Document I. Presentació.
Diagnosi de síntesi
Octubre 2010

PLA DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
AGENDA 21 MATARÓ
DOCUMENT I. PRESENTACIÓ. DIAGNOSI DE SÍNTESI
OCTUBRE DE 2010

DIRECCIÓ FACULTATIVA
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Mataró
Ricardo Baró. Cap de Servei
Lluïsa Boatell. Cap de l’Oficina Agenda 21
Elena Renau. Tècnica de l’Oficina Agenda 21
EQUIP TÈCNIC
MINUARTIA, Estudis Ambientals
Roser Campeny. Doctora en Biologia. Direcció
Marta Cuixart. Llicenciada en Biologia. Coordinació
Lluís Torrent. Llicenciat en Ciències Ambientals. Coordinació
David Pon. Llicenciat en Ciències Ambientals
Alba Daranas. Llicenciada en Ciències Ambientals
Míriam González. Llicenciada en Ciències Ambientals
Núria Galceran. Llicenciada en Ciències Ambientals
Maties Serracant. Llicenciat en Geografia
RSM GASSÓ Auditories
Olga Perdomo. Enginyera civil
Josep Prat. Enginyer industrial superior
Eduard Calderón. Enginyer tècnic industrial
Gustavo Gómez. Llicenciat en Física
CIMNE, Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
Xavier Cipriano. Enginyer químic

ENTITATS I PERSONES QUE HAN COL·LABORAT EN L’ELABORACIÓ
DELS TREBALLS DEL PLA DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
AGENDA 21 MATARÓ
 Tècnics/es de l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals
participants


Martí Albí. Cap d’administració de l’Institut d’Esports



Joan Abril. Cap del Servei de Manteniment de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural



Joan Altabella. Director de l’Àrea d’Acústica de l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró



Ferran Angel. Cap del Servei de Mobilitat



Jordi Arderiu. Cap del Servei d’Estudis i Planificació



Ricardo Baró. Cap del Servei del Medi Ambient i Sostenibilitat



Margarida Bertran. Arquitecta del Servei de Desenvolupament Urbà



Lluïsa Boatell. Cap de la Secció Oficina Agenda 21 (Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat)



Maria Àngels Briansó. Cap de la Secció de Civisme i Cooperació Internacional



Pere Buscà. Director Comercial d’Aigües de Mataró, SA



Rosa Busqué. Cap de la Secció de Llicències d’Obres (Servei d’Habitatge i
Llicències Urbanístiques)



Maria Calvo. Tècnica del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat



Joan Campmajó. Cap del Servei de Manteniment i Serveis



Joan Carbonell. Cap de la Secció de Jardineria (Servei de Manteniment i
Serveis)



Xavier Comas. Director Tècnic de Prohabitatge Mataró



Marta Comerma. Tècnica de l’Institut Municipal d’Acció Cultural



Montse Dalmases. Cap de l’Oficina de Planejament de Promocions
Urbanístques Mataró, SA



Carles Fillat. Tècnic de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica



Isabel Fortes. Tècnica del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat



Albert Galan. Tècnic del Servei de Manteniment i Serveis



Lluís Gibert. Cap del Servei d’Obres



Salvador Grabulosa. Director de l’Institut d'Esports



Elisabet Heras. Tècnica del Servei de la Policia Local



Jordi Humet. Cap de l’Àrea Tècnica de Promocions Urbanístiques Mataró, SA



Teresa Jubany. Cap del Servei d’Urbanisme



Sandra Lafuente. Tècnica de l’Institut Municipal d'Educació



Pep Lloveras. Cap de la Secció d'Espais Naturals (Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat)



Josep Macià. Tècnic del Servei de Compres i Contractacions



Joan Miró. Director tècnic de Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL (Grup
PUMSA)



Isidre Molsosa. Cap del Servei de Desenvolupament Urbà



Rafael Montserrat. Gerent d’Aigües de Mataró, SA



Carme Nadal. Mataró Energia Sostenible, SA



Joan Noé. Cap del Servei d’Educació. Institut Municipal d'Educació



Xavier Pous. Cap del Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques



Imma Pruna. Cap del Servei de Compres i Contractacions



Pilar Pujol. Tècnica del Servei de Participació Ciutadana



Elena Renau. Tècnica del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat



Victoria Romero. Tècnica del Servei de Protecció Civil



Joaquim Sendra. Cap de la Secció de Planificació (Servei de Manteniment i
Serveis)



Salvador Serra. Tècnic del Servei de Mobilitat



Joan Soler. Cap de l’Àrea de Via Pública



Arcadi Vilert. Gerent de Mataró Energia Sostenible, SA

 Tècnics municipals entrevistats


Margarida Bertran. Arquitecta del Servei de Desenvolupament Urbà



Pere Buscà. Director Comercial d’Aigües de Mataró, SA



Xavier Comas. Director Tècnic de Prohabitatge Mataró



Lluís Gibert. Cap del Servei d’Obres



Jordi Humet. Cap de l’Àrea tècnica de Promocions Urbanístiques Mataró, SA



Josep Macià. Tècnic del Servei de Compres i Contractacions



Rafael Montserrat. Gerent d’Aigües de Mataró, SA



Salvador Serra. Tècnic del Servei de Mobilitat



Arcadi Vilert. Gerent de Mataró Energia Sostenible, SA

 Entitats i administracions que han facilitat informació sol·licitada


Aigües de Mataró SA



Aigües Ter Llobregat



Autopistes de Catalunya, SAU (AUCAT)



Barcelona Bus



Consell Comarcal del Maresme



Consorci Port Mataró



Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica



Departament d’Educació



Departament de Medi Ambient i Habitatge
Agència Catalana de l'Aigua
Agència de Residus de Catalunya
Centre de la Propietat Forestal
Direcció General del Medi Natural
Direcció General de Qualitat Ambiental
Institut Català de l’Energia



Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General de Ports i Transports
Direcció General de Carreteres
Servei Català de Trànsit



Departament de Sanitat



Diputació de Barcelona



Empresa Casas



FECSA-ENDESA



Gas Natural



Grup Sagalés



Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya)

 Persones que han participat en les sessions de debat


Noemí Acuña. Casal de Mataró



Joan Lluís Altabella. Escola Universitària Politècnica de Mataró



Jaume Álvarez. Panal Estructuras/White Energy



Manolo Barrera. Centre de persones sordes del Maresme a Mataró



Glòria Baseva



Anna Brullet. V&H Enginyers Consultors SC



Albert Bruguera. Diaverum Servicios Renales



Maria Calvo



Jordi Clos. SAMCLA



Esther Corredor. V&H Enginyers Consultors SC



Esteve Cortés. Cosmos, Grup d'Astronomia de Mataró



Joan Ramon Dalmau. V&H Enginyers Consultors SC



Mª Teresa Devi



Joan Domínguez. Sedna Engineering, SLP



Gabriel Fernández. Sedna Engineering, SLP



Josep M. Gaya. POREC, irrigations systems SL



Xavier Giné. Col·legi Maristes Valldemia



Marina Guardiola. Consell Municipal de Medi Ambient



Hermelinda Ibargüen. Associació de persones sordes del Maresme a Mataró



Jordi Llop. Enginyeria Jordi Llop



Joan Félix Martínez. Col·legi d'Aparelladors



Joan Miró. Gestió Integral del Trànsit Mataró, SL, Grup PUMSA



Xavier Moló. Innovaciones Tecnológicas Moló SL



Pere Mora. Col·legi d'Aparelladors



Carme Nadal. Mataró Energia Sostenible, SA



Jesús Nieto. Federació d’Associacions de Veïns de Mataró



Marta Palau. Enginyeria Jordi Llop



José Luis Perera. Associació de persones sordes del Maresme-Mataró



Miguel Prado. Associació de persones sordes del Maresme-Mataró



Angel Prats. Federació d’Associacions de Veïns de Mataró



Lourdes Pretel



Salvador Punsola. Blaumar Bivalvia, SL



Núria Ribas. V&H Enginyers Consultors SC



Joan Ribas. ENG



Vicenç Ribas. Agrupació de Defensa Forestal



Joan Manel Riera. Escola de Natura del Corredor



Salvador Salat. SURIS



Javier Sánchez. Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya



Quim Sarrià



Matías Sierra



Anna Soteras. Consell Municipal de Medi Ambient



Núria Terradas. Col·legi Maristes Valldemia



Eusebi Vidiella. Federació d’Associacions de Veïns de Mataró



Arcadi Vilert. Mataró Energia Sostenible, SA

PLA DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC –
AGENDA 21 MATARÓ

ÍNDEX GENERAL

DOCUMENT I. PRESENTACIÓ. DIAGNOSI DE SÍNTESI

DOCUMENT II. PLA D’ACCIÓ I DE SEGUIMENT

DOCUMENT III. FITXES DEL PLA D’ACCIÓ

DOCUMENT IV. PLA DE PARTICIPACIÓ

DOCUMENT V. ANNEXOS

PLA DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC –
AGENDA 21 MATARÓ

DOCUMENT I: PRESENTACIÓ. DIAGNOSI DE SÍNTESI

ÍNDEX
0. PRESENTACIÓ DEL PLA DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC – AGENDA 21 MATARÓ ... 1
0.1

Antecedents i context ............................................................................ 1

0.1.1

El marc d’actuació per a la lluita contra el canvi climàtic ........................... 1

0.1.2

Espanya: escenari de compliment del Protocol de Kyoto ............................. 2

0.1.3

L’objectiu de Catalunya: reduir el creixement de les emissions dels sectors

difusos al 37% respecte l’any 2005 ................................................................... 2
0.1.4

Mataró: els antecedents en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic ............. 3

0.2

Enfocament general del Pla ..................................................................... 5

0.3

Estructura de documents ........................................................................ 7

1. PRESENTACIÓ DE LA DIAGNOSI DE SÍNTESI ........................................................ 11
2. METODOLOGIA .......................................................................................... 13
2.1

Elaboració de les fitxes de diagnosi ...........................................................13

2.2

Càlcul de consums energètics i d’emissions de GEH del municipi ........................16

3. FITXES DE DIAGNOSI ................................................................................... 17
BALANÇ D’EMISSIONS DE GEH AL MUNICIPI ...........................................................19
BALANÇ ENERGÈTIC DEL MUNICIPI .....................................................................31
AJUNTAMENT: BALANÇ ENERGÈTIC I D’EMISSIONS DE GEH.........................................47
AJUNTAMENT: EQUIPAMENTS MUNICIPALS ............................................................61
AJUNTAMENT: ENLLUMENAT MUNICIPAL ..............................................................81

AJUNTAMENT: FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS .................................................... 93
COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA ..................................................................101
MOBILITAT I TRANSPORTS..............................................................................105
TERRITORI I URBANISME ................................................................................ 119
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS ..................................................................131
CICLE DE L’AIGUA ....................................................................................... 145
EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ ..........................................................161
QUALITAT DE L’AIRE I SOROLL ........................................................................169
SISTEMES AGROFORESTALS I BIODIVERSITAT ........................................................179
PREVENCIÓ DE RISCOS .................................................................................. 191
4. ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ ................................................................. 195

0. PRESENTACIÓ DEL PLA DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC –
AGENDA 21 MATARÓ
0.1

Antecedents i context

0.1.1 El marc d’actuació per a la lluita contra el canvi climàtic
La influència de l’activitat humana sobre el clima es posa de manifest a l’escena política a
la 1a Conferència Mundial del Medi Ambient Humà a Estocolm, l’any 1972. Des de llavors,
la comunitat internacional encapçalada per les Nacions Unides i la Unió Meteorològica
Mundial enceta un llarg procés d’anàlisi i investigació.
La Cimera de Rio de 1992 (Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el
Desenvolupament) dóna un impuls definitiu a la necessitat d’abordar aquest problema
global que no admet solucions pal·liatives sinó únicament preventives. Es defineix i s’obre
a la signatura el Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que es
concreta en el Protocol de Kyoto (1997) com a instrument per establir compromisos per a
la reducció d’emissions en els països industrialitzats.
La Unió Europea (UE) el signa l’any 1998 i inicia un procés de lideratge polític i legislatiu
en aquest àmbit que manté fins avui. L’any 2002, la UE ratifica el Protocol de Kyoto.
Per la seva banda, el Parlament espanyol, per unanimitat, ratifica el Protocol de Kyoto
també l’any 2002 i assumeix el repartiment de compromisos de reducció que la UE
planteja entre els seus estats membres.
L’any 2005 és el primer any de funcionament del mercat de drets d’emissió europeu, com
a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 2003/87/CE. Això permet que dins els
inventaris d’emissions es pugui diferenciar per primera vegada aquelles que provenen dels
sectors sotmesos a la Directiva del mercat de drets d’emissions de la resta d’emissions
(anomenades dels sectors difusos).
L’any 2007, Espanya presenta el segon Plan de asignaciones i la Estrategia española del
cambio climático y energía limpia, aprovada per la Comissió de Coordinació de Polítiques
de Canvi Climàtic i el Consejo del Clima, i orientada a fer front a la reducció d’emissions
en els sectors difusos (aquells no sotmesos a la Directiva del mercat d’emissions).
El Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 (aprovat el 30 de
setembre de 2008) és el primer document que d’una manera coordinada i integrada tracta
el canvi climàtic dins el conjunt de l’acció de govern de la Generalitat de Catalunya.
Simultàniament, l’any 2008, la comunitat internacional i la UE estan ja treballant
intensament per fixar nous compromisos de reducció d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle per al període 2013-2020. La darrera Conferència de les Parts del Conveni
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marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (COP 13, Bali) va establir el full de ruta
de Bali, on tots els signants del conveni, inclosos els EUA, es comprometien a establir,
abans de l’any 2009, compromisos de reducció per al període 2013-2020.
Aquest llarg procés configura un marc molt clar i molt reglat que emmarca l’acció per
reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle en els propers anys.

0.1.2 Espanya: escenari de compliment del Protocol de Kyoto
El compromís d’Espanya per al compliment del Protocol de Kyoto és no augmentar les
seves emissions per sobre del 15% respecte a l’any base. Atès que les seves emissions
estan molt lluny d’aquest compliment, Espanya ha proposat a la UE, la qual ja l’ha
aprovat, un pla per complir el compromís del Protocol de Kyoto basat en un increment
d’un 37% de les emissions sobre l’any base, que correspon als percentatges següents:
-

15% d’increment d’emissions gratuït segons el compromís del Protocol de Kyoto

-

2% a compensar per creixement d’embornals (boscos, principalment)

-

20% de drets d’emissió que Espanya comprarà per compensar l’excés d’emissions
difuses de tot l’Estat mitjançant els mecanismes de flexibilitat del Protocol de
Kyoto.

0.1.3 L’objectiu de Catalunya: reduir el creixement de les emissions dels
sectors difusos al 37% respecte l’any 2005
L’augment de les emissions dels anomenats sectors difusos és molt difícil de controlar,
tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Tot i això, el Govern de Catalunya té un gran
espai competencial per treballar en les mesures de lluita contra el canvi climàtic en els
anomenats sectors difusos com ara la mobilitat, els residus, l’agricultura, el sector
residencial, el comercial, la construcció o la indústria i l’energia no inclosa a la Directiva
europea de comerç de drets d’emissió. Per aquest motiu, el Pla marc de mitigació del
canvi climàtic a Catalunya 2008–2012 centra les seves mesures en aquests sectors
difusos.
Tanmateix, també inclou accions destinades a millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i
accions orientades a millorar la reducció d’emissions de les indústries incloses a la
Directiva de comerç d’emissions.
Prenent com a referència la Estrategia española del cambio climático y energía limpia,
segons la qual cal limitar el creixement de les emissions dels sectors difusos al 37%,
l’emissió total anual dels sectors difusos a Catalunya durant els anys del Protocol de Kyoto
(2008–2012) no hauria de ser superior a 36,55 milions de tones de mitjana anual.
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Les darreres dades dels inventaris oficials disponibles de l’any 2005 mostren que les
emissions dels sectors difusos a Catalunya van ser de 39,19 milions de tones. Per tant, a
Catalunya, l’excés d’emissió als sectors difusos l’any 2005 per assolir l’objectiu de no
superar el 37% d’increment en relació amb l’any base és de 2,64 milions de tones, l’any
2005.

0.1.4 Mataró: els antecedents en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic
Mataró va ser una de les primeres ciutats de Catalunya en dissenyar, implantar i
consensuar el seu propi procés per la redacció de la seva Agenda 21 Local.
El procés, que va començar a gestar-se amb la creació el 1993 del Consell Municipal de
Medi Ambient, va néixer amb els treballs per a l’elaboració de l’Auditoria Ambiental
Municipal, iniciats l’any 1995, que va ser finalitzada l’any 1996. Aquesta Auditoria ja
incorpora una proposta de Pla d’acció ambiental (PAA) i un Pla de seguiment (PS).
L’any 1997 es crea el Fòrum ambiental com a espai de debat i consens d’aquests
documents amb agents econòmics i socials implicats, d’altres administracions i persones
interessades. Fruit d’aquesta etapa participativa en resulten un PAA i un PS consensuats,
que incorporen les 50 esmenes proposades pel Fòrum, i que s’aproven al Ple municipal del
2 d’abril de 1998. A finals de l’any 1998 queda concretada l’Agenda 21 Mataró que
inclou el Pla d’acció ambiental, el Pla de seguiment i un conjunt de programes econòmics i
socials, ratificats pel Consell Municipal del Medi Ambient el 17 de desembre de 1998.
El PAA aprovat tenia una vigència de 10 anys. L’any 1999 fou el seu primer any
d’implantació, de manera que l’any 2008 va ser el seu darrer any de vigència. S’acaba una
fase, i en comença una altra, però aquest cop avalada per més de 13 anys d’experiències,
pròpies i compartides amb altres ciutats i pobles d’arreu del món (per ordre cronològic i
sense afany d’exhaustivitat: adhesió a la Carta Aalborg, a la Declaració de Manresa, a la
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, a la Crida de Hannover, a la Campaña
Española de Ciudades y Pueblos Sostenibles, als Compromisos d’Aalborg, a la Red Española
de Ciudades por el Clima, etc).
El Pla de seguiment s’ha anat actualitzant i en aquest moments es troba configurat per un
sistema de 30 indicadors i 14 subindicadors de sostenibilitat i de 23 controls ambientals.
En el procés de desenvolupament de l’Agenda 21, actiu i molt intens, la ciutat ha anat
incorporant, segons les seves necessitats, altres eines i instruments que avui també formen
part del seu Pla de seguiment: l’aplicació informàtica Sistema Integrat de Gestió de
l’Agenda 21 Mataró (SIGAM’21), les avaluacions anuals del PAA (utilització de l’indicador
IAPAA%), i la creació de la Comissió Agenda 21, com a òrgan interdepartamental intern de
corresponsabilització, coordinació, seguiment i avaluació de l’Agenda 21.
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Des del punt de vista del procés d’Agenda 21, el 2009, suposa per a Mataró el repte
d’iniciar una nova fase, en la que haurà d’afrontar la revisió del seu PAA, més en
concordança amb la nova realitat de la ciutat i amb l’estructura organitzativa de
l’Ajuntament, com a ens local més directament responsable en la seva implantació.
De forma paral·lela a les iniciatives d’Agenda 21, els darrers anys s’ha anat plantejant la
necessitat de potenciar i articular una acció per a la mitigació del canvi climàtic des de les
diferents escales, i específicament per a l’escala local que és la que aquí ens ocupa. Per
aquest motiu, la nova Agenda 21 es formula com a Pla de lluita contra el canvi climàtic –
Agenda 21 Mataró (PLCC – Ag21M).
Entre moltes altres iniciatives, i centrant-nos exclusivament en l’escala local, recentment
la Comissió Europea ha posat en marxa l’anomenat Pacte d'alcaldes i alcaldesses, una
iniciativa ambiciosa de participació de les autoritats locals en la lluita contra l'escalfament
de la Terra.
El Pacte, al qual Mataró s’hi va adherir en el Ple municipal de 3 de juliol de 2008,
consisteix en el compromís de les ciutats que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius
comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant
actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables.
A Catalunya ja són més d’un centenar els municipis adherits al Pacte i que s’han
compromès a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) per tal de reduir
com a mínim un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle del territori en els àmbits
en què l’Ajuntament és competent.
Tenint en consideració aquests antecedents, s’ha redactat de forma paralel·la al Pla de
Lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró un segon document, el PAES, com a
subconjunt del PLCC – Ag21M tal i com es mostra a la Figura 1.1.
El PLCC – Ag21M pretén donar resposta conjunta al repte de la revisió de la l’Agenda 21 de
la ciutat i al d’articular una política local de mitigació de canvi climàtic, afavorint així les
sinèrgies entre processos i la màxima valorització dels esforços realitzats al llarg dels
darrers anys.
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0.2

Enfocament general del Pla

Atenent als antecedents i context en què es produeix l’elaboració del PLCC – Ag21M, el
procés a seguir parteix dels següents criteris:


Valoritzar els continguts i procés desenvolupat de planificació, execució i avaluació
del PAA anterior, perquè permeti optimitzar els recursos esmerçats, i alhora
visualitzar davant dels agents tècnics, polítics i ciutadania implicats en el PAA
l’existència d’una coherència estratègica de caràcter tècnic i polític.



