Llistat de possibles actuacions futures que puguin incrementar el 

grau d’execució de la subacció. 

 

 

• Qualsevol altre comentari /suggeriment relacionat amb l’actuació. 
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Figura 1. Formulari per entrar la caracterització d’actuacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Extracció de l’informe d’actuacions introduïdes 
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INSTRUCCIONS QÜESTIONARI DE COSTOS, TAULA 1 i 2 

 

 

CODI  SUBACCIÓ:  

A la Taules 1 i 2, aquest camp fa referència al codi de tres dígits i una lletra que 

identifica la subacció. 

 

COST IMPUTAT A CADA CASELLA: 

En cada columna, fer constar la xifra que s’ha utilitzat per calcular el cost de 

l’actuació, d’acord amb el mètode exposat a l’annex adjunt. Aquestes dades són 

necessàries perquè l’equip extern pugui calcular les despeses generals dels capítols 

1 i 2 del pressupost esmerçades en l’execució anual del Pla d’Acció Ambiental.   

 

ANNEX. ESTIMA DE COSTOS 

 
Plantejament general: 
 
• Aquest apartat es destina a donar un mètode i criteris per estimar els costos 

associats a les actuacions contemplades i no contemplades al Pla d’Acció 
Ambiental.   

• A part dels costos estimats amb el mètode que es proposa, cada servei haurà de 
fer constar les inversions que altres administracions hagin realitzat en relació a 
cada actuació i que no hagin ingressat al pressupost municipal.  

• La metodologia parteix de la diferenciació dels capítols del pressupost municipal. 
En alguns casos es determina el cost real, mentre que en altres és una 
estimació. Així mateix, diferencia els costos que es poden associar al Pla d’Acció 
Ambiental dels que corresponen a la part repercutida de les despeses generals o 
de personal. 

 
Instruccions específiques: 
 
• En els costos que es comptabilitzin s’han d’incloure únicament les actuacions 

realitzades o en curs l’any que s’avalua. En cas de tractar-se d’un cost d’un altre 
any cal indicar en el camp d’observacions de quin any es tracta.  

• Es computaran únicament els valors superiors a 600 € o l’equivalent a un mínim 
de 50 hores de dedicació laboral.  

• Cal indicar els valors en euros.  
• Pel que fa a obres executades o projectes realitzats per contractacions externes, 

s’inclourà  únicament el que hagi estat certificat (en altre cas caldrà incloure-ho 
en l’avaluació de l’any vinent).   

• Si es tracta d’actuacions executades per personal propi, s’inclourà el cost si han 
finalitzat. Si es tracta d’una actuació plurianual, es computarà la part 
proporcional a l’any que s’avalua.   
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• La metodologia per determinar els costos en relació al pressupost municipal es 
descriu a continuació en forma de diagrama de fluxos, per facilitar la decisió del 
què cal incloure o no en el còmput i amb quins criteris. El número encerclat que 
apareix en algunes caselles indica a quina columna de les taules 1 o 2 del 
qüestionari en format word ha de computar aquell cost. L’equip extern utilitzarà 
aquesta informació per completar el càlcul de costos. 

 

La taula següent sintetitza les dades que s’obtenen en aquest càlcul i el lloc del 
qüestionari on computaran. Algunes dades seran calculades directament per l’equip 
extern.  

 
PRESSUPOST MUNICIPAL  

Formularis on s’ha de computar el cost 
  

Tipus de cost 
Formulari Actuacions 
(Aplicació Acces’97). 
(un cost per a cada 

actuació) 

Costos generals del 
servei (a calcular per 

l’equip extern) 

    
Capítol I Real U - 
 Estimació U U 

    
Capítol II i Real U - 
Capítol IV Estimació - U 

    
Capítol VI i Real U - 
Capítol VII Estimació - - 
    

VALOR A FER 
CONSTAR ALS 
FORMULARIS 

 Total per a cada 
actuació introduïda al 

formulari 

Un valor global per a 
tot el servei (a 

calcular per l’equip 
extern) 

 
 
ALTRES ADMINISTRACIONS 
(aportacions que no ingressen al 
pressupost municipal) 

 
Formularis on s’ha de computar el cost 

  
Tipus de cost 

Formulari Actuacions 
(Aplicació Acces’97). 
(un cost per a cada 

actuació) 

Costos generals del 
servei (a calcular per 

l’equip extern)) 

    
Inversions  Real U - 
 Estimació - - 

VALOR A FER 
CONSTAR A 
LES TAULES 

 Total per a cada 
actuació introduïda al 

formulari 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMES DE FLUX PER A LA 
DETERMINACIÓ DE COSTOS 

 
 

ANNEX 3 
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Està inclosa en 
una subacció més 
àmplia del PAA ?

SI No es considera 

ACTUACIÓ 

Comporta 
un cost? NO No es considera 

SI 

Té un 
sobrecost? NO No es considera 

NO 

SI 

1 2 3
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(a) Cost repercutit del Capítol I =[(Total cost PAA –(1+2+4+3) * Capítol I de l’Ajuntament) /Total pressupost de 
l’Ajuntament] –(1+2+4+3) 

SI 

Comptabilitzar 100% del sou brut + SS 
 SI 

1 
Cost de personal 

(Capítol I) 

El servei és Ciutat 
Sostenible?