Simplificar i orientar el procés a l'acció i gestió municipal, minimitzant la dedicació a
l'anàlisi, tractament de dades i elaboració de diagnòstics ja realitzats en el seu
moment.



Potenciar la implicació de tècnics i càrrecs polítics en el procés, que impulsi un major
ancoratge del Pla de lluita contra el canvi climàtic a les estructures municipals a través
de la Comissió Agenda 21.



Valoritzar els esforços i recursos ja desplegats des de l’Ajuntament en el referent a la
comptabilitat ambiental, i específicament el sistema d’indicadors de sostenibilitat i
controls ambientals, de forma que constitueixin el punt de partida en l’avaluació dels
àmbits preferents d’intervenció.



Generar sinèrgies entre els processos d’elaboració del PAES i elaboració del PLCCAg21M, vetllant però per les prioritats del municipi.

L’Agenda 21 Mataró ha constituït durant el darrer decenni l’eix articulador de les
polítiques de sostenibilitat a la ciutat. En el marc d’aquesta proposta es planteja que
s’afronti l’elaboració del Pla de lluita contra el canvi climàtic com un element que articuli
les polítiques de sostenibilitat de la ciutat. En aquest sentit es planteja incloure dins de
l’anomenat Pla de lluita contra el canvi climàtic el conjunt d’aspectes estrictament de
mitigació, i també altres aspectes ambientals no directament associats a mitigació però
que poden estar-hi relacionats:
 Aspectes de qualitat ambiental (per exemple: atmosfera i soroll) que es poden afrontar
amb accions que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic (per exemple en aquest
cas: polítiques de mobilitat).
 Plantejar aspectes associats a l’impacte i adaptació al propi canvi climàtic
(biodiversitat, gestió del risc, ...).
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Ag21M

PLCC

PAES

Figura 1.1 Integració del PAES, Pla de lluita contra el canvi climàtic i Agenda 21 Mataró
Font: Elaboració pròpia
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0.3

Estructura de documents

El PLCC – Ag21M es presenta en forma de 5 documents (més un document en format
digital) que incorporen els resultats obtinguts en les diverses fases del procés d’elaboració:

 DOCUMENT I. PRESENTACIÓ DEL PLA. DIAGNOSI DE SÍNTESI
Conté la presentació del conjunt del Pla, així com els antecedents i el context en el
que s’emmarca. El document conté també la Diagnosi de síntesi, document sintètic de
valoració de l'estat actual i tendències dels diferents sectors de la ciutat en matèria
de sostenibilitat i canvi climàtic, que recull l'avaluació de cada vector analitzat, la
formulació de la diagnosi estratègica, i la formulació dels àmbits prioritaris
d’intervenció que se’n desprenen. Presenta la informació de manera concisa i
resumida, utilitzant gràfics i taules de síntesi que aporten una visió integrada i
sintètica.

 DOCUMENT II. PLA D’ACCIÓ I DE SEGUIMENT
Conté la definició dels objectius d’actuació seguint una estructura Línia estratègica
> Programa > Acció > Subacció on es recullen tot el conjunt de propostes
d’actuacions que deriven de la diagnosi prèviament elaborada. El document es
complementa amb la formulació d’un conjunt d’eines de seguiment que pretenen
facilitar la implantació posterior del Pla.

 DOCUMENT III. FITXES DEL PLA D’ACCIÓ
Inclou el contingut de les fitxes descriptives de les subaccions contingudes dins
l’estructura de Pla d’acció presentada al document II.

 DOCUMENT IV. PLA DE PARTICIPACIÓ
Document que recull els objectius, continguts i dinàmica del procés de participació
que ha tingut lloc en paral·lel a la redacció del Pla. El document inclou, a més, una
síntesi de la convocatòria efectuada, el nombre d’assistents de cada sessió, els
resultats assolits a cada sessió i el conjunt de propostes plantejades, juntament
amb els resultats de valoració del funcionament de les sessions.
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 DOCUMENT V. ANNEXOS
Els 4 documents previs es complementen amb els annexos lliurats en format paper i digital
que inclouen:


Annex I: Actes de les reunions de seguiment



Annex 2: Arxius amb dades tècniques diverses



Annex 3: Informe del potencial d’implantació d’energia solar fotovoltaica al
municipi / Informe de demanda i consum energètic i emissió de GEH per
climatització d’habitatges segons qualificació energètica



Annex 4: Inventari d’emissions de GEH /Metodologia d’elaboració de l’inventari de
GEH a Mataró.



Annex 5: Presentacions de les sessions de participació



Annex 6: Diagnosi i pla d’acció per equipament municipal



Annex 7: Bibliografia i fonts d’informació consultades



Annex 8: Documents de síntesi



Annex 9: Assignació emissions a reduir per subacció



Annex 10: Base de dades de gestió del Pla de lluita contra el canvi climàtic –
Agenda 21 Mataró
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DIAGNOSI DE SÍNTESI

DIAGNOSI DE SÍNTESI

1. PRESENTACIÓ DE LA DIAGNOSI DE SÍNTESI
En aquest apartat es realitza una diagnosi dels elements més significatius que
caracteritzen l’estat i tendències actuals de Mataró en matèria de sostenibilitat i canvi
climàtic. Aquesta diagnosi constitueix la base per a la posterior definició del Pla d’acció
per a la mitigació del canvi climàtic, tant a nivell dels objectius estratègics a assolir com
de les iniciatives i projectes per desenvolupar-los.
Per a l’elaboració de la diagnosi s’han considerat criteris específics per als diversos
aspectes analitzats, fent un especial esforç en la seva integració efectiva i equilibrada dins
els vectors i àmbits de la mitigació del canvi climàtic considerats.
Alhora, tota aquesta informació ha facilitat una visió del conjunt de relacions
interfactorials que es donen i una jerarquització i priorització posterior dels objectius del
Pla.
En el present document s’han predefinit, per vector analitzat, un conjunt d’aspectes
d’avaluació que són objecte de diagnosi i per a cadascun d’aquests s’ha procedit a una
valoració sintètica dels trets més significatius de la diagnosi efectuada. Els vectors
analitzats han estat:


Balanç d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) al municipi



Balanç energètic global del municipi



Balanç energètic i d’emissions de GEH de l’Ajuntament



Consum energètic i emissions de GEH dels equipaments municipals



Consum energètic i emissions de GEH de l’enllumenat públic



Consum energètic i emissions de GEH de la flota de vehicles municipals



Compra i contractació pública



Mobilitat i transports



Territori i urbanisme



Gestió i tractament de residus



Cicle de l’aigua



Educació, comunicació i participació



Qualitat de l’aire i soroll



Sistemes agroforestals i biodiversitat



Prevenció de riscos
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2. METODOLOGIA
2.1

Elaboració de les fitxes de diagnosi

La diagnosi s’ha elaborat seguint el procés següent:
a) Recopilació d’informació:
Sol·licitud d’informació a diversos serveis de l’Ajuntament de Mataró, els seus
organismes autònoms i empreses públiques, entrevistes amb tècnics municipals,
buidat de la informació continguda en el Sistema d’indicadors i controls ambientals
de l’Agenda 21 Mataró (SIGAM’21 - Sistema Integrat de Gestió de l’Agenda 21
Mataró), recerca bibliogràfica i documental, consulta a bases de dades, sol·licitud
d’informació a diverses administracions i entitats.
b) Anàlisi i tractament de la informació:
La informació recopilada s’ha processat qualitativament o quantitativa, amb
l’objectiu de:


Caracteritzar ambientalment el municipi de forma sintètica (qualitativa o
quantitativa), posant de manifest els aspectes claus.



Quantificar tots els aspectes rellevants relacionats amb els consums
energètics i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tan a escala de
municipi com de l’Ajuntament.

c) Elaboració de fitxes de diagnosi de síntesi:
Les fitxes s’elaboren per a cada un dels vectors analitzats, d’acord amb el llistat
indicat a l’apartat 1 de presentació de la Diagnosi de síntesi. En cada fitxa es troba
definit un seguit d’aspectes objecte de diagnòstic; per a cada un d’aquests
aspectes es presenta la diagnosi, d’acord amb criteri expert i contrastat amb
tècnics municipals i una valoració sintètica gràfica d’aquell aspecte (vegeu taula
2.1). S’aporta també el llistat de normativa o documents de referència (plans...)
que afecten el vector en qüestió.
La diagnosi reflecteix les darreres dades disponibles i, si és possible, s’intenta
aportar dades comparatives, ja sigui de diferents anys del propi municipi per
veure’n l’evolució, o d’altres municipis o àmbits territorials (comarca, Regió
metropolitana...), en ambdós casos com a element de diagnòstic molt útil. Sempre
que és possible, a més, i en especial pel que fa referència a consums d’energia o
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emissions de GEH, s’aporten les dades de l’any 2005, ja que aquest és l’any base
que cal adoptar per calcular la reducció del 20% d’emissions d’acord amb el Pacte
d’alcaldes i alcaldesses.
En el cas de les fitxes dedicades a la diagnosi de l’enllumenat i els equipaments
municipals, a diferència dels altres vectors s’inclou una anàlisi, a més de la pròpia
diagnosi. Això es deu a tres motius bàsicament:


Els vectors sobre els que s’efectua la diagnosi han estat prèviament
analitzats en l’anterior Agenda 21, o n’existeixen anàlisis integrals molt
recents (cas de l’educació ambiental, per exemple). A més han estat
objecte de seguiment gràcies al sistema d’indicadors i controls ambientals
que anualment obté l’Ajuntament. Per tant ja existeix un corpus de
coneixement sobre l’estat d’aquests vectors que permet elaborar una
diagnosi actualitzada. Per contra, l’enllumenat i els equipaments no han
estat inclosos en aquests documents previs i no es disposava d’una visió de
conjunt del seu estat des de l’òptica de la sostenibilitat i el canvi climàtic.
Per això s’ha cregut convenient aportar una anàlisi a més de la diagnosi de
síntesi.



Entre els aspectes de gestió municipal, l’enllumenat i els equipaments tenen
elevats consums energètics i generen un volum important d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle. Convé, doncs, incidir-hi en detall, per poder
definir després en el Pla d’acció les propostes igualment detallades i
ajustades a cada equipament o en relació a la gestió de l’enllumenat.



L’enllumenat i els equipaments es troben plenament en els aspectes de
gestió municipal en els que incidir d’acord amb els plantejaments del PAES.

A continuació de l’espai dedicat a valorar els aspectes de diagnosi, a la mateixa
fitxa es defineixen, en funció d’aquesta valoració, els àmbits prioritaris
d’intervenció (aquells que cal millorar clarament perquè són problemàtics o perquè
encara no s’acompleix la normativa de referència, per exemple; aquells que per les
seves especificitats presenten bones oportunitats de millora; etc.). Es llisten també
les subaccions contingudes en el Pla d’acció ambiental vigent fins el 2008 que
resten pendents o tot just iniciades. Els àmbits prioritaris d’intervenció, juntament
amb les subaccions pendents o just iniciades que puguin ser encara vigents,
defineixen els aspectes que caldrà tractar en el Pla d’acció del PLCC-Ag21M.
Una versió preliminar de les fitxes de diagnosi s’ha passat a revisió dels tècnics
municipals implicats en els vectors corresponents.
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VALORACIO



CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE LA VALORACIÓ
Bon compliment de la normativa de referència.
Evolució positiva dels indicadors amb una tendència clara al llarg del
temps.
Valors dels indicadors d’acord amb la normativa de referència o amb els
criteris de sostenibilitat, o en bona posició per comparació amb altres
territoris quan no hi ha referents.
Aspecte a millorar que no és gestionat o resolt de forma òptima, però en
el qual s’han fet progressos clars en els darrers anys.
Elements a resoldre, per a la millora dels qual s’han posat recentment les
bases normatives, instrumentals etc.



Incompliment parcial de la normativa de referència en aspectes
mitjanament rellevants.
Valors dels indicadors no totalment d’acord amb la normativa de
referència o amb els criteris de sostenibilitat, o en desavantatge per
comparació amb altres territoris quan no hi ha referents.
Evolució positiva o negativa dels indicadors sense una tendència clara al
llarg del temps, o bé evolució negativa en la darrera dada (tendència a
confirmar en el futur).
Risc ambiental lleu.
Element a millorar que no és gestionat o resolt de forma òptima, tot i que
s’hi està intervenint.
Element no prioritari a resoldre.
Elements de diagnosi contradictòria, sense que els de diagnosi negativa
siguin especialment rellevants.



Incompliment notable de la normativa.
Evolució negativa dels indicadors amb una tendència mantinguda al llarg
del temps.
Valors dels indicadors en desacord notable amb la normativa de referència
o amb els criteris de sostenibilitat, o en franca mala posició per
comparació amb altres territoris quan no hi ha referents.
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Risc ambiental clar.
Progrés nul o molt reduït en els darrers anys en elements a millorar.
Evolució negativa de valors ambientals a preservar.
Elements de diagnosi contradictòria, amb alguns especialment rellevants
pendents de resoldre.
Elements pendents de resoldre amb repercussió negativa en altres
aspectes.
Taula 2.1. Criteris d’assignació de la valoració global dels aspectes de diagnosi

2.2

Càlcul de consums energètics i d’emissions de GEH del

municipi
La realització de la diagnosi de síntesi (així com el Pla d’acció) del present Pla de lluita
contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró requereix un important tractament de la
informació quantitativa, especialment en tot el referent a càlcul de consums energètics i
d’emissions de GEH. Per aquest motiu s’ha desenvolupat una aplicació informàtica que
esdevé l’inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de la ciutat i que
analitza un total de més de 6.000 dades (vegeu Document V. Annexos).
L’elaboració de l’inventari de GEH del municipi s’ha fet mitjançant l’aplicació de la
metodologia comuna establerta per part de la Diputació de Barcelona en el marc del
programa de suport a la redacció de PAES. En concret, s’ha aplicat la versió vigent en el
moment de redactar aquest document, que correspon al document Inventari d’emissions
de febrer de 2010.
A l’Annex 4 s’incorpora el document ‘Metodologia d’elaboració de l’inventari d’emissions
de GEH de Mataró’, que conté una descripció detallada de la metodologia emprada, així
com la totalitat de fonts d’informació utilitzades i el conjunt d’índex i factors d’emissió
aplicats, derivats de la metodologia comuna establerta.
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3. FITXES DE DIAGNOSI

A continuació s’aporten les fitxes de diagnosi d’acord amb el mateix ordre que en el llistat
abans indicat.
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BALANÇ D’EMISSIONS DE GEH AL MUNICIPI
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) al municipi procedeixen principalment del consum energètic,
la mobilitat i el transport, la gestió i tractament dels residus i els processos de combustió industrial. Reduint
les necessitats de consum d’energia i de mobilitat, reduint la generació de residus, augmentant l’eficiència
energètica dels processos i l’ús de tecnologies climàticament més respectuoses podem incidir en la mitigació
del canvi climàtic.

ASPECTE

DIAGNOSI

Emissions totals



de GEH de Mataró

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle de Mataró van assolir
el seu màxim l’any 2005 com a conseqüència de l’elevat consum

VALORACIÓ



energètic efectuat en tots els sectors del municipi, però
sobretot en els sectors domèstic i serveis.


El valor d’emissions anuals de Mataró per a l’any 2005 va ser de
604.027 tCO2eq (603.876 tCO2eq si considerem les emissions
netes, és a dir si restem les emissions estalviades gràcies a la
contribució de l’energia solar fotovoltaica). Durant el 2007,
darrer any amb dades completes disponibles, les emissions de
GEH generades van ser de 584.816 tCO2eq (584.665 tCO2eq si
considerem les emissions netes), fet que suposa una reducció
del 9% respecte l’any base.



La generació d’emissions per habitant l’any 2005 va situar-se en
5,2 tCO2eq/habitant. Entre el període 2005-2007 el rati per
habitant va disminuir un 11%, assolint les 4,6 tCO2eq/habitant
gràcies sobretot a la davallada del consum energètic a la
indústria de Mataró i a un increment de la població censada al
municipi (+2% de 2005 a 2007) que no ha suposat un increment
del consum en el sector domèstic, sinó una reducció de
pràcticament un 8%.



Les emissions associades al consum del sector transport
representaven l’any 2005 un 29 % de les emissions totals, seguit
del sector industrial (21,8%), el sector domèstic (20,5%), el
sector serveis (19,3%) i el tractament i gestió de residus (6,9%).
L’evolució, en valors absoluts, fins al 2007 ha estat d’una
disminució de les emissions del sector primari (-18%) i de la
indústria (-27,8%), del sector serveis (-8,6%), del sector domèstic
(-7,9%) i del tractament i gestió de residus (-7,6%), i un augment
de les emissions del transport (+4,1%). Caldrà veure si en el
futur aquestes tendències es consoliden.
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EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE PER SECTORS (2000-2007)
700.000
600.000

t CO2 eq

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

46.639

48.205

43.381

44.690

45.260

41.547

39.315

38.374

Transport

166.144

171.216

173.760

172.580

176.635

175.021

180.075

182.221

Domèstic

89.016

92.605

99.177

98.177

108.368

123.741

111.776

113.931

Serveis

84.780

93.352

100.283

94.670

94.584

116.355

104.872

106.362

116.815

124.374

130.416

140.016

130.882

131.548

99.044

94.956

8.211

10.350

13.268

15.501

15.280

15.814

13.284

12.973

511.605

540.103

560.285

565.635

571.010

604.027

548.367

548.816

Tractament de residus

Indústria
Primari
TOTAL BRUT

* Emissions brutes perquè no s’han descomptat les emissions estalviades per la producció d’energia solar fotovoltaica.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA
EMISSIONS DE GEH PER SECTORS I PER CÀPITA (2000-2007) (tCO2eq/hab)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Indústria

0,08
1,12

0,10
1,16

0,12
1,19

0,14
1,25

0,13
1,15

0,14
1,13

0,11
0,83

0,11
0,80

Serveis

0,81

0,87

0,92

0,85

0,83

1,00

0,88

0,89

Domèstic

0,86

0,86

0,91

0,88

0,95

1,06

0,94

0,96

Transport

1,60

1,60

1,59

1,54

1,55

1,50

1,52

1,53

Tractament i gestió de residus

0,45

0,45

0,40

0,40

0,40

0,36

0,33

0,32

TOTAL

4,91

5,04

5,13

5,06

5,00

5,18

4,62

4,61

Primari

CONTRIBUCIÓ DE CADA SECTOR A LA GENERACIÓ D’EMISSIONS DE GEH TOTALS (2000-2007) (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Indústria

1,6%
22,8%

1,9%
23,0%

2,4%
23,3%

2,7%
24,8%

2,7%
22,9%

2,6%
21,8%

2,4%
18,1%

2,4%
17,3%

Serveis

16,6%

17,3%

17,9%

16,7%

16,6%

19,3%

19,1%

19,4%

Domèstic

17,4%

17,1%

17,7%

17,4%

19,0%

20,5%

20,4%

20,8%

Transport

32,5%

31,7%

31,0%

30,5%

30,9%

29,0%

32,8%

33,2%

Tractament i gestió de residus

9,1%

8,9%

7,7%

7,9%

7,9%

6,9%

7,2%

7,0%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Primari
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CONTRIBUCIÓ DE CADA SECTOR AL TOTAL
D'EMISSIONS (2005)
6,9%

CONTRIBUCIÓ DE CADA SECTOR AL TOTAL
D'EMISSIONS (2007)

2,6%

7,0%
21,8%

19,3%

2,4%
17,3%

Primari
Indústria

Indústria

Serveis

Serveis

Domèstic

29,0%

Domèstic

33,2%

Transport
Tractament de
residus

20,5%

Primari

19,4%
20,8%

Transport
Tractament de
residus

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, de la Diputació de Barcelona, l’ICAEN,
l’IDESCAT, ATLL i AMSA

Emissions de GEH



per sectors

El transport és el sector amb més generació d’emissions de GEH.
El 2007 es va situar en 182.221 tCO2eq, amb un rati de 1,5



tCO2eq per càpita. La seva contribució respecte el total
d’emissions del municipi va oscil·lar entre el 29% i el 33,2%
entre els anys 2005 i 2007.


El 2007 el sector domèstic va generar 113.931 tCO2eq
(corresponent a 0,96 tCO2eq/habitant), representant el 20,8%
del total d’emissions del municipi. La màxima generació
d’emissions del sector domèstic es va obtenir durant el 2005, i a
partir del 2006 es situa com el segon sector amb major
contribució d’emissions al municipi.



Entre els anys 2000 i 2005 la indústria es va situar com a segon
sector amb major contribució d’emissions de GEH. A partir del
2005, s’inicia una davallada considerable del consum energètic
del sector, disminuint alhora les emissions generades. L’any
2007 el sector industrial va emetre 94.956 tCO2eq (0,8
tCO2eq/habitant), amb una contribució del 17,3% respecte el
total d’emissions generades a Mataró.



A partir del 2006 el sector serveis es situa per darrera del
transport i del sector domèstic en la contribució a la generació
d’emissions de GEH del municipi, amb una aportació del 19,4%
l’any 2007. Ha mantingut un valor estable d’emissions al llarg
del període 2000-2004, augmentant les emissions a l’any 2005
fins a les 116.355 tCO2eq, per després experimentar una
reducció del 8,6% l’any 2007, amb unes emissions totals de
106.362 tCO2eq, (equivalent a 0,9 tCO2eq/habitant).



La contribució de les emissions de GEH del sector primari s’ha
mantingut relativament estable entre els anys 2000 i 2007. El
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2007

va

emetre

un

total

de

12.973

tCO2eq

(0,1

tCO2eq/habitant), fet que suposa una aportació del 2,4% al
conjunt de les emissions totals.
Emissions de GEH





La recollida i el tractament de residus ha vist reduïda la

del tractament i

quantitat de GEH emesos a l’atmosfera en un 7,6% durant el

la gestió dels

període 2005-2007. L’any 2007 es situa amb una generació de

residus

38.374 tCO2eq de GEH. El rati per habitant és de 0,32
tCO2eq/habitant, amb una reducció de l’8,3% en el mateix
període. Les emissions de la gestió dels residus suposen un 7% de
les emissions totals.


La generació d’emissions de GEH de la flota de vehicles de
recollida de residus de Mataró, va ser de 777,6 tCO2eq l’any
2005 i 1.058,7 tCO2eq l’any 2007, fet que suposa un augment del
36% de les emissions com a conseqüència de l’augment del
servei de la recollida selectiva a la ciutat, la qual va
incrementar en el mateix període gairebé un 40%. En l’anàlisi
per sectors l’impacte de les emissions de la flota de vehicles de
neteja i recollida de residus es contempla dins el sector
transports.



El tractament de residus que provoca un major nivell
d’emissions de GEH al municipi és la incineració de la fracció
rebuig dels residus municipals a través de la Central de
Recuperació Energètica del Centre Integral de Valorització de
Residus del Maresme. L’any 2007 la part proporcional de la
incineració dels residus procedents de Mataró va suposar
l’emissió de 46.866 tCO2eq, un 11,6% inferior al valor de 2005,
degut a l’augment de la recollida selectiva.

BALANÇ D’EMISSIONS DE GEH VINCULADES AL TRACTAMENT I GESTIÓ DELS RESIDUS (2005-2007) (tCO2eq )
Emissions residus municipals a deposició controlada
Emissions residus municipals a incineració
Emissions fracció orgànica a compostatge i metanització
TOTAL EMISSIONS BRUT

2005

2006

2007

0

0

0

53.035

48.912

46.866

770

1.430

3.136

53.804 50.342 50.002

Emissions estalviades en la incineració
Emissions estalviades en metanització*
Emissions estalviades per a la recollida selectiva
TOTAL EMISSIONS NÈT

-9.598

-7.987

-7.811

0

0

0

-2.659

-3.040

-3.817

41.547 39.315 38.374

*A partir de 2005 es considera que la fracció orgànica es metanitza al 100% a l'Ecoparc 2. Tanmateix, tota l’electricitat generada es autoconsumida per
la planta,per tant, no hi ha vendes a xarxa i no es resten emissions.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró
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Emissions de GEH



L’impacte climàtic del cicle de l’aigua del municipi és molt poc

del cicle de

significatiu, amb un volum d’emissions de GEH que oscil·la al

l’aigua

voltant del 0,8% del total d’emissions del municipi del període



2005-2007. En el mateix període les emissions van experimentar
una reducció del 4,0%, situant-se en 4.660 tCO2eq l’any 2007
(0,04 tCO2eq/habitant).


Dins del cicle de l’aigua la contribució de la fase d‘abastament
de l’aigua consumida a Mataró representa un 38% de les
emissions totals. I la fase de sanejament en representa el 62%.



L’activitat de la planta potabilitzadora d’Aigües Ter Llobregat,
situada a Cardedeu, va comportar l’emissió de 303 tCO2eq de
GEH a l’any 2007 (-6,5% respecte el 2005), com a conseqüència
de l’abastament de l’aigua consumida pels habitants de Mataró.
La potabilització representa un 6,5% de les emissions del cicle
de l’aigua.



El transport de l’aigua des de Cardedeu fins al municipi,
considerant el bombament en alta fins a l’estació de
bombament del Maresme i el bombament complementari fins als
dipòsits situats a cotes 100 i 180 de Mataró, és la segona fase del
cicle de l’aigua amb major pes en quant a la generació
d’emissions de GEH, concretament amb el 23,4% de les
emissions totals. L’abastament en alta va suposar l’emissió de
1.089 tCO2eq al 2007 (-16,1% respecte el 2005).



La

disminució

del

volum

d’emissions

de

les

fases

de

potabilització i abastament en alta durant el període 2005-2007
van ser conseqüència de la menor demanda d’aigua a ATLL,
derivada de la forta reducció del consum d’aigua del municipi i
de l’augment progressiu de la utilització de recursos hídrics
propis mitjançant la recuperació de pous.


El bombament en baixa dins del propi municipi va generar l’any
2007 un total de 378 tCO2eq, amb un augment del 43% respecte
l’any 2005 degut a l’augment de captació d’aigua de pous
propis. Tot i així, les emissions del bombament en baixa
representen només el 8,1% del total d’emissions del cicle de
l’aigua.



L’etapa del cicle de l’aigua amb una major generació
d’emissions de GEH és el sanejament a través de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró. Durant el 2007 les
emissions de GEH derivades de la depuració de les aigües
residuals de Mataró van suposar el 47,9% del total de les
emissions del cicle de l’aigua. Cal remarcar però que les
emissions derivades del tractament de les aigües residuals ha
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experimentat una reducció del 3,3% respecte el 2005, assolint
les 2.232 tCO2eq, bàsicament gràcies a la disminució del consum
d’aigua al municipi. En l’anàlisi s’han considerat solament les
emissions derivades del consum energètic, sense tenir en
compte l’estimació de GEH dels fangs residuals.
EMISSIONS DE GEH VINCULADES AL CICLE DE L’AIGUA (2005-2007) (tCO2eq )
ABASTAMENT
ETAP Cardedeu
Bombament en alta
Bombament en baixa

2005

2006

2007

324
1.298
265

300
1.052
330

303
1.089
378

SANEJAMENT
EDAR Mataró 2.308 2.120 2.232
Bombament en baixa
662
616
658
TOTAL 4.856 4.417 4.660
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’ATLL, AMSA i del Consell Comarcal del Maresme

Emissions de GEH



La font d’energia amb major contribució en termes de generació

per fonts

d’emissions de GEH a Mataró l’any 2007 van ser els combustibles

d’energia

líquids (41,7% del total d’emissions generades), seguida de



l’electricitat (38,8%), del gas natural (18,1%) i dels gasos liquats
del petroli (1,4%).


Els combustibles líquids és la font energètica amb major volum
d’emissions de GEH durant el període 2000-2007. Les emissions
del 2007 ascendiren fins a les 209.543 tCO2eq (-2,9% respecte el
2005). Tot i l’augment del consum de combustibles líquids per
l’automoció, el consum totals de combustibles líquids ha baixat
lleugerament a causa de a la reducció en l’ús de fueloil a la
indústria.



L’electricitat, ha estat la segona font d’energia amb major
volum d’emissions de GEH durant el període 2000-2007. amb un
total de 194.965 tCO2eq d’emissions al 2007 (-6,1% respecte el
2005).



La tercera font d’energia en contribució d’emissions de GEH és
el gas natural. Durant el 2007 va generar 90.742 tCO2eq, amb
una reducció del 24,8% respecte el 2005 com a conseqüència de
la davallada del consum industrial.



Els gasos liquats del petroli és la font amb una menor incidència
en les emissions de GEH. Les emissions d’aquesta font es van
situar el 2007 en 7.228 tCO2eq amb una forta reducció respecte
el 2005 (-17%) a causa de l’augment de la gasificació del
municipi.
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EMISSIONS DE GEH PER FONTS D'ENERGIA FINAL (2000-2007)
600.000
500.000
400.000

t CO2 eq

300.000
200.000
100.000
0

Combustibles líquids

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

220.910

224.075

232.626

223.370

212.799

215.693

207.019

209.543

Gasos liquats del petroli

10.384

10.184

9.627

9.173

8.965

8.694

7.524

7.228

Gas natural

82.892

93.323

86.257

114.423

121.908

120.613

98.846

90.742

Electricitat

142.089

156.837

178.816

165.527

173.135

207.730

187.548

194.965

TOTAL NET

456.275

484.419

507.325

512.493

516.808

552.731

500.937

502.479

*No s’inclouen les emissions derivades del tractament dels residus, les emissions dels quals no es produeixen com a conseqüència del consum
d’energia sinó del tractament físicoquímic, a diferència de les emissions per sectors on sí s’hi inclouen.
**El total és net perquè s’han restat les emissions estalviades per la producció d’energia solar fotovoltaica, a la font electricitat.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA
CONTRIBUCIÓ DE LES DIFERENTS FONTS A LA GENERACIÓ D’EMISSIONS DE GEH TOTALS (2000-2007) (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

31,1%

32,4%

35,2%

32,3%

33,5%

37,6%

37,4%

38,8%

Gas natural

18,2%

19,3%

17,0%

22,3%

23,6%

21,8%

19,7%

18,1%

Gasos liquats del petroli

2,3%

2,1%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6%

1,5%

1,4%

Combustibles líquids

48,4%

46,3%

45,9%

43,6%

41,2%

39,0%

41,3%

41,7%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS TOTALS PER
FONTS D'ENERGIA FINAL (2007)

DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS TOTALS PER
FONTS D'ENERGIA FINAL (2005)

38,8%

Electricitat

Electricitat

37,6%

39,0%

1,6%

Gas natural

41,7%

Gas natural
Gasos liquats del
petroli

Gasos liquats del
petroli

Combustibles
líquids

Combustibles
líquids

21,8%

1,4%
18,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA
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Emissions de GEH



L’electricitat és l’any 2007, la font d’energia amb una major

per sectors i fonts

contribució a la producció d’emissions de gasos d’efecte

d’energia

hivernacle als sectors domèstic i serveis.




En el sector serveis, on s’inclouen també les emissions derivades
dels equipaments de l’Ajuntament, és el sector on l’electricitat
assoleix un major pes específic (88% el 2007).



En el sector domèstic l’electricitat va generar, el 2007, el 60,5%
de les emissions de GEH. El gas natural és la segona font amb
més pes en la generació d’emissions dels habitatges, amb un
31,7% del total.



Al sector primari els combustibles líquids és la font energètica
responsable de la major part de les emissions, amb un 88,8% del
total. I la electricitat representa el 8,4%.



En el sector industrial les fonts energètiques amb major impacte
climàtic són el gas natural i l’electricitat, amb un 49% i 41,5%
del total d’emissions generades, respectivament, el 2007.
EMISSIONS BRUTES DE GEH DERIVADES DEL CONSUM ENERGÈTIC PER SECTORS I
FONTS
(2005) (t CO2 eq)
Transpo rt
Domèstic

SECTOR

Serveis
Indústria
Primari
0

100.000

150.000

200.000

Primari

Indústria

Serveis

Domèstic

Transport

Electricitat

1.249

44.278

100.284

71.667

0

Gas natural

0

68.190

10.339

42.084

0

426

969

2.179

5.120

0

14.138

18.111

3.553

4.870

175.021

Gasos liquats del petroli
Combustibles líquids
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EMISSIONS BRUTES DE GEH DERIVADES DEL CONSUM ENERGÈTIC PER SECTORS I
FONTS
(2007) (t CO2 eq)
Transpo rt
Do mèstic
Serveis

SECTOR

Indústria
Primari
0

50.000

100.000

150.000

200.000

Primari

Indústria

Serveis

Domèstic

Transport

Electricitat

1.089

39.364

93.506

68.969

0

Gas natural

0

46.496

8.188

36.059

0

361

795

1.662

4.409

0

11.522

8.301

3.005

4.495

182.221

Gasos liquats del petroli
Combustibles líquids

* Emissions brutes perquè no s’han descomptat les emissions estalviades per la producció d’energia solar fotovoltaica.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró,de la Diputació de Barcelona, l’ICAEN,
l’IDESCAT, ATLL i AMSA
EMISSIONS DE GEH AL SECTOR PRIMARI PER FONTS (2000-2007) (tCO2eq)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

62

1.156

1.152

1.020

1.117

1.249

1.096

1.089

Gas natural

0

0

0

0

0

0

0

0

Gasos liquats del petroli

509

500

472

450

440

426

376

361

Combustibles líquids

7.639

8.694

11.644

14.032

13.724

14.138

11.812

11.522

TOTAL 8.211 10.350 13.268 15.501 15.280 15.814 13.284 12.973
EMISSIONS DE GEH AL SECTOR INDUSTRIAL PER FONTS (2000-2007) (tCO2eq)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

38.967

39.946

45.975

41.542

44.274

44.278

37.916

39.364

Gas natural

44.829

53.680

48.543

71.689

71.993

68.190

51.264

46.496

Gasos liquats del petroli

1.157

1.135

1.073

1.022

999

969

828

795

Combustibles líquids

31.862

29.613

34.825

25.763

13.617

18.111

9.037

8.301

TOTAL 116.815 124.374 130.416 140.016 130.882 131.548 99.044 94.956
EMISSIONS DE GEH AL SECTOR DOMÈSTIC PER FONTS (2000-2007) (tCO2eq)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

45.554

48.361

58.047

54.091

59.173

71.667

66.065

68.969

Gas natural

28.501

29.799

28.458

32.369

38.705

42.084

37.515

36.059

Gasos liquats del petroli

6.116

5.998

5.670

5.403

5.279

5.120

4.590

4.409

Combustibles líquids

8.845

8.447

7.002

6.315

5.210

4.870

3.606

4.495

TOTAL 89.016 92.605 99.177 98.177 108.368 123.741 111.776 113.931
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EMISSIONS DE GEH AL SECTOR SERVEIS PER FONTS (2000-2007) (tCO2eq)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

66.197

74.853

83.220

77.326

77.514

100.284

90.585

93.506

Gas natural

9.562

9.844

9.256

10.365

11.210

10.339

10.068

8.188

Gasos liquats del petroli

2.601

2.551

2.411

2.298

2.247

2.179

1.731

1.662

Combustibles líquids

6.420

6.104

5.395

4.682

3.614

3.553

2.488

3.005

TOTAL 84.780 93.352 100.283 94.670 94.584 116.355 104.872 106.362

EMISSIONS DE GEH AL SECTOR TRANSPORT PER FONTS (2000-2007) (tCO2eq)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

0

0

0

0

0

0

0

0

Gas natural

0

0

0

0

0

0

0

0

Gasos liquats del petroli

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibles líquids

166.144

171.216

173.760

172.580

176.635

175.021

180.075

182.221

TOTAL 166.144 171.216 173.760 172.580 176.635 175.021 180.075 182.221
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament, Diputació de Barcelona, ICAEN, IDESCAT, ATLL i AMSA

Emissions de GEH



La producció d’electricitat per mitjà d’instal·lacions d’energia

estalviades amb la

solar fotovoltaica va provocar, el 2007, un estalvi d’emissions de

producció local

GEH a l’atmosfera de 152 tCO2eq, de les quals 59 són estalviades

d’energia

per instal·lacions públiques. Això suposa un increment del 0,7%



en relació amb l’assolit el 2005 gràcies a l’augment del nombre
d’instal·lacions.


A partir de la utilització d’instal·lacions solars tèrmiques s’han
estalviat, al 2007, 362 tCO2eq, de les quals el 55,2% han estat
estalviades per instal·lacions públiques. La producció total ha
incrementat un 60 % respecte el 2005.



El projecte del Tub verd que ha valoritzat la calor residual
generada en el procés de tractament del fangs de l’EDAR de
Mataró en diversos equipaments municipals, va suposar l’any
2007 un estalvi d’emissions de GEH de 2.342 tCO2eq (comptant
la recuperació de calor del tractament de fangs), un 20,5% més
respecte el 2005. La calor per assecar els fangs s’ha obtingut a
partir de cogeneració, i per tant, en el procés també s’ha
produït energia elèctrica. Al 2007, s’han produït 31.707.804 kWh
elèctrics, que han suposat un estalvi d’emissions de 5.671
tCO2eq.



El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme
(CIVRM) contribueix també a la disminució d’emissions de GEH a
l’atmosfera mitjançant la producció d’energia elèctrica durant
el procés d’incineració dels residus. La contribució del Centre,
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mitjançant la venda de l’electricitat a la xarxa, afavoreix la
reducció de la intensitat climàtica del mix elèctric.

EMISSIONS DE GEH ESTALVIADES PER LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA (2005-2007) (tCO2eq)
2005

2006

2007

Energia solar fotovoltaica

-151

-128

-152

Energia solar tèrmica

-226

-269

-362

Producció d'energia elèctrica per tractament de fangs (EDAR
Mataró)

-12.008

-8.172

-5.671

Producció d'energia tèrmica útil per recuperació de calor del
tractament de fangs (Tub Verd)

-1.944

-2.601

-2.342

CIVRM: valorització calor residual tractament residus

-9.598

-7.987

-7.811

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró

Balanç global





Del total d’emissions de GEH del municipi de Mataró s’efectua

d’emissions de

una extracció d’aquelles que han estat estalviades ja sigui via

GEH

aprofitament energètic (via energia solar fotovoltaica) o via
efecte embornal. En el primer cas l’estalvi ascendeix fins a les
152 tCO2eq a l’any 2007, mentre que en el segon suposa un total
de 1.183 tCO2eq. El total suma 1.258 tCO2eq (+0,2% respecte
l’any 2005), el que suposa un 0,21% de les emissions de GEH del
2007.