Càlcul a càrrec de l’equip tècnic (a) 
 

Hi ha personal 
vinculat al 

PAA?

NO

NO

Xifra
 

Comptar la part de sou brut 
+SS proporcional a la dedicació 
en temps en relació al sou total

 

SI 

SI 

L’actuació és 
o està dins 

un projecte? 

Hi ha dedicació 
mensual més  o 

menys fixa? 

Estimar la 
dedicació 

aproximada

Comptar la part de sou brut 
+ SS proporcional al temps 

dedicat 

Té 
sobrecost? 

Té 
sobrecost?

No es considera

No es considera NONO

NO

NO

SI

SI 

SI

SI 

NO

NO

S’identifica  
la dedicació 
associada al 

projecte?

Es pot 
quantificar el 

cost de la 
dedicació? 
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2 
Despesa corrent 

(Capítol II) 
 

Transferències 
corrents (Capítol IV) 

Hi ha una despesa 
corrent o transferència 
clarament vinculada al 

PAA? 
SI Xifra 

 

NO 

(b) Cost repercutit del Capítol II =[(Total cost PAA –( )* Capítol II de l’Ajuntament) /Total pressupost de l’Ajuntament] -
( ) 

Càlcul a càrrec de l’equip tècnic (b)
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NO No es considera 

3 
Inversions reals 

(Capítol VI) 
Transferències de capital

(Capítol VII)

SI 

SI
Comptabilitzar el 

100% del 
pressupost  

 

SI 

Xifra 
 

S’identifica la 
part associada 

al PAA? 
NO No es considera 

NO 

La incorporació de 
l’actuació en la 

inversió comporta 
un sobrecost? 

El projecte a 
executar s’ajusta 
integrament a la 

subacció? 
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ACTUACIÓ 

Comporta 
un cost? NO No es considera 

Està inclosa en 
una subacció més 
àmplia del PAA ?

SI No es considera 

SI 

NO 

Té un 
sobrecost? NO No es considera 

SI 

1 2 3 

EXEMPLES PER A L’ESTIMA DE COSTOS 
 
1.1.1a: Subvenció a l’ADV Baix Maresme per al cultiu
de tomàquet integrat o ecològic 
 
3.2.2b: En el nou plec de condicions i pel que fa al
manteniment d’autobusos aquests han de complir
normatives més restrictives en quant a consum de
combustibles 
 
4.1.1a: Realització de campanyes de sensibilització
adreçades a les escoles primàries a càrrec de la
Unitat d’Educació Viària, Prevenció i Civisme 
 
6.5.1b Inclòs en el projecte de sensibilització
comentat a la subacció 6.5.1a.  
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Comptar la part de sou brut 
+ SS proporcional al temps 

dedicat 

SI

SI 

SI

(a) Cost repercutit del Capítol I =[(Total cost PAA -(1+2+4+3)* Capítol I de l’Ajuntament) /Total pressupost de 
l’Ajuntament] –(1+2+4+3) 

Es pot  
quantificar  

el cost de la 
dedicació?

Xifra
 

Comptar la part de sou brut +SS 
proporcional a la dedicació en 
temps en relació al sou total 

 

SI 

SI 

Té 
sobrecost? 

No es considera NO

NO

L’actuació és 
o està dins 

un projecte? 

Hi ha dedicació 
mensual més o 

menys fixa?

Estimar la 
dedicació 

aproximada

Té 
sobrecost? No es considera NONO

NO

NO

SI 

S’identifica  
la dedicació 
associada al 

projecte?

Comptabilitzar 100% del sou brut + SS 
 SI 

1 
Cost de personal 

(Capítol I) 

El servei és Ciutat 
Sostenible?

Càlcul a càrrec de l’equip tècnic (a) 
 

Hi ha personal 
vinculat al 

PAA? 

NO

NO

SI 
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2 
Despesa corrent 

(Capítol II) 
 

Transferències 
corrents (Capítol IV) 

Hi ha una despesa 
corrent o transferència 
clarament vinculada al 

PAA? 
SI Xifra 

 

NO 

(b) Cost repercutit del Capítol II =[(Total cost PAA –( )* Capítol II de l’Ajuntament) /Total pressupost de l’Ajuntament] -
( ) 
 

Càlcul a càrrec de l’equip tècnic (b)
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NO No es considera 

3 
Inversions reals 

(Capítol VI) 
Transferències de capital

(Capítol VII)

SI 

SI
Comptabilitzar el 

100% del 
pressupost  

 

SI 

Xifra 
 

S’identifica la 
part associada 

al PAA? 
NO No es considera 

NO 

La incorporació de 
l’actuació en la 

inversió comporta 
un sobrecost? 

El projecte a 
executar s’ajusta 
integrament a la 

subacció? 