BALANÇ GLOBAL D’EMISSIONS DE GEH A MATARÓ AL PERÍODE 2005-2007 (tCO2eq)
2005

2006

2007

604.027

548.367

548.816

Energia solar fotovoltaica

-151

-128

-152

Efecte embornal: superfície forestal*

-861

-861

-861

-22

-22

-22

-300

-300

-300

-1.255

-1.251

-1.258

605.361

549.678

550.151

Emissions de GEH totals
(descomptant les estalviades per la valorització de residus)

Efecte embornal: verd urbà*
Efecte embornal: alguer*
TOTAL EMISSIONS ESTALVIADES
BALANÇ GLOBAL
*Valors estimats amb un grau d’imprecisió alt

Les emissions estalviades a partir de l’energia solar tèrmica no es pot descomptar en el balanç, perquè ja estan incloses en una
reducció del combustible de suport –gas natural, gas-oil, electricitat.
Les emissions estalviades per a processos de valorització del Tub verd no les podem descomptar perquè prèviament no s’han sumat les
emissions dels fangs resultants del procés de depuració de les aigües residuals, aspecte no contemplat en la metodologia utilitzada.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró
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PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Veure Fitxes: balanç energètic municipal, mobilitat i transports, residus, aigua i Ajuntament (balanç
energètic i emissions de GEH, equipaments, enllumenat i flota de vehicles municipal).

A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
 Veure Fitxes: balanç energètic municipal, mobilitat i transports, residus, aigua i Ajuntament (balanç
energètic i emissions de GEH, equipaments, enllumenat i flota de vehicles municipal).

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Veure fitxes: balanç energètic municipal, mobilitat i transports, residus, aigua i Ajuntament (balanç
energètic i emissions de GEH, equipaments, enllumenat i flota de vehicles municipal).

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Veure fitxes: balanç energètic municipal, mobilitat i transports, residus, aigua i Ajuntament (balanç
energètic i emissions de GEH, equipaments, enllumenat i flota de vehicles municipal).

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
 Veure fitxes: balanç energètic municipal, mobilitat i transports, residus, aigua i Ajuntament (balanç
energètic i emissions de GEH, equipaments, enllumenat i flota de vehicles municipal).
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BALANÇ ENERGÈTIC DEL MUNICIPI
El consum energètic directe és la primera causa d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, tant a escala global
com local, i és també on els potencials de reducció d’emissions són més elevats. Reduint el consum d’energia a
tots els sectors d’activitat, augmentant l’eficiència energètica i implantant energies renovables en l’àmbit local,
podem incidir en la mitigació del canvi climàtic.

ASPECTE

DIAGNOSI

Consum d’energia



per càpita

El 2005 el consum energètic corregit de Mataró va ser de
1.902.826.160 kWh, amb un consum per càpita de 16.306

VALORACIÓ



kWh/hab. El consum corregit s’ha obtingut a partir de l’aplicació
del concepte de consum corregit, que per a Mataró s’ha
considerat com el consum total descomptant les vendes a xarxa
resultants del procés de tractament de residus, és a dir,
procedents de la incineració i la metanització de la matèria
orgànica (en el període de 2000-2007 la metanització realitzada
no ha proporcionat vendes a xarxa). Així doncs, el consum
energètic per càpita a Mataró el 2005 va ser un 7,7 % inferior al
consum energètic mitjà per càpita dels 68 municipis de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat que calculen aquest
indicador (17.562 kWh/habitant).


El consum d’energia total per càpita es va situar el 2007 en
14.563 kWh/habitant, un 10,7% menys que el comptabilitzat
l’any 20051, any de referència del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible pel plantejament d’objectius de reducció d’emissions.



El consum energètic per càpita va assolir el màxim absolut l’any
2003 (16.830 kWh/habitant), coincidint amb el màxim per càpita
en el sector industrial.

Consum d’energia



de Mataró

El consum energètic total de la ciutat va assolir el màxim absolut
l’any 2005, amb 1.903 milions de kWh. Aquest pic està



correlacionat amb els màxims en el consum energètic dels
sectors primaris, domèstic i serveis obtingut el mateix any.


El 2007, darrer any amb dades completes disponibles, el consum
energètic total de Mataró va ser de 1.733 milions de kWh, la qual
cosa representa una reducció del 8,9% en relació a l’any 2005. El
rati per habitant encara ha minvat de manera més acusada
(10,6% de 2005 a 2007), perquè paral·lelament a la davallada del
consum energètic a la indústria de Mataró, ha crescut la població
censada al municipi (2% de 2005 a 2007).

1

Any d’inici de l’aplicació de la Directiva 2003/87/CE de comerç d’emissions.
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CONSUM FINAL D'ENERGIA PER SECTORS (2000-2007)
2.500.000.000

kWh

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Primari

31.306.795

37.956.427

48.634.953

57.647.215

56.583.669

58.013.181

48.912.352

47.681.708

Primari

425.903.155 475.640.910 468.650.645 555.406.100 516.373.158 499.285.503 377.597.217 352.853.372

Serveis

225.283.455 266.383.048 254.483.686 271.071.326 265.112.100 282.865.171 275.954.090 270.727.333

Domèstic

299.496.906 324.461.619 316.404.890 342.406.564 376.730.536 398.557.757 372.044.761 371.004.017

Transport

658.225.743 675.885.934 683.974.178 677.119.366 690.999.221 684.057.895 701.917.416 708.842.750

COMPROVACIÓ CONSUM CORREGIT 1 1.621.524.9091.761.997.4761.751.681.6581.882.897.9301.884.633.5551.902.826.1601.758.023.5621.733.476.620

* El consum corregit 1 s’ha obtingut en aplicar el concepte de consum elèctric corregit. Per obtenir-lo a Mataró s’han descomptat les vendes de kWh
elèctrics a la xarxa del procés de tractament de residus. Cal tenir en compte que per obtenir el consum corregit per sectors s’ha descomptat a cada
sector la part proporcional al seu consum elèctric.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA
CONSUM FINAL D’ENERGIA PER SECTORS I PER CÀPITA (2000-2007) (kWh/hab)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Primari
301
353
444
514
495
496
411
Indústria

4.045

4.396

4.242

4.920

4.480

4.244

3.150

2007
400
2.936

Serveis

2.085

2.407

2.246

2.340

2.244

2.345

2.252

2.206

Domèstic

2.823

2.977

2.837

3.003

3.241

3.359

3.081

3.066

Transport
TOTAL

6.323
15.577

6.305
16.438

6.258
16.027

6.052
16.830

6.055
16.515

5.862
16.306

5.911
14.805

5.955
14.563

CONTRIBUCIÓ DE CADA SECTOR AL CONSUM ENERGÈTIC TOTAL (2000-2007) (%)
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Primari

1,9%

2,1%

2,8%

3,1%

3,0%

3,0%

2,8%

2,7%

Indústria

26,0%

26,7%

26,5%

29,2%

27,1%

26,0%

21,3%

20,2%

Serveis

13,4%

14,6%

14,0%

13,9%

13,6%

14,4%

15,2%

15,1%

Domèstic

18,1%

18,1%

17,7%

17,8%

19,6%

20,6%

20,8%

21,1%

Transport
TOTAL

40,6%
100%

38,4%
100

39,0%
100

36,0%
100

36,7%
100

35,9%
100

39,9%
100

40,9%
100
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CONTRIBUCIÓ DE CADA SECTOR AL CONSUM
ENERGÈTIC TOTAL (2005)

CONTRIBUCIÓ DE CADA SECTOR AL CONSUM
ENERGÈTIC TOTAL (2007)

3,0%

2,7%

26,0%
35,9%

Primari

20,2%

40,9%

Primari

Indústria

Indústria

Serveis

Serveis
15,1%

Domèstic
14,4%

Transport

Transport

20,6%

Domèstic

21,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA

Consum d’energia



Des de l’any 2000 al 2007, els consums més elevats de Mataró

de Mataró per

proporcionalment s’han produït en el transport (oscil·lant entre

sectors

el 35,9% i el 40,9% del consum total segons l’any), un patró



similar a la mitjana dels municipis de la província.


Fins l’any 2006, el segon sector amb major consum proporcional
d’energia va ser l’industrial, que va arribar al seu màxim l’any
2003 amb 550 milions de kWh, un 29,2% del consum energètic
total de Mataró. Des de l’any 2003 al 2007 el pes del consum
energètic de la indústria s’ha reduït gairebé un 36,5%.



L’any 2007 el consum energètic en el sector domèstic va superar
lleugerament l’industrial i passà a ser el segon en importància
després del transport. El canvi de posició no ha estat tant per
l’increment en valor absolut del sector domèstic, sinó sobretot
per la reducció del pes de la indústria. De fet, el consum
domèstic va augmentar un 33,4% des del 2000 al 2005, arribant
als 392 milions de kWh i 3.359 kWh/habitant el 2005, però de
2005 a 2007 ha minvat un 7% en valors totals i un 8,7% en valors
per càpita.



El consum energètic del sector serveis en període 2005-2007 es
manté força estable, amb valors propers als 268 milions de kWh.

Consum energètic



El consum energètic total de la flota de vehicles de recollida de

del tractament i la

residus de Mataró, que en el còmput general es contempla dins

gestió de residus

el sector “transport”, va ser de 2.921.543 kWh l’any 2005 (25



kWh/habitant) i 3.977.758 kWh l’any 2007 (33,4 kWh/ habitant).
L’augment del rati per habitant de 2005 a 2007 és del 33,5%.


La recollida selectiva per habitant en el mateix període es va
incrementar un 40%, la qual cosa justifica l’ascens del consum
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energètic dels vehicles. El reciclatge dels residus comporta una
important reducció d’emissions de GEH que compensa amb
escreix l’increment de consum energètic del servei de recollida.
Han estat 281,1 les tones de C02 equivalents que s’han emès de
més al 2007, respecte el 2005, a partir de l’increment de
consum de gasoil dels vehicles que efectuen la neteja i la
recollida de residus. Tanmateix, s’han estimat en 3.817 tones de
C02 equivalents, les emissions estalviades a partir de la recollida
selectiva de residus.


Mataró ha reduït l’aportació de residus a la Central de
Recuperació Energètica del Centre Integral de Valorització de
Residus del Maresme en un 11,6% en el període 2005-2007.

Consum energètic



del cicle de l’aigua

El tractament i el transport d’aigua d’abastament a Mataró
comporten consums elèctrics per a la potabilització (a l’Estació



de Tractament d’Aigua Potable del Ter, situada a Cardedeu); el
bombament en alta (a l’estació de bombament del Maresme), el
bombament complementari fins als dipòsits situats a les cotes
100 i 180 de Mataró (gestionat per Aigües Ter Llobregat) i el
bombament en baixa (bombament dins el municipi, gestionat per
Aigües de Mataró). El consum de l’estació de bombament del
Maresme és el més important, es situa en 0,36 kWh per metre
cúbic bombejat, amb un total de 2.450.212,9 kWh al 2007. El
segueix en importància el bombament en baixa, que va consumir
el 2007 853.549 kWh, i el consum per a la potabilització que va
ser de 684.417 kWh.


El consum elèctric total del tractament i bombeig d’aigua
d’abastament va ser de 3.922.725 kWh l’any 2005 i 3.996.713
kWh l’any 2007. El consum elèctric de l’abastament per unitat
de volum d’aigua durant aquest període augmentà de 0,52 a 0,58
kWh/m3.



L’augment de la proporció d’aigua de pous propis ha comportat
des de l’any 2005 una reducció del consum energètic del
bombament en alta del 9%, situant-se en 2.458.747 kWh al 2007,
però un augment superior (+55%) del consum elèctric del
bombament en baixa. El consum elèctric de l’abastament
d’aigua per habitant s’ha mantingut en 33,6 kWh/habitant, tot i
la reducció del consum d’aigua per càpita del 6,3% en el període
2005-2007.



La gestió de l’aigua residual també comporta consums elèctrics
de bombament: 1.360.320 kWh l’any 2005 (0,17 kWh/m3) i
1.524.320 kWh l’any 2007 (0,191 kWh/m3).
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El consum elèctric més significatiu vinculat a l’aigua residual de
Mataró es produeix durant el tractament a l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Mataró: un consum mitjà de 0,60 kWh/m3
d’aigua l’any 2005 i 0,63 kWh/m3 d’aigua l’any 2007, amb un
consum total de 4.797.600 kWh al 2005 i 5.038.740 kWh al 2007
(el 72.2% del consum elèctric del cicle de l’aigua per a aquest
darrer any). L’aigua depurada es condueix al mar a través d’un
emissari submarí i per tant en aquest cas no hi ha consums fora
del municipi.



El consum energètic total del sanejament d’aigua per habitant
s’ha reduït de 52,9 kWh/habitant el 2005 a 54,8 kWh/habitant el
2007.

CONSUM ENERGÈTIC VINCULAT AL CICLE DE L’AIGUA (2005-2007) (kWh)
2005
2006
2007
ABASTAMENT
ETAP Cardedeu
673.703
690.861
684.417
Bombament en alta
2.698.507
2.423.635
2.458.747
Bombament en baixa
550.515
759.847
853.549
SANEJAMENT
EDAR Mataró
4.797.600
4.884.270
5.038.740
Bombament en baixa
1.376.312
1.418.239
1.484.330
TOTAL 10.096.637 10.176.852 10.519.783

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’ATLL, AMSA i el Consell Comarcal del Maresme


Intensitat
energètica local



La intensitat energètica de Mataró (el consum energètic dividit
entre Producte Interior Brut del municipi) va arribar al màxim
l’any 2003 amb 0,95 kWh/euro. Des de l’any 2005 la intensitat
energètica del municipi ha millorat fins a situar-se en 0,80
kWh/euro el 2007, amb una millora remarcable del 13%. La
mitjana de Catalunya és de l’ordre d’1,2 kWh/euro.
INTENSITAT ENERGÈTICA LOCAL DE MATARÓ (2000-2007)
1,00
0,90
0,80

kWh/euro

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Intensitat energètica local (I-15)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0,87

0,92

0,90

0,95

0,93

0,92

0,83

0,80

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT, Caixa Catalunya, l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de
Barcelona, l’ICAEN, ATLL i AMSA
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 El consum de combustibles líquids ha estat el més elevat de les

Consum d’energia
de Mataró per

fonts energètiques en tot el període estudiat (835 milions de kWh i

fonts d’energia

7.153 kWh/habitant al 2005). Tot i l’augment mantingut del



consum de combustibles d’automoció, els consums totals de
combustibles líquids han baixat lleugerament (un 3% de 2000 a
2005 i un 2,8% de 2005 a 2007), degut a la reducció d’ús de fueloil
a la indústria.
 La segona font d’energia de Mataró és el gas natural (597 milions
de kWh i 5.117 kWh/habitant el 2005). Durant el 2004- 2005 el seu
consum va augmentar significativament en tots els sectors. De
2005 a 2007 el consum de gas natural ha disminuït un 24,7%,
principalment a causa de la reducció del consum industrial.
 L’electricitat és la tercera font en termes de consum d’energia
(432 milions de

kWh i 3.703 kWh/habitant l’any 2005), el seu

consum va augmentar un 2% durant el període 2005-2007.
 El consum de gasos liquats del petroli, molt minoritari, s’ha reduït
any rere any paral·lelament a la gasificació del municipi.
CONSUM ENERGÈTIC PER FONTS D'ENERGIA FINAL (2000-2007)
2.000.000.000
1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000

kWh

1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
Altres fonts

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

0

0

415.440

451.760

470.720

620.720

817.616

Electricitat

305.567.362

384.404.333

382.085.796

410.956.059

415.471.895

432.186.198

432.432.877

440.444.897

Gas natural

410.355.598

461.995.001

427.013.340

566.451.975

603.505.715

597.092.726

489.336.868

449.219.628

Gasos liquats del petroli

45.745.216

44.862.865

42.409.329

40.408.348

39.493.262

38.299.050

33.146.685

31.842.347

Combustibles líquids

859.856.733

870.735.277

900.173.193

864.666.108

825.710.923

834.777.465

802.486.412

811.152.132

TOTAL CONSUM 1

1.621.524.909 1.761.997.476 1.751.681.658 1.882.897.930 1.884.633.555 1.902.826.160 1.758.023.562 1.733.476.620

* El consum corregit 1 s’ha obtingut en aplicar el concepte de consum elèctric corregit. Per obtenir-lo a Mataró s’han descomptat les vendes de kWh
elèctrics a la xarxa del procés de tractament de residus, aquestes s’han descomptat a la font electricitat. **La font combustibles líquids inclou també el
biodièsel consumit per la flota de Mataró Bus.***La font altres fonts inclou el consum d’energia solar tèrmica, i quan n’hi hagin també inclourà la
geotèrmia i la biomassa.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA.
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CONSUM ENERGÈTIC DE MATARÓ PER FONTS D’ENERGIA FINAL I PER CÀPITA (2000-2007) (KWh/hab)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2.935
3.586
3.496
3.673
3.641
3.703
3.642
3.700
3.942
4.310
3.907
5.063
5.289
5.117
4.121
3.774
439
419
388
361
346
328
279
268
8.260
8.123
8.236
7.729
7.236
7.153
6.758
6.814
0
0
0
4
4
4
5
7
15.577 16.438 16.027 16.830 16.515 16.306 14.805 14.563

Electricitat
Gas natural
Gasos liquats del petroli
Combustibles líquids
Altres fonts
TOTAL

CONTRIBUCIÓ DE LES DIFERENTS FONTS AL CONSUM ENERGÈTIC (2000-2007) (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat 18,84% 21,82% 21,81% 21,83% 22,05% 22,71% 24,60% 25,41%
Gas natural 25,31% 26,22% 24,38% 30,08% 32,02% 31,38% 27,83% 25,91%
Gasos liquats del petroli

2,82%

2,55%

2,42%

2,15%

2,10%

2,01%

1,89%

1,84%

Combustibles líquids 53,03% 49,42% 51,39% 45,92% 43,81% 43,87% 45,65% 46,79%
Altres fonts

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,02%

0,02%

0,04%

0,05%

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

100

DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC TOTAL
PER FONTS (2005)

0,0%

22,7%

43,9%

DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC TOTAL
PER FONTS (2007)
0,0%

31,4%

Electricitat
Gas natural

Gas natural

2,0%

25,4%

Electricitat
46,8%

Gasos liquats del
petroli
Combustibles
líquids
Altres fonts

25,9%

Gasos liquats
del petroli
Combustibles
líquids
Altres fonts

1,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA

Consum energètic

 En el sector domèstic, el consum més elevat és el de gas natural,

per sectors i fonts

que representa un 49% del consum energètic de les llars. El

d’energia

consum d’electricitat també és important i representa el 41% del



consum. El consum de gas natural al sector domèstic va créixer un
47,7% de 2000 a 2005, però es reduí un 14,3% de 2005 a 2007, tot i
que la població censada a Mataró va augmentar.
 En el sector serveis (que inclou el consum de l’Ajuntament:
equipaments, enllumenat i semàfors, flotes, etc.) la font
energètica

majoritària

és

l’electricitat,

que

actualment

representa el 77,3% dels consums energètics d’aquest sector. El
consum d’electricitat dels serveis augmentà un 51,3% de 2000 a
2007.
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 En el sector industrial el consum majoritari és el de gas natural,
seguit del d’electricitat. El gas natural ha anat guanyant pes en
relació als combustibles líquids (fueloil i gasoil C) i actualment
representa el 65,9% del consum energètic del sector. L’electricitat
representa el 24,5% del consum energètic a la indústria. De 2005 a
2007 s’ha reduït el consum industrial d’energia de totes les fonts.
 Al sector transports, el 100% del consum prové dels combustibles
líquids, el qual ha augmentat un 3,6% durant el període 20052007.

CONSUMS ENERGÈTICS PER FONTS I SECTORS (2005)
Transport

SECTOR

Domèstic
Serveis
Indústria
Primari
0
kWh

200

400

600

800

Primari

Indústria

Serveis

Domèstic

Transport

Combustibles líquids

53.537.092

65.389.261

13.351.244

18.441.973

684.057.895

Gasos liquats del petroli

1.878.486

0

Gas natural

4.267.023

9.599.275

22.554.267

337.574.373

51.182.903

208.335.450

0

Electricitat

2.482.969

87.992.377

199.289.587

142.421.264

0

Altres fonts

0

0

241.280

229.440

0

CONSUMS ENERGÈTICS PER FONTS I SECTORS (2007)

SECTOR

Transport
Domèstic
Serveis
Indústria
Primari
kWh

Combustibles líquids
Gasos liquats del petroli

0

200

400

600

800

Primari

Indústria

Serveis

Domèstic

Transport

43.631.200

30.315.071

11.342.861

17.020.250

708.842.750
0

1.592.117

Gas natural

3.502.658

7.323.740

19.423.832

230.176.730

40.534.529

178.508.369

0

Electricitat

2.363.760

85.438.509

202.950.116

149.692.512

0

Altres fonts

0

0

451.280

366.336

0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA
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CONSUM ENERGÈTIC AL SECTOR PRIMARI PER FONTS (2000-2007) (kWh)
Electricitat

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

126.305

2.704.685

2.337.370

2.408.941

2.548.782

2.482.969

2.422.497

2.363.760

Gas natural

-

-

-

-

-

-

-

-

Gasos liquats del petroli

2.244.158

2.200.876

2.080.512

1.982.343

1.937.056

1.878.486

1.657.334

1.592.117

Combustibles líquids

28.928.605

32.921.892

44.091.869

53.134.283

51.967.990

53.537.092

44.729.431

43.631.200

Altres fonts

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

31.299.069

37.827.453

48.509.750

57.525.567

56.453.828

57.898.547

48.809.262

47.587.078

CONSUM ENERGÈTIC AL SECTOR DOMÈSTIC PER FONTS (2000-2007) (kWh)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

92.318.790

113.136.560

117.726.686

127.768.079

135.023.533

142.421.264

146.010.832

149.692.512

Gas natural

141.093.607

147.517.876

140.878.914

160.243.562

191.611.066

208.335.450

185.716.190

178.508.369

Gasos liquats del petroli

26.944.762

26.425.088

24.979.918

23.801.246

23.257.499

22.554.267

20.219.478

19.423.832

Combustibles líquids

33.492.730

31.987.136

26.513.260

23.912.148

19.730.577

18.441.973

13.655.299

17.020.250

Altres fonts

0

0

0

229.440

229.440

229.440

229.440

366.336

TOTAL

293.849.889

319.066.660

310.098.778

335.954.475

369.852.115

391.982.395

365.831.239

365.011.299

CONSUM ENERGÈTIC AL SECTOR SERVEIS PER FONTS (2000-2007) (kWh)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

134.153.169

175.112.247

168.779.778

182.652.792

176.873.887

199.289.587

200.201.864

202.950.116

Gas natural

47.338.019

48.734.974

45.822.933

51.310.270

55.492.979

51.182.903

49.840.591

40.534.529

Gasos liquats del petroli

11.458.638

11.237.560

10.622.969

10.121.820

9.898.639

9.599.275

7.623.738

7.323.740

Combustibles líquids

24.127.660

22.947.975

20.217.198

17.576.762

13.613.897

13.351.244

9.376.984

11.342.861

0

0

0

186.000

222.320

241.280

391.280

451.280

217.077.486

258.032.755

245.442.878

261.847.644

256.101.722

273.664.288

267.434.456

262.602.526

Altres fonts
TOTAL

CONSUM ENERGÈTIC AL SECTOR INDUSTRIAL PER FONTS (2000-2007) (kWh)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Electricitat

78.969.099

93.450.841

93.241.962

98.126.248

101.025.693

87.992.377

83.797.684

85.438.509

Gas natural

221.923.971

265.742.151

240.311.493

354.898.144

356.401.670

337.574.373

253.780.087

230.176.730

Gasos liquats del petroli

5.097.658

4.999.341

4.725.930

4.502.938

4.400.067

4.267.023

3.646.135

3.502.658

Combustibles líquids

115.081.994

106.992.339

125.376.688

92.923.548

49.399.238

65.389.261

32.807.283

30.315.071

Altres fonts

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

421.072.722

471.184.672

463.656.074

550.450.878

511.226.668

495.223.035

374.031.189

349.432.968

CONSUM ENERGÈTIC AL SECTOR TRANSPORTS PER FONTS (2000-2007) (kWh)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-

-

-

-

-

-

-

-

Gas natural

-

-

-

-

-

-

-

-

Gasos liquats del petroli

-

-

-

-

-

-

-

-

Combustibles líquids

658.225.743

675.885.934

683.974.178

677.119.366

690.999.221

684.057.895

701.917.416

708.842.750

Altres fonts

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

658.225.743

675.885.934

683.974.178

677.119.366

690.999.221

684.057.895

701.917.416

708.842.750

Electricitat

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, l’ICAEN, l’IDESCAT,
ATLL i AMSA
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Producció
d’energia

local

 L’any 2005, Mataró va generar 314.154 kWh d’electricitat en
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa



elèctrica. Les instal·lacions augmenten cada any, i el 2007 la
producció arribà a 342.713 kWh. Les instal·lacions de més
superfície i producció són la de la Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (600 m2), la de Mataró Energia Sostenible SA (MESSA) al
dipòsit d’aigua de Rocablanca (380 m2) i la de Promocions
Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) a Vallveric (341,52 m2).
 Les instal·lacions solars tèrmiques per a l’obtenció d’aigua
calenta sanitària, resultants de la implantació de l’ordenança
solar, tenen una producció més significativa, estimada en 470.720
kWh l’any 2005 i 817.616 kWh l’any 2007, fet que suposa un
increment del 73,7%. El 2007 el 55,2 % de la producció prové
d’instal·lacions públiques, i el 44,8 restant d’instal·lacions
privades.
 Sumant la producció d’energia solar fotovoltaica i energia solar
tèrmica, l’autoproducció a partir d’energia solar va ser de
784.873,7 kWh l’any 2005 (6,7 kWh/habitant) i 1.160.329,1 kWh el
2007 (9,8 kWh/habitant). La mitjana dels 26 municipis de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat que calculen l’indicador
d’autoproducció a partir de fonts renovables va ser de 123,5
kWh/habitant l’any 2004, una producció per càpita més de 12
vegades superior a la de Mataró. El grau d’autoabastament de
Mataró amb energia solar tèrmica i fotovoltaica va ser de 0,041%
l’any 2005 i de 0,067% l’any 2007. Malgrat la baixa producció, es
valora positivament l’increment de 2005 a 2007, que va ser del
47,8%.
 A més de les instal·lacions solars, a Mataró hi ha tres grans
instal·lacions de valorització energètica: el Centre Integral de
Valorització de Residus del Maresme, l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals de Mataró i el Tub verd. Aquestes instal·lacions
van tenir una producció neta total atenent als serveis prestats a
Mataró (restant els autoconsums) de 67,7 milions de kWh l’any
2005 (equivalent al 3,6% de l’energia consumida al municipi) i 58
milions de kWh el 2007 (equivalent al 3,4% de l’energia consumida
al municipi).
 El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, l’any
2005 va vendre a la xarxa 19,9 milions de kWh d’electricitat
(procedents de la part proporcional de la incineració dels residus
procedents de Mataró) i 17,6 milions de kWh l’any 2007. El
coeficient mitjà de generació energètica de la planta és de 525
kWh per cada tona de residus sòlids urbans, i s’ha considerat un
factor del 84% per descomptar l’autoconsum, i un factor del 8,80%
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per descomptar pèrdues. S’observa una disminució d’un 12%
respecte l’any 2005 a causa de l’augment de la recollida selectiva
i en conseqüència, de la reducció de la quantitat de residus que
es llencen com a fracció resta.
 Fins l’any 2008, els fangs resultants del procés de depuració de
les aigües residuals de l’Estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) ubicada a Mataró (la gestió dels quals depèn de l’Agència
Catalana de l’Aigua) van ser assecats tèrmicament amb consum de
gas natural, en un procés de cogeneració, i l’excedent
d’electricitat es venia a la xarxa. L’any 2005 es van vendre a la
xarxa, arran del sanejament del total de les aigües residuals
tractades a la planta, 42 milions de kWh d’electricitat i l’any
2007, 31,7 milions de kWh. En el cas de l’EDAR es consideren les
vendes a xarxa del total de la planta (a diferència del criteri
adoptat per a la planta incineradora), ja que tant l'aprofitament
de la calor residual de l’assecatge de fangs, com el de biogàs són
utilitzats exclusivament pel Tub verd.
 A partir de l’abril de 2009, l’empresa municipal MESSA comença a
utilitzar el biogàs com a imput energètic de la xarxa de distribució
de fred i calor del tub verd. Anteriorment aquest únicament era
utilitzat per mantenir la temperatura dels digestors de l’EDAR i la
resta es cremava en una torxa sense aprofitament energètic.
 La instal·lació més emblemàtica de producció energètica de
Mataró és el Tub verd, la xarxa de distribució de calor gestionada
per MESSA, que inicià el seu funcionament l’any 2003. Al 2007 el
Tub verd proveeix el centre esportiu el “Sorrall”, l’Hospital de
Mataró i la piscina municipal; i amb menor consum, el CEIP Camí
del Cros, el CEE Les Aigües, l’IES Alexandre Satorras, el pavelló
poliesportiu municipal Maria Teresa Roca, el CEIP Antoni Machado
i l’Escola Bressol Elna. L’any 2009 arribarà al CEIP Maria Mercè
Marçal, a l’escola bressol adossada al CEIP i al poliesportiu del
carrer d'Euskadi. En els propers anys la xarxa s’ampliarà al Front
de Mar, on s’instal·laran dos circuits, un per a distribució de fred i
l’altre per a la distribució de calor, per al Tecnocampus i els nous
edificis planejats a la zona del Rengle (1200 habitatges i 140.000
m2 de superfície de serveis). La previsió és quadruplicar la
distribució d’energia tèrmica en els propers 7-10 anys.
 Fins l’any 2008 el Tub verd obtenia energia de la calor sobrant de
l’assecat tèrmic dels fangs de la depuradora de Mataró (amb una
producció de 4.042.241 kWh d’energia tèrmica útil el 2005 i
5.286.824 kWh el 2007) i utilitzava complementàriament gas
natural (amb una producció d’energia tèrmica útil de 1.699.861
kWh el 2005 i 3.402.400 kWh el 2007). A finals de l’any 2008, en
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aturar-se el procés d’assecat tèrmic dels fangs in situ a la
depuradora, el Tub verd començà a funcionar amb un procés de
cogeneració convencional a partir de gas natural i amb una
caldera que consumeix biogàs procedent del digestor de fangs de
la depuradora. A l’abril de 2009 es comença a valoritzar el biogàs.
Es preveu que el 2010 s’iniciï la compra de vapor i calor latent del
Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme per cobrir
les necessitats de l’ampliació de la xarxa i dels serveis del Tub
verd.

PRODUCCIÓ D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA
1.400.000
1.200.000

KWh

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Producció d'energia solar

2003

2004

2005

2006

2007

218.854

279.354

314.154

295.254

342.713

415.440

451.760

470.720

620.720

817.616

fotovoltaica connectada a
xarxa
Producció d'energia solar
tèrmica

PRODUCCIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA PER HABITANT (2003-2007) (kWh/habitant)

2003

2004

2005

2006

2007

Energia solar tèrmica

3,71

3,96

4,03

5,23

6,87

Energia solar fotovoltaica

1,96

2,45

2,69

2,49

2,88

5,67

6,41

6,73

7,71

9,75

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró
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PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA I GRAU D’AUTOABASTIMENT ENERGÈTIC DE MATARÓ (2003-2007) (kWh)

2003

2004

2005

2006

2007

Energia solar fotovoltaica

218.854

279.354

314.154

295.254

342.713

Energia solar tèrmica

415.440

451.760

470.720

620.720

817.616

Producció d'energia elèctrica per valorització
de residus sòlids urbans: vendes a la xarxa

20.752.641

21.165.129

19.953.348

18.402.275

17.632.560

Producció d'energia elèctrica per tractament
de fangs (EDAR Mataró): vendes a la xarxa

20.381.085

37.550.295

42.036.182

38.081.243

31.707.804

Producció d'energia tèrmica útil per
recuperació de calor del tractament de fangs
(Tub Verd)

-

997.700

4.042.241

5.992.704

5.286.824

Producció d'energia tèrmica útil a partir de
gas natural (Tub Verd)

2.278.226

4.596.601

1.699.861

870.480

3.402.400

44.046.245

65.040.838

68.516.506

64.262.676

59.189.917

1.903.650.571

1.905.798.684

1.922.779.508

1.776.425.837

1.751.109.180

TOTAL PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA
Consum energètic de Mataró
Consum
xarxa)

energètic

corregit

(-vendes

a

1.882.897.930

1.884.633.555

1.902.826.160

1.758.023.562

1.733.476.620

% Autoabastiment amb fonts pròpies

2,339%

3,451%

3,601%

3,655%

3,415%

% Autoabastiment amb fonts renovables

0,034%

0,039%

0,041%

0,052%

0,067%

*La xifra no contempla les dades d’autoconsum d’electricitat procedent de la planta de valorització de residus de Mataró.**En el cas de l’EDAR
es consideren les vendes a xarxa del total de la planta (a diferència del criteri adoptat per a la planta incineradora), ja que tant l'aprofitament
de la calor residual de l’assecatge de fangs, com el de biogàs són utilitzats exclusivament pel Tub verd.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró

Mapa de la xarxa del Tub verd de Mataró, instal·lada i prevista. Font: MESSA
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PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Ordenança sobre la incorporació de sistemes d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i
construccions. 2005

 Ordenança municipal de llicències urbanístiques. 2006
 Ordenances fiscals i preus públics 2009: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, Impost sobre activitats econòmiques, Taxa per les llicències i les
autoritzacions d'establiments.

A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis

 Programa d’ajuts a la rehabilitació de façanes i tancaments del DMAH de la Generalitat
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
 Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat (PAE 4+)
 Pla de l’Energia de Catalunya (2006-2015)
Àmbit estatal:

 Código Técnico de la Edificiación (CTE). Documentos HE1, HE2 y HE4
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE)
 Plan de Energías Renovables 2005-2010

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Facilitar les inversions d’empreses públiques i privades en instal·lacions d’energies renovables i en
particular les instal·lacions solars fotovoltaiques en cobertes, tant de propietat municipal com d’altres.

 Aplicar criteris bioclimàtics a l’urbanisme i l’edificació.
 Estendre el Tub Verd al Front Marítim.
 Procurar l’excel·lència en eficiència energètica en els edificis de promoció pública.
 Augmentar els incentius a la rehabilitació energètica dels habitatges.
 Controlar i fer un seguiment estricte del compliment de la implantació del Código Técnico de la Edificación
en els edificis nous i rehabilitacions, en coordinació amb l’ICAEN.
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 Realitzar campanyes de comunicació i implicació ciutadana per a la reducció de consums energètics al
sector domèstic.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Promoure ajuts en eficiència energètica i energies renovables en els diferents sectors.
 Promoure la realització de plans de millora energètica en indústries, al sector terciari i en grups
d’habitatges.

 Aplicar estrictament el Código Técnico de la Edificación la certificació energètica en edificis nous i edificis
a rehabilitar.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
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



3.2.1a Promoure la realització d'auditories energètiques a les empreses amb consums
superiors a les 500 Tep anuals

3.2.4 Incentivar les millores energètiques a les llars i en general als edificis i instal·lacions
privades



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
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AJUNTAMENT: BALANÇ ENERGÈTIC

2007

I D’EMISSIONS DE GEH

% DE CONTRIBUCIÓ SOBRE EL GLOBAL D’EMISSIONS
2,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

L’administració local com a agent impulsor de les polítiques i com actor interventor en el territori té una important
contribució potencial en termes d’impacte en el canvi climàtic i en les actuacions de mitigació. A més,l’adopció de
tecnologies d’eficiència energètica i d’energies renovables suposa un exemple per a la resta d’agents i organitzacions
del territori.

ASPECTE
Consum energètic

DIAGNOSI

VALORACIÓ

 La disminució global d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

i emissions de

(GEH) del sector públic entre els anys 2005 i 2007 ha estat del

GEH del sector

0,6%. El valor d’emissions anuals de l’administració pública per

públic

a l’any 2005 va ser de 10.831,4 TnCO2eq d’emissions netes, és a



dir, restant les emissions estalviades gràcies a la contribució de
l’energia solar fotovoltaica municipal. L’any 2007, les emissions
van ser de 10.767,6, 63,8 TnCO2eq en relació amb el 2005. El
2009 les emissions van ser de 10.180,4, assolint una reducció del
6% respecte el 2005, amb 651 tones menys emeses que al 2005.
 Les emissions associades al consum energètic dels equipaments i
l’enllumenat públic representen l’any 2007 un 66% del total
(27,3% i 38,5% respectivament), seguides de les del transport
públic (13,6%) i de la flota de serveis externalitzats (10,5%). La
flota municipal (1,7%), els semàfors (3,2%) i el bombeig d’aigua
(4,0%) són els sectors que menys contribueixen a les emissions
de GEH de l’administració. Les emissions de GEH tant dels
equipaments com de l’enllumenat públic han disminuït en el
període 2005-2007 (-16% i -1% respectivament) mentre que les
emissions del transport públic (+12%) i la flota de vehicles,
pròpia i externalitzada, (+17%) han augmentat.
 L’aportació global del sector públic a les emissions del municipi
es manté al voltant d’un 2%. Això vol dir que, tot i l’augment en
el

nombre

de

quadres

d’enllumenat

i

en

el

nombre

d’equipaments municipals en el període analitzat (+12 quadres i
+7 edificis) i que el consum va augmentant paulativament, les
actuacions de millora de l’eficiència energètica dutes a terme
en aquests àmbits (essencialment la introducció del Tub verd)
han repercutit en una disminució en el volum total d’emissions
de GEH.
 L’equivalent en consum energètic de les emissions de l’any 2005
va ser de 30.904.954 kWh, el 2007 de 32.163.994 Kwh (que
representa un augment del 4%) i el 2009 34.316.908 (amb un
augment de l’11% respecte el 2005). Els principals blocs de

Document I. Diagnosi de síntesi

47

consum són l’enllumenat i els equipaments i
suposaven

el

56,8%

del

consum

total

que l’any 2007
(29,3%

i

27,5%

respectivament), l’any 2005 aquesta proporció era del 62%. La
diferència entre emissions i consum es deu a l’augment de la
intensitat climàtica del mix elèctric espanyol.

CONSUM ENERGÈTIC PER SERVEIS DE L'ADMINISTRACIÓ (2005-2009)
40.000.000
35.000.000

kWh

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Altres (elevadors contenidors)
Semàfors

2005

2006

2007

2008

2009

272.083

500.874

304.410

699

604

777.506

1.077.213

782.096

965.727

489.777

Equipaments

10.366.678

10.539.726

8.832.633

11.008.624

11.888.728

Enllumenat

8.785.756

8.783.517

9.414.606

9.193.616

8.696.574

681.492

903.449

986.202

1.034.377

1.140.976

Bombeig d'aigua
Flota municipal

726.789

738.834

724.956

691.735

707.494

Flota serveis externalitzats

3.179.684

3.238.677

4.255.561

4.373.870

4.562.777

Transport públic

6.114.966

6.301.331

6.863.530

6.664.772

6.829.978

TOTAL AJUNTAMENT I SERVEIS
EXTERNALITZATS

30.904.954

32.083.622

32.163.994

33.933.420

34.316.908

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró
DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
L'AJUNTAMENT I ELS SERVEIS MUNICIPALS
(2007)

DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
L'AJUNTAMENT I ELS SERVEIS MUNICIPALS
(2005)
33,5%

27,5%

Equipaments

29,3%

Enllumenat

28,4%

19,8%
2,5%
2,2%
10,3%
0,9%
2,4%
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Equipaments
Enllumenat

Semàfors

Semàfors

Bombeig d'aigua

Bo mbeig d'aigua

Altres (elevadors
co ntenidors)
Flota municipal

Altres (elevado rs
contenidors)
Flota municipal

Flota serveis
externalitzats
Transport públic

21,3%
2,4%
3,1%
0,9%
13,2%
2,3%

Flota serveis
externalitzats
Transport públic
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DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
L'AJUNTAMENT I ELS SERVEIS MUNICIPALS
(2009)
34,6%

Equipaments
Enllumenat

25,3%

Semàfo rs
Bombeig d'aigua
Altres (elevado rs
co ntenidors)
Flo ta municipal

19,9%
1,4%
3,3%
13,3%
0,0%
2,1%

Flo ta serveis
externalitzats
Transpo rt públic

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró

EMISSIONS GEH PER SERVEIS DE L'ADMINISTRACIÓ (2005-2009)
12.000,0

Tones C02 eq

10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0

Altres (elevadors
contenidors)
Semàfors

2005

2006

2007

2008

2009

130,9

217,4

134,9

0,3

0,2

374,0

467,5

346,5

371,8

188,6

Equipaments

3.501,6

3.364,6

2.953,3

3.221,9

3.415,4

Enllumenat

4.225,9

3.812,0

4.170,7

3.539,5

3.348,2

Bombeig d'aigua

327,8

392,1

436,9

398,2

439,3

Flota municipal

185,6

188,7

185,2

176,7

180,5

Flota serveis
externalitzats

844,3

860,2

1.131,1

1.163,0

1.213,2

1.308,0

1.347,9

1.468,1

1.425,6

1.461,0

10.898,1

10.650,4

10.826,6

10.297,1

10.246,4

Transport públic
TOTAL BRUT

* Per obtenir el total d’emissions netes cal restar del total brut les emissions estalviades per l’energia solar fotovoltaica.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró
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DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DE
L'AJUNTAMENT I ELS SERVEIS MUNICIPALS
(2005)

DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DE
L'AJUNTAMENT I ELS SERVEIS MUNICIPALS
(2007)

Equipaments

32,1%

12,0%

38,8%

Enllumenat

27,3%

Equipaments
Enllumenat

Semàfors

Semàfo rs

Bo mbeig d'aigua

Bombeig d'aigua

Altres (elevado rs
contenidors)
Flota municipal

Altres (elevadors
contenidors)
Flo ta municipal

Flota serveis
externalitzats
Transport públic

3,4%
3,0%
7,7%
1,2%
1,7%

38,5%

3,2%

13,6%
10,4%

1,2%
1,7%

4,0%

Flo ta serveis
externalitzats
Transpo rt públic

DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DE
L'AJUNTAMENT I ELS SERVEIS MUNICIPALS
(2009)
Equipaments

33,3%

32,7%

Enllumenat
Semàfors
Bombeig d'aigua
Altres (elevadors
contenidors)
Flota municipal

14,3%

1,8% Flota serveis
externalitzats
4,3%
Transport públic
0,0%
11,8%
1,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró

Consum municipal

 La font energètica amb el consum més elevat en tots els anys

per fonts

estudiats dins del sector municipal ha estat l’electricitat, situant-

energètiques

se en 16.854.403 kWh al 2007, amb una reducció del 6,72%



respecte el 2005 (el consum al 2005 va ser de 15.791.787 kWh).
L’electricitat suposava el 52,4% del consum total de l’Ajuntament
l’any 2007. Al 2009, amb 16.718.162 kWh consumits, suposa un
48,7% del total consumit.
 Els combustibles líquids, que representaven el 37,7% del consum
total de l’administració municipal l’any 2007, són la segona font
d’energia en termes de consum energètic. El seu consum va
augmentar un 19,4% entre els anys 2005 i 2007 com a
conseqüència de l’increment del consum de combustibles
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d’automoció per part de les flotes municipals i dels serveis
externalitzats. El 2009 els combustibles líquids són el 36% del
total consumit.
 El gas natural és la font energètica minoritària en el consum
municipal, per davant però de la solar tèrmica. L’any 2007
representava el 8,5% del consum total, després de disminuir un
42,1% durant el període 2005-2007, situant-se en 2.735.296 kWh el
2007. El 2009 el gas natural és el 13,5% del total consumit, amb
4.637.936 kWh, que suposen un consum sols d’un 1,8% inferior al
del 2005.

DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
L'AJUNTAMENT PER FONTS (2005)

DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
L'AJUNTAMENT PER FONTS (2007)

0,8%

1,4%

32,8%

37,7%

Electricitat

51,1%

Electricitat

Gas natural

52,4%

Combustibles
líquids
Altres Fonts

15,3%

Gas natural
Combustibles
líquids
Altres Fonts

8,5%

DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
L'AJUNTAMENT PER FONTS (2009)
1,8%
35,9%

Electricitat

48,7%

Gas natural
Combustibles
líquids
Altres Fonts

13,5%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró

Emissions per



La font d’energia amb major contribució en termes de generació

fonts

d’emissions de GEH a l’administració municipal de Mataró és

energètiques

l’electricitat

(representa

el

68,9%

de

total



d’emissions

generades l’any 2007), seguida del consum de combustibles
líquids (26,1%) i del gas natural (5,1%). El 2009, l’electricitat
representa un 62,6%, els Combustibles líquids un 28,2% i el gas
natural el 9,2% restant.
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L’electricitat va esdevenir en el període 2005-2007 la font amb
majors nivells d’emissió de GEH, amb un total de 7.407,5 tCO2eq
emeses al 2007 (-1,6% respecte el 2005). El 2009 es van emetre
6.370,5 tCO2eq, amb una reducció del 15,4% respecte el 2005



Els combustibles líquids són la font energètica amb major
generació d’emissions de GEH després de l’electricitat. Les
emissions del 2007 van incrementar un 19,5% respecte el 2005,
assolint les 2.808 tCO2eq. El 2009 les emissions van ser de 2.873
tCO2eq, un 22,3% més que el 2005.



La tercera font d’energia amb major contribució d’emissions de
GEH és el gas natural. Durant el 2007 va generar 553 tCO2eq,
amb una reducció del 42,1% respecte el 2005. El 2009 les
emissions generades van ser de 936,9, que suposa un increment
del 69,4% respecte el 2007 i una reducció del 1,8% respecte el
2005.

EMISSIONS GEH PER FONTS DE L'ADMINISTRACIÓ (2005-2009)
12.000,0

Tones C02 eq

10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0

2005

2006

2007

2008

2009

Electricitat

7.529,1

7.339,2

7.407,5

6.637,0

6.370,5

Gas natural

953,6

833,9

553

817,6

936,9

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Gasos liquats del petroli
Combustibles líquids
TOTAL NET

2.348,7

2.416,2

2.808

2.791,1

2.873,0

10.831,4

10.589,3

10.767,6

10.245,7

10.180,4

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró
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DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS DE
L'AJUNTAMENT PER FONTS (2005)

DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS DE
L'AJUNTAMENT PER FONTS (2007)

21,7%

26,1%
Electricitat

Electricitat

Gas natural

Gas natural

8,8%

5,1%
68,8%

Combustibles
líquids

69,5%

Combustibles
líquids

DISTRIBUCIÓ DE LES EMISSIONS DE
L'AJUNTAMENT PER FONTS (2009)

28,2%
Electricitat
Gas natural

9,2%

62,6%

Combustibles
líquids

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró

Eficiència

 Les emissions per càpita l’any 2005 van ser de 0,093 Tn

energètica per

CO2eq/hab, i han disminuït en un 2,5% l’any 2007 (0,090 Tn

càpita

CO2eq/hab), tot i l’augment de població (2%). En el mateix



període, el número de quadres d’enllumenat ha passat de 190 a
202 (el que suposa un increment del 6%) i el número d’edificis
públics ha passat de 112 a 119 (el que suposa un increment del
6%). Per tant l’augment d’eficiència energètica del municipi ha
estat important. Tot i això, comparant aquestes dades amb les
contingudes a la base de dades del SIE (Sistema d’Informació
Energètica, que inclou 35 municipis de Catalunya), observem
que Mataró es troba en línia amb la mitjana de consum per
habitant a Catalunya, per tant disposa encara d’un alt potencial
de millora en el rati per habitant.

Document I. Diagnosi de síntesi

53

kWhtotal/hab

EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC
PER CÀPITA (2005-2009)
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

2005

2006

2007

2008

2009

Total consum
Ajuntament per
habitant (kWh/hab) (I9)

264,8

270,2

270,2

283,3

281,9

Mitjana Catalunya
(font SIE ) (kWh/hab)

249

297

276

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró

Implantació

 Es valora positivament l’augment del nombre d’instal·lacions

d’energies

solars tèrmiques en edificis públics, que han passat de 3 a 9

renovables i

entre els anys 2003 i 2007 amb un augment de la superfície del

sistemes d’alta

143% (de 232,5 a 564,1m2). El 2009, ja són 791,6 m2

eficiència en el

d’instal·lació, que suposa un increment del 40% respecte el

sector públic

2007. El 2009 el 48,5% de la producció d’energia del municipi



s’obté a partir d’instal·lacions públiques, i han permès estalviar
un total de 244 tones CO2 eq.
 El 2007 es van generar 133.154 kWh a partir d’instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica públiques, un 4% menys que la
generada al 2005 (138.682 kWh). Es valora positivament
l’augment d’aquestes instal·lacions, essencialment en sostres,
places i equipaments públics, cosa que afavoreix un augment de
la producció elèctrica del 29% (fins als 171.344 kWh) entre els
anys 2007 i 2009. Tot i això, es fa necessari un augment de la
seva aportació en el mix energètic del propi sector públic. El
2009 la producció d’electricitat a partir d’instal·lacions
fotovoltaiques públiques va permetre estalviar 66 tones CO2 eq.
 L’augment de la connexió del nombre d’equipaments al Tub
verd (passant de 3 a 10 entre els anys 2003 i 2009, dels quals 9
són equipaments municipals i un és l’Hospital), ha significat una
reducció molt significativa de les emissions de GEH associades al
consum de gas natural. Fins al 2008 la xarxa de distribució del
calor Tub verd valoritzava la calor residual del procés
d’assecatge de fangs de l’EDAR, que el 2008 va suposar un
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estalvi d’emissions de 2005 tones CO2 eq. Quan el procés
d’assecatge ‘in situ’ dels fangs s’acaba, el Tub verd obté
energia a partir de la co-generació amb gas natural, i de la
posada en funcionament, a inicis de l’any 2009, de la
recuperació del biogàs generat als digestors de la depuradora
(que fins aleshores era utilitzat per mantenir la temperatura
dels digestors i l’excedent era cremat en una torxa). La
valorització del biogàs ha permès una reducció del consum de
gas natural, i un estalvi d’emissions, el 2009, de 645 tones CO2
eq.
 Es valora positivament la previsió d’alimentar el Tub verd amb
la calor residual del Centre Integral de Valorització de Residus
del Maresme, que comportarà la reducció de l’actual consum de
gas natural.
 Es destaquen també les iniciatives d’instal·lació d’energia
geotèrmica que s’han iniciat en una nova promoció d’habitatges
(beneficiant un total de 7 habitatges: 4 soterranis per a
aparcament, 1 local en planta baixa, 1 planta primera amb 4
habitatges i una segona amb 3) i a la Nau de Can Minguell.
Consum municipal

 L’augment de consum i d’emissions associat als autobusos

de combustibles

urbans de Mataró ha estat significatiu, a causa de l’augment de

als vehicles

línies i millora del servei. L’augment tant del total de kms

d’automoció

recorreguts com del consum de combustible (de 666.144 a



747.690 litres per part dels autobusos urbans (+12,2% entre 2005
i 2007) porta associat un augment proporcional de les emissions
de GEH (+12,2% fins a les 1.468,1 TCO2eq). La no disponibilitat
de dades sobre el consum de combustibles líquids anteriors al
2005, any en què es va introduir el Biodièsel 20% com a
combustible dins la flota, impedeix quantificar la reducció
d’emissions directes com a conseqüència de la implantació
d’aquest combustible. El 2009, van ser 744.035 els litres
consumits, i es van generar un total de 1.461 tones CO2 eq, un
0,5% menys que les generades al 2007.
 Pel que fa a les emissions de GEH dels vehicles propis i dels
serveis externalitzats (excloent autobusos urbans), aquestes han
evolucionat des d’un 10% fins a un 12,16% del total d’emissions
de l’administració en el període 2005-2007 (arribant el 2007 a
generar 1.316,3 TCO2eq, un 28 % més que el 2005). El 2009 la
flota genera un 13,6% de les emissions de l’Administració
municipal , amb 1.393,7 tones CO2 eq.
Gestió energètica

 Fins el segon trimestre de 2010, el Servei de Compres i
Contractacions portaven a terme un control manual del consum



de pòlisses, malgrat no estar coordinat suficientment amb els
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altres

serveis

que

portaven

el

manteniment.

Com

a

conseqüència de no disposar d’un millor control de consums no
existeix una posició de negociació eficient de les tarifes (mercat
lliure) del conjunt de les pòlisses. Aquesta situació canvia al
abril-maig de 2010 amb l’adquisició del SIE, un software de
gestió energètica, que permet centralitzar tota la informació i
fer una gestió de alarmes. Tanmateix, continua sense millorar la
coordinació entre serveis.
 Per part del Grup PUMSA existeix un control de consum
energètic dels aparcaments i promocions d’habitatge protegit, i
tot i que en la seva majoria es tracta de gestió privada, és una
iniciativa correcta de gestió energètica.
 Existeix un sistema de telegestió i control de l’enllumenat
públic,

acompanyat

d’una

anàlisi

continuada,

un

pla

d’inversions i un control de resultats i planificació energètica
que es considera correcte i que afavoreix el compliment de les
disposicions normatives establertes en matèria de certificació
energètica i contaminació lumínica.
 S’està implantant un sistema de telegestió dels consums
energètics dels edificis que es controlen des del Servei de
Manteniment i Serveis, però encara no s’ha definit un
organigrama per a analitzar les dades, ni s’ha definit un
esquema de bones pràctiques energètiques associades a la
telegestió, al bon ús i al manteniment.
 El

manteniment

descentralitzada
autònoms

i

d’edificis
entre

empreses

els

és

realitza

diferents

municipals,

serveis,

amb

un

de

manera

organismes
manteniment

correctiu, però no preventiu, i amb el marc normatiu no del tot
complert (no es compleix el RITE en la seva totalitat). El Grup
PUMSA i Prohabitatge disposen d’una estratègia cap al
manteniment preventiu, mentre que la resta de serveis no ho
tenen concretat en forma d’estratègia.
 Es detecta un baix nivell d’implantació de bones pràctiques de
gestió energètica i ús, així com d’inversions de baix cost per a la
millora de l’eficiència energètica.
 S’estan executant programes de mitjana i gran inversió en
millora d’instal·lacions (arran del Plan Español para el Estímulo
de la Economia y el Empleo) amb certs criteris d’eficiència
energètica, però no existeixen directrius unitàries en el sí de
l’Ajuntament i tampoc s’avalua el resultat de les mateixes, així
com no s’efectua un seguiment des del punt de vista energètic.
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 Per a les noves instal·lacions i nous edificis existeixen una sèrie
de criteris correctes d’integració de terra radiant i energia solar
amb vocació de complir el Codi Tècnic de l’Edificació
estrictament,

la

certificació

energètica

i

el

decret

d’ecoeficiència, tot i que hi ha un dèficit de formació en els
software de càlcul (LIDER i CALENER, i càlcul d’instal·lacions
solars). Al mateix temps es marca una lletra mínima de
certificació energètica en els nous edificis del Rengle, i es
detecta la voluntat de Prohabitatge de construir una nova
promoció d’habitatges sota una certificació energètica B, o fins
i tot A, i adoptar la classe A a la Nau Minguell.
 Es valora molt positivament el projecte de connexió progressiva
d’edificis

públics

al

Tub

verd,

com

a

criteri

general

d’instal·lacions.
 Existeix una llarga tradició i iniciativa pròpia en el si de
l’Ajuntament en el disseny d’edificis i entorns amb criteris de
sostenibilitat i amb la incorporació d’energies renovables i Tub
verd, amb una bona formació dels/les tècnics/es a nivell
arquitectònic, amb empreses municipals amb iniciativa i gran
capacitat, amb la qual cosa hi ha una bona base per a executar
una estratègia de Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i de
PLCC–Ag21M

ambiciosa.

Es

detecta

però

una

deficitària

coordinació entre serveis en la unificació i definició de criteris,
en la manca d’una figura o equip de gestió energètica, així com
un cert dèficit formatiu en matèria d’enginyeria energètica per
a

complementar

els

coneixements

arquitectònics

i

de

sostenibilitat.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ


Auditoria i pla d’inversions de l’enllumenat públic.



Ordenança sobre la incorporació de sistemes d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i

construccions. 2005.



Ordenança municipal de llicències urbanístiques. 2006.

A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català



DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els

edificis.
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Programa d’ajuts a la rehabilitació de façanes i tancaments del DMAH de la Generalitat.



Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat (PAE 4+).



Pla de l’Energia de Catalunya (2006-2015).

Àmbit estatal



Código Técnico de la Edificiación (CTE). Documentos HE1, HE2 y HE4.



Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE).



Programa de Energías Renovables (2007-2012).



Plan Español para el Estímulo de la Economia y el Empleo

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Implantar un sistema de gestió energètica (SGE) amb un equip responsable, per realitzar el seguiment i gestió
de l’eficiència energètica i dels costos energètics.

 Aplicar estrictament el nou CTE, amb lletra obligatòria A o B i emissions zero en els nous edificis públics i les
rehabilitacions integrals.

 Analitzar les fórmules ESCO i noves formes de finançament per a assolir inversions continuades de millora en
equips de generació tèrmica i/o il·luminació en edificis i recuperació en funció de l’estalvi.

 Definir un pla de bones pràctiques en gestió energètica associat a la telegestió i a la implantació del SGE, per
a obtenir estalvis en gestió i bon ús.

 Realitzar una auditoria dels sistemes de reg, bombeig i distribució d’aigua per reduir consums d’aigua i
d’energia.

 Disposar d’un programa de formació interna en gestió energètica, en simulació tèrmica i càlcul d’edificis, i en
disseny i càlcul d’instal·lacions solars.

 Redactar un manual de criteris per a ús intern i per a control d’externalitzacions en edificació bioclimàtica,
enllumenat eficient, i instal·lacions d’alta eficiència energètica i d’energies renovables.

 Integrar el manteniment preventiu i complir els apartats de gestió energètica i eficiència energètica de tots
els edificis públics.

 Incorporar tecnologies energèticament eficients en la flota de vehicles i en el transport públic.
COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 No s’han identificat àmbits prioritaris d’actuació de competència supramuncipal.
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SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
 No s’han detectat subaccions no executades.
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AJUNTAMENT: EQUIPAMENTS

2007

MUNICIPALS

% DE CONTRIBUCIÓ SOBRE EL GLOBAL D’EMISSIONS
0,7%
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20%

40%

60%

80%

100%

Els equipaments públics representen més d’un 40% del consum energètic i de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH) de l’administració pública, a més constitueixen una gran part dels serveis que l’Ajuntament
ofereix a la ciutadania. Implementar polítiques d’estalvi energètic i d’integració d’energies renovables (ER) als
equipaments ofereix l’oportunitat de reduir significativament el consum energètic de l’Ajuntament, i al mateix
temps ens permet actuar com a agents exemplificadors i promotors d’un nou model energètic de cara a la
ciutadania i a les empreses del municipi.

ASPECTE

DIAGNOSI

Evolució del

 El consum energètic dels equipaments va ser, l’any 2005, de

consum

10.366.678 kWh i l’any 2007 de 8.832.633 kWh, amb una reducció

energètic i les

del 14,8%. El 2009 el consum va augmentar fins a 11.888.728 kWh,

emissions

que suposa un augment del 14,7% respecte el 2005.

VALORACIÓ



 La important disminució de consum energètic dels equipaments
municipals al 2007 es deu essencialment a la connexió a la xarxa
de distribució de calor, així com a certes irregularitats de
facturació del consum durant l’any a causa dels canvis tarifaris,
fet que pot haver provocat que alguns consums no s’hagin
comptabilitzat.
 Al 2005 es van emetre 3.501,6 TCO2eq, passant a les 2.953,3
TCO2eq del 2007, amb una disminució del 15,7%. El 2009 els
equipaments municipals van emetre 3.415,4TCO2eq, un 2,5%
menys que les emeses al 2005. La variació entre el consum i les
emissions es deu a la variació tant del mix energètic municipal
com del mix elèctric espanyol (reducció d’un 20% del mix elèctric
espanyol durant el període de 2005-2009, passant de 481 a 385
gCO2 eq/KWh).
Emissions de

 Per a l’any 2005 els equipaments d’administració i oficines

GEH segons

obtenen el major percentatge de generació d’emissions de gasos

tipologies

d’efecte hivernacle (GEH), amb el 37%, dins del conjunt dels

d’equipaments

equipaments municipals. Els segueixen els centres municipals

municipals

d’ensenyament (28,8%), els equipaments esportius (15,8%, 7,8%



els que tenen piscina i 8% els sense piscina) i els centres
socioculturals, cívics i biblioteques (14,2%).
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 De tots els equipaments, la disminució major durant el període
2005-2007 ha estat la corresponent als edificis esportius amb
piscina, amb un descens del 78%, essencialment a causa de la
incorporació de la piscina municipal a la xarxa de distribució de
calor Tub verd, i a la reducció de consum elèctric. En el període
2005-2007 els centres municipals d’ensenyament i les oficines
també han reduït les seves emissions en un 23% i un 12%
respectivament. Finalment els equipaments esportius sense
piscina han reduït les emissions un 3% durant el període. En canvi,
els centres socio-culturals, cívics i biblioteques han incrementat
en un 14% les seves emissions, principalment per la construcció
del Casal d’avis de Rocafonda, el Centre Social de Vistalegre i el
Casal de Joves de La Llàntia.
 Respecte el període 2005-2009, les oficines han reduït les seves
emissions un 44% seguint amb la tendència que ja s’observava
durant el període 2005-2007.Els equipaments esportius amb
piscina, tot i augmentar les seves emissions respecte el 2007,
durant el període global les han reduït fins el 43%. Els
equipaments socio-culturals, cívics i biblioteques continuen
augmentant les seves emissions, amb un increment total del 31%.
I per últim, els centres d’ensenyament i els equipaments esportius
sense piscina, que tot i assolir reduccions d’emissions durant el
període 2005-2007, passen a augmentar-les durant el període
2005-2009, amb increments del 25% i el 13% respectivament.
DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS (2005)
8,0%

administració i oficines

3,5%0,7%

9,2%
2,0%

37,0%
centres municipals
d'ensenyament

7,8%

centres socioculturals,cívics,
biblioteques
equipaments esportius
amb piscina

14,2%

28,8%
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DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS (2007)

equipaments esportius
sense piscina

administració i oficines

3,8% 0,7%
38,9%

centres municipals
d'ensenyament
centres socioculturals,cívics,
biblioteques
equipaments esportius
amb piscina

19,2%

26,3%

equipaments esportius
sense piscina
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DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS (2009)
9,0% 0,1% 21,1%
9,2%

administració i oficines

4,6%

centres municipals
d'ensenyament

19,1%

centres socioculturals,cívics,
biblioteques
equipaments esportius
amb piscina

36,9%

equipaments esportius
sense piscina

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

EMISSIONS DE GEH PER TIPOLOGIA D'EQUIPAMENTS (2005-2009)
4.000,0

Tones CO2eq

3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0

2005

2006

2007

2008

2009

Residencials

25,6

17,1

19,6

2,2

3,8

Altres

123,0

109,7

113,2

424,7

306,7

equipaments esportius sense piscina

278,5

336,0

270,6

258,6

314,9

equipaments esportius amb piscina

272,6

455,4

59,3

40,7

155,7

centres socio-culturals,cívics,
biblioteques

498,2

476,2

566,6

821,4

651,2

centres municipals d'ensenyament

1.006,9

830,4

776,5

872,4

1.261,3

administració i oficines

1.296,9

1.139,8

1.147,6

801,8

721,8

TOTAL EQUIPAMENTS EDIFICIS

3.501,6

3.364,6

2.953,3

3.221,9

3.415,4

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Evolució del

 Durant el període 2005-2007 el mix energètic dels edificis va variar,

consum

disminuint un 42,1% el consum de gas i augmentant un 1,7% el de

energètic per

l’electricitat. Durant el període 2005-2009, les variacions van ser d’un

fonts

1,8% de reducció del gas natural



i d’un augment del 21,1%

d’electricitat.
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 Per tipologies, els equipaments amb piscines són les instal·lacions
que han disminuït el consum de gas de forma més significativa. La
resta de tipologies ha variat lleugerament el seu consum de gas,
essencialment a causa de l’augment de la temperatura promig durant
els mesos d’hivern en aquest període.

CONSUM ENERGÈTIC D'EDIFICIS PER TIPOLOGIA I PER FONT (2005-2009)
7.000.000
6.000.000

kWh

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

electri
citat

gas
natural

electri
citat

2005
Residencials

gas
natural

electri
citat

2006

gas
natural

electri
citat

2007

gas
natural

electri
citat

2008

gas
natural
2009

0

126.694

0

84.851

0

96.925

5.784

0

9.945

0

Altres

255.730

0

252.675

0

255.643

0

765.190

644.213

747.360

93.737

equipaments esportius sense piscina

421.058

375.939

588.344

399.318

458.503

333.850

422.143

475.589

503.796

598.873

equipaments esportius amb piscina

17.237

1.308.395

375.056

1.448.692

31.002

225.590

28.706

146.925

354.690

centres socio-culturals,cívics,
biblioteques

898.024

274.803

972.540

235.043

1.157.510

217.123

1.392.449 1.363.288 1.291.962

94.605
749.289

centres municipals d'ensenyament

1.073.926 2.427.261 1.075.233 1.736.981

administració i oficines

2.608.975

TOTAL EQUIPAMENTS

5.274.950 4.720.932 5.786.309 4.128.012 5.367.089 2.735.296 6.176.242 4.047.492 6.388.368 4.637.936

207.838

2.522.461

223.126

967.101
2.497.330

1.657.531 1.498.574 1.380.659 1.641.359 3.033.753
204.277

2.063.396

36.818

1.839.256

67.679

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Indicador

 Les emissions per equipament entre els anys 2005 i 2007 han

d’eficiència

disminuït un 21%, des de les 31,3 TCO2eq/equipament fins a les 24,8

energètica per

TCO2eq/equipament. En el mateix període el número d’edificis

als edificis

públics ha passat de 112 a 119 (augment del 7%). L’anàlisi del 2009,

municipals

que ha pogut ser realitzat a partir del sofware de gestió energètica



SIE, s’han inventariat un total de 152 equipaments, amb un total de
22,5 TCO2eq/equipament, un suposa una reducció del 28,1% de les
emissions per equipament. Aquesta reducció es deguda a l’augment
d’eficiència

energètica

dels

equipaments

municipals,

gràcies

essencialment a la connexió d’alguns d’ells a la xarxa de distribució
de calor Tub verd, així com també a la reducció del mix elèctric.
Selecció dels

 De tots els equipaments que depenen de l’Ajuntament, els seus

edificis de

organismes autònoms i les empreses municipals s’ha fet una selecció

major consum i

d’aquells amb major potencial d’estalvi energètic per estudiar-los

impacte

individualment. Per mitjà de la seva caracterització es pot



determinar quins són els aspectes que condicionen el comportament
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energètic

energètic, així com identificar les accions de millora que es poden
implementar. En total s’han seleccionat un total de 35 edificis, que
es llisten a la taula següent.

CENTRES
SOCIOCULTURALS, CÍVICS,
BIBLIOTEQUES

EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

EQUIPAMENT
PISCINA MUNICIPAL

IE19

POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN

IE2

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA

IE5

POLIESPORTIU MUNICIPAL MARIA TERESA ROCA

IE20

EUROFITNESS EL SORRALL

IE21

BIBLIOTECA POMPEU FABRA

IMAC 3

TEATRE MONUMENTAL

IMAC 7

CA L'ARENAS

IMAC 8

CAN PALAUET

IMAC 1

CENTRE CÍVIC PLA D’EN BOET

AJ2

CENTRE CÍVIC MOLINS

AJ12

CENTRE CÍVIC CERDANYOLA

AJ13

CENTRE CÍVIC ROCAFONDA

AJ15

CENTRES MUINCIPALS D’ENSENYAMENT

ADMINISTRACIÓ I
OFICINES

EDIFICI VALLVERIC

Document I. Diagnosi de síntesi

CODI

EDIFICI AJUNTAMENT CARRERÓ
OFICINES AMSA-MESSA
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE
MATARÓ

PUMSA1
AJ9
AMSA1
IMPEM1

VIA PÚBLICA

AJ1

EDIFICI AJUNTAMENT - CASA GRAN

AJ19

CEIP ANXANETA

AJ3

CEIP JOSEP MONTSERRAT

AJ4

CEIP TOMÀS VIÑAS

AJ5

CEIP GERMANES BERTOMEU

AJ6

CEIP ROCAFONDA

AJ7

CEIP JOSEP MANUEL PERAMÀS

AJ8

CEIP LA LLÀNTIA

AJ10

CEIP CAMÍ DEL MIG

AJ11

CEIP CIRERA

AJ14

CEIP VISTA ALEGRE

AJ16

CEE LES AIGÜES

AJ17

CEIP CAMÍ DEL CROS

AJ18

ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES

IME 1

ESCOLA BRESSOL LA RIERETA

IME 2

ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA

IME 3

IES MIQUEL BIADA

IME 8
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Indicadors
d’eficiència
energètica
segons font,
tipologia i ús

 Es defineixen tres indicadors agregats d’eficiència energètica:
kWh/m2



Consum energètic anual (total i per fonts) per unitat de
superfície útil (kWh/m2): aquest indicador visualitza la magnitud
del consum energètic segons l’espai que ocupa l’edifici. La
tendència desitjable és que tendeixi a ser el més baix possible.

kWh/m2·h
Consum energètic anual (total i per fonts) per unitat de
superfície i per hora d’ús (kWh/m2·h): aquest indicador
reflecteix una “potència fictícia” per unitat de superfície,
segons la intensitat d’ús de l’edifici. La tendència desitjable de
l’indicador és que sigui el més baix possible, optimitzant així el
consum en relació a la superfície i el nombre d’hores
d’utilització.

kWh/m2·usuari
Consum energètic anual (total i per fonts) per unitat de
superfície i per usuari (kWh/m2·usuari): aquest indicador integra
la “potència fictícia” per una unitat d’usuari equivalent que
utilitzi l’edifici, de forma que es complementa la intensitat
energètica amb el grandària de l’edifici. La tendència desitjable
d’aquest indicador és que sigui el més baix possible.
Els tres indicadors es comparen mesurant la seva desviació respecte a
la mitjana calculada a partir de tots els edificis existents de la
mateixa tipologia en una base de dades d’uns 350 edificis de
Catalunya en municipis que tenen disponible el Sistema d’informació
energètica (SIE).
Normalització climàtica
Es calculen els indicadors bàsics d’eficiència energètica, considerant
el consum global i el consum per fonts energètiques. Aquests
indicadors generals es normalitzen respecte a la zona climàtica i
respecte a un any tipus de referència. Per a definir aquesta
normalització climàtica es procedeix a assignar a cada població una
estació meteorològica de referència (que tingui el mateix clima) i a
continuació, es calcula l’índex de severitat climàtica d’hivern i
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d’estiu (SCI i SCV en les seves sigles en castellà) d’aquella zona. Un
cop calculats, es multiplica el SCI pels consums dels mesos d’octubre,
novembre, desembre, gener, febrer, març, i el SCV pels mesos de
març, abril, maig, juny, juliol, agost i setembre.
 Finalment, els indicadors prenen una classificació definida en un total
de quatre classes energètiques, en ordre de més a menys eficient,
segons una escala A-D.
Classificació

 La classificació energètica mostra que del total de 35 edificis, la

energètica

majoria disposen d’una classificació energètica eficient (classe B, 20

total dels

edificis, un 57% del total), només un 9% disposen d’una classificació

equipaments

molt eficient (classe A, 3 edificis), i la resta presenten classificació



ineficient o molt ineficient (classe C i D, 34% del total). A partir
d’aquesta primera classificació es detecta la necessitat de prioritzar
les inversions cap els edificis amb una classificació energètica
ineficient i molt ineficient i una valoració de les instal·lacions
(essencialment Aigua Calenta Sanitària i sistemes de climatització)
baixa. En els equipaments amb una classificació energètica molt
eficient i una valoració de les instal·lacions correcta seria adequat
aplicar bones pràctiques energètiques per reduir el consum energètic.
 Dins del conjunt d’edificis analitzats i en relació amb els aïllaments
dels embolcalls, s’ha detectat que la majoria d’edificis disposen de
doble vidres i de murs amb aïllament, cosa que es valora de forma
molt positiva.
 Respecte les instal·lacions amb classificació dolenta del seu estat i
que poden mostrar qualsevol classificació d’eficiència energètica,
s’observa que els equips de generació de calor amb gas (calderes) en
bona mesura tenen més de 10 anys d’antiguitat. Aquest fet provoca
que el rendiment de l’equip de generació sigui menor. En relació als
sistemes de distribució de la climatització s'han trobat deficiències en
l'aïllament de molts sistemes i s’ha observat que la regulació
d’aquests en molts casos és de tipus manual, amb deficiències en el
seu funcionament.
 Pel que fa a la utilització del sistemes de climatització aire-aigua o
aire-aire, en la gran majoria dels edificis analitzats es disposa de
sistemes de regulació que permeten adaptar la temperatura de
confort a l’usuari/a, tot i que en la majoria de casos no es disposa de
protocols d’ús eficient.
 Del conjunt d’edificis analitzats, en aquells on es fa ús del fluorescent
el seu funcionament és correcte, malgrat no disposar d’una bona
sectorització, ni de balasts electrònics ni sistemes de regulació
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d’encesa en la majoria de casos.
 Un cas excepcional és el poliesportiu Mª Teresa Roca, que disposa
d’unes instal·lacions amb gran potencial d’eficiència energètica, però
s’observa un ús molt ineficient per part dels/les gestors/es de
l’edifici.
 A continuació es mostra la classificació d’eficiència energètica, així
com la valoració d’instal·lacions per a cada grup d’edificis. Per tal
d’interpretar la taula cal tenir en compte el següent:
La codificació és la següent: molt eficient (A), eficient (B), ineficient
(C) i molt ineficient (D).La valoració de les instal·lacions segueix el
següent criteri:
- Estat molt correcte, regulació bona i ús eficient ()
- Estat correcte encara que amb millores (aïllament, estat,
etc.), regulació ineficient ()
- Mal estat, instal·lacions antigues i manca d’una bona
regulació ()
Les fletxes amunt o avall al costat del símbol de valoració de les
instal·lacions matisa la valoració indicada per aquest quan és necessari.
CENTRES SOCIO-CULTURALS
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VALORACIÓ
INSTAL·LACIONS

KWH/M2

KWH/M2H

KWH/M2U

CLASSIFICACIÓ

TEATRE
MONUMENTAL

B

A

A

B



CAN PALAUET

B

A

B

B



CENTRE CÍVIC DE
CERDANYOLA

B

A

B

B



CENTRE CÍVIC DE
MOLINS

B

A

B

B



CENTRE CÍVIC DE
ROCAFONDA

B

A

B

B



CENTRE CÍVIC
DEL PLA D'EN
BOET

C

B

C

C



BIBLIOTECA
POMPEU FABRA

D

D

A

C



CA L'ARENAS

D

C

C

D



EQUIPAMENT
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CENTRES D’ENSENYAMENT
EQUIPAMENT

KWH/M2

KWH/M2H KWH/M2U CLASSIFICACIÓ

VALORACIÓ
INSTAL·LACIONS

CEIP VISTA
ALEGRE

A

A

A

A



CEIP ANXANETA

A

A

B

B



CEIP CAMÍ DEL
CROS

A

B

B

B



CEIP CAMÍ DEL
MIG

B

B

B

B



CEIP CIRERA

C

A

A

B



CEIP GERMANES
BERTOMEU

B

B

B

B



CEIP JOSEP
MANUEL
PERAMÀS

A

A

B

B



CEIP JOSEP
MONTSERRAT

A

A

B

B



CEIP LA LLÀNTIA

B

A

B

B



CEIP
ROCAFONDA

A

A

B

B



CEIP TOMÀS
VIÑAS

A

A

B

B



IES MIQUEL
BIADA

B

A

-

B



CEE LES AIGÜES

B

C

C

C



ESCOLA BRESSOL
CERDANYOLA

B

C

D

C



ESCOLA BRESSOL
LA RIERETA

B

B

D

C



ESCOLA BRESSOL
LES FIGUERETES

D

C

D

D
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CENTRES ESPORTIUS
EQUIPAMENT

KWH/M2 KWH/M2H KWH/M2U CLASSIFICACIÓ

VALORACIÓ
INSTAL·LACIONS

PISCINA
MUNICIPAL

B

C

A

B

EUROFITNESS
EL SORRALL

C

-

B

C

POLIESPORTIU
MUNICIPAL
EUSEBI MILLAN

B

C

B

C




POLIESPORTIU
MUNICIPAL DE
CIRERA

C

-

C

D



POLIESPORTIU
MUNICIPAL
MARIA TERESA
ROCA

C

D

D

D




No disponible

OFICINES
EQUIPAMENT
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KWH/M2 KWH/M2H KWH/M2U

CLASSIFICACIÓ

VALORACIÓ
INSTAL·LACIONS

EDIFICI
VALLVERIC

B

C

A

B



INSTITUT
MUNICIPAL DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

A

A

A

A



EDIFICI
AJUNTAMENTCARRERÓ

A

A

A

A



OFICINES
AMSA-MESSA

B

C

A

B



VIA PUBLICA

B

A

A

B



EDIFICI
AJUNTAMENT
- CASA GRAN

D

B

D

C
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Potencial

 Equipaments esportius (amb i sense piscina): es consideren

d’estalvi i

deficients el conjunt d’edificis analitzats, excepte la piscina

eficiència

municipal que és de classe eficient. Dels 5 equipaments avaluats 2 són

energètica dels

de classe C, 2 de classe D, i un de classe B). Són equipaments amb un

equipaments

ús molt intensiu de les seves instal·lacions durant hores determinades

esportius

i mantenen un horari d’obertura ampli. Tot i que disposen d’unes



instal·lacions correctes, tenen un important potencial de millora pel
que fa a la regulació de l’ús. Es detecta la necessitat, doncs, de
concentrar-se en l’aplicació de bones pràctiques energètiques i en la
gestió energètica dels edificis, fent un seguiment més acurat del
consum.
 Cal destacar que la connexió del Poliesportiu Municipal Mª Teresa
Roca al Tub verd durant l’any 2007 ha comportat una gran disminució
del consum de gas natural, però no ha implicat una disminució global
del consum global d’energia, per tant cal incidir tant en la seva gestió
com en el seu ús.
 L’equipament esportiu Piscina municipal és un equipament que també
consumeix, a partir del 2007, energia de la xarxa del Tub verd.
Aquesta connexió, més altres mesures que l’han acompanyat, ha
portat a reduir el seu consum energètic global i d’emissions de GEH
un 44% i 71% respectivament en relació al 2005. S’identifica la
necessitat d’incorporar algunes millores menors en les instal·lacions i
en la regulació de la climatització.
 En el cas de l’Eurofitness El Sorrall, la connexió al Tub verd durant
l’any 2006, i l’eliminació de les calderes de gas natural, així com
altres mesures que s’han incorporat, han afavorit la reducció del
consum global d’energia del 2007 un 30% en relació al 2005.
Potencial

 Oficines: l’eficiència dels edificis analitzats es considera correcta (3

d’estalvi i

lletra B, 2 lletra A i una lletra C). Cal destacar la baixa eficiència de

eficiència

l’edifici de l’Ajuntament, el qual disposa d’equips antics, amb una

energètica de

zonificació no gaire eficient, amb equips de regulació poc adaptats a

les oficines

l’ús real, i sense protocols de bones pràctiques. En general es tracta



d’equipaments amb horaris laborals amplis (al voltant de 8h en la
majoria, i alguns casos com l’edifici de Via pública, durant 24h), que
presenten nombre d’usuaris/es molt elevat, entre treballadors/es i
visitants, i moltes zones amb necessitat de comfort alt.
 En el període 2005-2007 aquest tipus d’equipament ha baixat el seu
consum energètic i les seves emissions de GEH derivades en un 11%. Es
detecta la necessitat d’invertir en la renovació d’instal·lacions de
generació (essencialment màquines de compressió) i substitució per
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sistemes més eficients, tals com bombes de calor geotèrmiques.
Altres aspectes de millora són l’aïllament dels sistemes de distribució,
així com la seva regulació i l’eficiència dels sistemes d’il·luminació.
La implantació de manteniment preventiu de les instal·lacions
permetrà una reducció addicional de les emissions.
 Respecte la implantació d’energies renovables, tres dels equipaments
estudiats presenten instal·lacions d’energies renovables, dos d'energia
solar tèrmica (Oficines AMSA-MESSA i Via Pública) i un de generació
d'energia elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica (Edifici
Vallveric)
Potencial
d’estalvi i
eficiència
energètica dels
centres
d’ensenyament

 Centres d’ensenyament: pel que fa a la seva eficiència energètica es
distingeixen clarament 2 grups:



- Els CEIPs i l’IES Miquel Biada, que en el seva majoria són
eficients (11 classe B i 1 classe A).
- Les escoles bressol, amb classificació ineficient o molt
ineficient (classes C i D), i el CEE les Aigües amb una
classificació de C.
 Durant el període 2005-2007 aquest tipus d’equipament ha disminuït
el seu consum energètic i les seves emissions de GEH en un 17% i 14%
respectivament.
 Els CEIPs es caracteritzen per tenir instal·lacions energèticament
deficients. Els sistemes de calefacció es valoren de forma regular, ja
que en la seva totalitat són calderes que ja han complert la seva vida
útil, amb un rendiment mig estacional no superior al 80%, amb una
sola zona en la majoria de casos, i regulacions manuals o amb
programació simple. L'aïllament en la distribució i en la caldera es
valora com a regular en la totalitat dels edificis.
 Es detecta la necessitat de millorar les regulacions i la zonificació de
la calefacció per tal d’obtenir un major estalvi energètic.
 L’estat dels sistemes d’il·luminació es valora com a regular amb un alt
potencial de millora. Encara molts dels edificis disposen de làmpades
incandescents, i cap fluorescent disposa de balasts electrònics o de
regulacions. No es disposa de sistemes de detecció ni temporització
de la il·luminació en WC i passadissos.
 S’ha identificat només un edifici amb una instal·lació solar d’aigua
calenta sanitària (CEIP de Cirera).
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 Destaca només com a CEIP amb un bon estat i regulació de les seves
instal·lacions el CEIP Tomàs Viñas, que disposa d’una caldera de
condensació, i un correcte estat de les instal·lacions. Aquesta
instal·lació ha implicat una reducció del consum de gas entre els anys
2005 i 2007 del 43%, passant de 11.771 kWh/any a 6.741 kWh/any.
 Actualment s’està implantant un sistema de telegestió de consums
energètics a les escoles, i s’està procedint a la rehabilitació dels
sistemes elèctrics de moltes d’elles. Encara no es poden comprovar
resultats d’aquestes implantacions, i caldria que la implantació dels
sistemes de telegestió hauria d’anar acompanyada d’un seguiment i
control, la detecció dels punts febles i la implantació de millores en la
gestió i regulació dels equips.
 Les escoles bressol mostren unes instal·lacions energèticament una
mica més correctes que els CEIPs, tot i que les calderes de dues
escoles ja han complert la seva vida útil (escola bressol La Riereta, i
escola bressol Cerdanyola).
 Tot i que les instal·lacions són lleugerament millors en les escoles
bressol,

la

seva

classificació

energètica

és

pitjor

(C

i

D),

essencialment perquè en tractar-se de centres amb menor nombre
d’usuaris i amb més necessitat de comfort les temperatures de
consigna de calefacció són més elevades, i els períodes de
funcionament són més llargs. Per la tipologia d’equipament també
disposen d’un comfort d’il·luminació més alt en general (amb un
índex de lluminositat (lux/m2) més alt que a les aules dels CEIPs).
 La gestió energètica és millorable en la majoria de centres
d’ensenyament. S’ha detectat que la calefacció es deixa funcionant
durant la nit amb una temperatura menor, tot i que seria aconsellable
mantenir-la apagada i engegar-la tan sols 2-3h abans de l’obertura
dels centres. Amb la instal·lació de sistemes de telegestió aquests
aspectes es poden detectar i corregir.
Potencial

 Centres

socio-culturals:

aquests

equipaments

mostren

unes

d’estalvi i

demandes energètiques elevades, a causa del tipus de servei,

eficiència

caracteritzat per horaris llargs i un volum d’usuaris dispers durant tot

energètica dels

l’any. A més, la seva activitat demanda una climatització que

centres socio-

afavoreixi la provisió d’unes condicions de comfort als usuaris, així

culturals

com la necessitat de mantenir unes condicions ambientals favorables



per a la preservació de materials (biblioteques i sales d’exposicions).
Convé incrementar els esforços per assolir un adequat equilibri entre
condicions de confort i gestió energètica, fent un seguiment més
acurat de la gestió d’aquests equipaments i millorant els sistemes,
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així com el manteniment de les instal·lacions.
 En total s’han avaluat 8 edificis: els centres cívics de Cerdanyola,
Molins i Rocafonda que, juntament amb el Teatre monumental i Can
Palauet, han obtingut una classificació energètica de B. El centre cívic
de pla d’en Boet i la Biblioteca Pompeu Fabra han obtingut la
categoria de C. Ca l’Arenas ha obtingut una classificació de D.
 A nivell global, l’any 2007 aquest tipus d’equipament ha augment el
seu consum energètic i les seves emissions de GEH en un 21% i 17%
respectivament en referència a l’any 2005.
 Les instal·lacions es valoren de forma variable per als diferents
edificis:
-

Ca l’Arenas: disposa de sistemes de climatització i il·luminació
bons i recents (la climatització incorpora l’ús d’energia
geotèrmica), fruit de la remodelació, i permeten una
flexibilitat d’ús bastant elevada. Disposa d’una classificació
molt baixa pel fet que les prestacions de l’edifici obliguen a un
ús de climatització i d’il·luminació molt alt. Tot i això seria
necessari incorporar protocols de bones pràctiques per mirar
de disminuir el seu consum.

-

Biblioteca Pompeu Fabra: té la singularitat de la façana
ventilada fotovoltaica, la qual influeix positivament en la
climatització d’hivern, però penalitza molt el consum a
l’estiu, ja que la protecció solar de les cèl·lules fotovoltaiques
no és suficient per a una façana sud molt il·luminada. El
sistema de climatització amb roda dessecant que aprofita la
calor de la façana climatitza una sala molt petita i no té
gairebé impacte en les necessitats globals de l’edifici. Al
mateix temps la regulació del free-cooling no es troba
optimitzada i tot el sistema de climatització implica una gran
complexitat d’ús per a aconseguir confort. Pel que fa a la
il·luminació, la zonificació i regulació i les prestacions d’una
biblioteca no permeten aprofitar suficientment la llum
natural. Caldria redefinir les instal·lacions d’il·luminació, així
com la regulació dels sistemes de clima, per tal d’adaptar els
usos a la singularitat del disseny de l’edifici.

-

Centres cívics: només el de Pla d’en Boet disposa de bons
sistemes de climatització. Els centres de Rocafonda i
Cerdanyola només disposen de calefacció, amb màquines molt
antigues, sense zonificació correcta, i regulació simple. Els
centres cívics de Molins i de Pla d’en Boet disposen de
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climatització;

el primer disposa de calefacció amb caldera

convencional que ha complert el seu temps de vida, amb
zonificació regular i regulació simple, i el segon disposa de
bomba de calor en bon estat, nova i amb un bon sistema de
regulació. El centre disposa també d’una persona encarregada
de dur a terme el control de la temperatura. Així els dos
centres cívics amb climatització d’estiu tenen ratis pitjors, i el
que té les millors instal·lacions és el que obté una pitjor
classificació energètica, remarcant així la necessitat de
millorar la regulació.
-

Tots els centres cívics disposen de gran quantitat de
fluorescents i un alt ús dels mateixos, amb un dèficit de
sistemes de regulació i estalvi, i de balasts electrònics.

-

El Teatre Monumental: disposa de calefacció amb caldera
convencional, de menys de 10 anys, i en un estat correcte, així
com una bomba de calor per aire condicionat, també de menys
de 10 anys i estat correcte. El problema més greu de l’edifici
es detecta en l’aïllament de la caixa escènica, que provoca
corrents d’aire i pèrdua de calor convectiu de l’espai reservat
al públic cap amunt quan funciona la calefacció. També cal
destacar l’elevat consum degut a la important il·luminació de
l’escenari.

-

Can Palauet: disposa d’un bon sistema de climatització amb
bomba de calor recolzat amb geotèrmia. Es tracta d’un fet
molt positiu, que a més permet molta flexibilitat de
funcionament. La reforma i implantació del nou sistema de
climatització ha repercutit en un augment del seu consum
elèctric de gairebé el 25%, passant de 70.477 kWh/any a
88.000 kWh/any entre els anys 2005 a 2007. L’increment pot
ser degut a l’augment en l’ús de l’equipament i l’increment
del nivell de confort, tot i que cal destacar que, en tractar-se
d’un edifici històric que requereix d’una major inversió
energètica per assolir un determinat nivell de confort, les
millores en eficiència energètica en climatització i il·luminació
han d’anar acompanyades d’un millor ajust en el seu ús,
d’acord amb les característiques constructives, mitjançant la
inversió per a una major automatització de processos o bé en
protocols estrictes de bones pràctiques.
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Implantació

 Es valora positivament l’augment del nombre d’instal·lacions solar

d’energies

tèrmiques en edificis públics, passant de 3 a 9 entre els anys 2000 a

renovables i

2007. També es valora positivament l’augment d’instal·lacions

alta eficiència

d’energia solar fotovoltaiques, essencialment en sostres, places i

en el edificis

aparcaments públics, així com les instal·lacions de geotèrmia com a

municipals

recolzament en sistemes de climatització. Tot i això és necessari un



augment de la seva aportació al mix energètic del propi sector públic.
 Pel que fa a la xarxa de calor del Tub verd, el seu augment en la
implantació, passant de 3 a 10 edificis públics entre els anys 2003 i
2008 (dels quals 9 són equipaments i un és l’Hospital) ha significat una
reducció molt significativa de les emissions de GEH associades al
consum de gas natural.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Auditories i pla d’inversions en edificis públics.
 Ordenança sobre la incorporació de sistemes d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i
construccions. 2005.

 Ordenança municipal de llicències urbanístiques. 2006.
A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis.

 Programa d’ajuts a la rehabilitació de façanes i tancaments del DMAH de la Generalitat.
 Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat (PAE 4+).
Pla de l’Energia de Catalunya (2006-2015).
Àmbit estatal:

 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos HE1, HE2 y HE4
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE)
 Plan de Energías Renovables 2005-2010
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ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL


Implantació d’un sistema de gestió energètica (SGE) amb un equip responsable per al seguiment i gestió
de l’eficiència energètica així com dels costos energètics.



Aplicació estricta del nou CTE, amb lletra obligatòria B en els nous edificis públics i les rehabilitacions
integrals.



Anàlisi de fórmules ESCO i noves formes de finançament per a assolir inversions continuades de millora en
equips de generació tèrmica i/o il·luminació en edificis i recuperació en funció d’estalvi.



Definir un pla de bones pràctiques en gestió energètica associat a la telegestió i a la implantació del SGE,
per a obtenir estalvis en gestió i bon ús.



Disposar d’un programa de formació interna en gestió energètica, en simulació tèrmica i càlcul d’edificis,
i en disseny i càlcul d’instal·lacions solars.



Redactar manual de criteris per a ús intern i per a control d’externalitzacions en edificació bioclimàtica,
enllumenat eficient, i instal·lacions d’alta eficiència energètica i d’energies renovables.



Integració de manteniment preventiu i compliment dels apartats de gestió energètica i eficiència
energètica de tots els edificis públics.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 No s’han identificat àmbits prioritaris d’actuació de competència supramunicipal.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
 No s’han identificat accions del Pla anterior que estiguin pendents de desenvolupar en aquest àmbit.
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Nom

Tipologia

TOTAL
kWh/m2

ELEC
kWh/m2

GAS
kWh/m2

TOTAL
kWh/m2·h

ELEC
kWh/m2·h

GAS
kWh/m2·h

TOTAL
kWh/m2·u

ELEC
kWh/m2·u

GAS
kWh/m2·u

CEIP ANXANETA

CENTRE ENSENYAMENT

49,85

27,39

22,46

0,01

0,008

0,002

0

0

0

CEIP CAMÍ DEL CROS

CENTRE ENSENYAMENT

69,74

42,62

27,12

0,022

0,014

0,008

0

0

0

CEIP CAMÍ DEL MIG

CENTRE ENSENYAMENT

128,82

84,37

44,45

0,037

0,019

0,017

0,001

0

0

CEE LES AIGÜES

CENTRE ENSENYAMENT

113,89

65,55

48,34

0,039

0,029

0,01

0,002

0,002

0,001

CEIP GERMANES BERTOMEU

CENTRE ENSENYAMENT

88,45

60,52

27,93

0,034

0,016

0,019

0,001

0

0

CEIP JOSEP MANUEL PERAMÀS

CENTRE ENSENYAMENT

44,71

30,3

14,41

0,014

0,007

0,007

0

0

0

CEIP JOSEP MONTSERRAT

CENTRE ENSENYAMENT

73,33

62,61

10,72

0,027

0,005

0,022

0,001

0

0,001

CEIP LA LLÀNTIA

CENTRE ENSENYAMENT

98,55

74

24,55

0,039

0,013

0,026

0,001

0

0

CEIP ROCAFONDA

CENTRE ENSENYAMENT

76,06

49,78

26,28

0,026

0,014

0,012

0

0

0

CEIP TOMÀS VIÑAS

CENTRE ENSENYAMENT

69,85

50,17

19,68

0,017

0,007

0,01

0

0

0

CEIP CIRERA

CENTRE ENSENYAMENT

73,2

49,5

23,7

0,017

0,008

0,01

0

0

0,001

CEIP VISTA ALEGRE

CENTRE ENSENYAMENT

42,5

31,23

11,27

0,018

0,006

0,011

0

0

0

IES MIQUEL BIADA

CENTRE ENSENYAMENT

73,9

45,6

28,3

0,025

0,015

0,009

0

0

0

ESCOLA BRESSOL CERDANYOLA

CENTRE ENSENYAMENT

138,69

92

46,69

0,044

0,022

0,022

0,005

0,003

0,003

ESCOLA BRESSOL LA RIERETA

CENTRE ENSENYAMENT

112,47

79,65

32,82

0,036

0,015

0,021

0,004

0,002

0,002

ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES

CENTRE ENSENYAMENT

268,15

203,8

64,35

0,097

0,031

0,067

0,01

0,003

0,007

BIBLIOTECA POMPEU FABRA

CENTRE SOCIO-CULTURAL

573,19

396,9

176,29

0,182

0,081

0,101

0

0

0

CA L'ARENAS

CENTRE SOCIO-CULTURAL

904,64

452,3

452,34

0,155

0,155

0

0,003

0,003

0
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Nom

Tipologia

TOTAL
kWh/m2

ELEC
kWh/m2

GAS
kWh/m2

TOTAL
kWh/m2·h

ELEC
kWh/m2·h

GAS
kWh/m2·h

TOTAL
kWh/m2·u

ELEC
kWh/m2·u

GAS
kWh/m2·u

CAN PALAUET

CENTRE SOCIO-CULTURAL

152,48

76,24

76,24

0,023

0,023

0

0

0

0

CENTRE CÍVIC DE CERDANYOLA

CENTRE SOCIO-CULTURAL

141,78

92,07

49,71

0,025

0,014

0,012

0,001

0

0

CENTRE CÍVIC DE MOLINS

CENTRE SOCIO-CULTURAL

118,38

71,26

47,12

0,022

0,015

0,008

0,001

0,001

0

CENTRE CÍVIC DEL PLA D'EN BOET

CENTRE SOCIO-CULTURAL

383,43

191,7

191,73

0,053

0,053

0

0,002

0,002

0

CENTRE CÍVIC DE ROCAFONDA

CENTRE SOCIO-CULTURAL

139,58

69,79

69,79

0,019

0,019

0

0,001

0,001

0

TEATRE MONUMENTAL

CENTRE SOCIO-CULTURAL

178,6

121,7

56,9

0,032

0,015

0,017

0

0

0

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA

EQ. ESPORTIU

509,12

381,5

127,62

0,129

0,043

0,086

0,013

0,004

0,009

EQ. ESPORTIU

78,92

62,04

16,88

0,013

0,003

0,009

0,002

0,001

0,002

EQ. ESPORTIU

126,98

83,54

43,44

0,031

0,016

0,015

0,004

0,002

0,002

EUROFITNESS EL SORRALL

EQ. ESPORTIU AMB PISCINA

685,73

501,5

184,23

0,106

0,039

0,067

0,001

0

0,001

PISCINA MUNICIPAL

EQ. ESPORTIU AMB PISCINA

70,72

61,8

8,92

0,016

0,002

0,013

0

0

0

EDIFICI AJUNTAMENT - CASA GRAN

OFICINA

371,71

197,6

174,11

0,051

0,045

0,006

0,06

0,053

0,007

OFICINA

164,54

82,27

82,27

0,024

0,024

0

0,004

0,004

0

OFICINA

176,54

88,27

88,27

0,025

0,025

0

0,001

0,001

0

OFICINES AMSA-MESSA

OFICINA

225,4

112,7

0

0,047

0,047

0

0,007

0,007

0

VIA PUBLICA

OFICINA

144

144

0

0,016

0

0

0,002

0

0

EDIFICI VALLVERIC

OFICINA

124,7

124,7

0

0,047

0,047

0

0,008

0,008

0

POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI
MILLAN
POLIESPORTIU MUNICIPAL TERESA
MARIA ROCA

EDIFICI CARRERÓ- AJUNTAMENT DE
MATARÓ
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE MATARÓ
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MUNICIPAL

% DE CONTRIBUCIÓ SOBRE EL GLOBAL D’EMISSIONS
2007

AJUNTAMENT: ENLLUMENAT

0,8%
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20%

40%

60%

80%

100%

L’enllumenat públic és un dels principals consumidors energètics a nivell municipal i, per tant, un dels principals
protagonistes en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) del sector públic local. Substituint les làmpades per
tecnologies més eficients, automatitzant el sistema d’encesa i regulant-ne el flux lumínic no només es redueix el
seu consum i les emissions de GEH sinó que s’aconsegueix un major comfort visual.

ASPECTE

DIAGNOSI

Consum

 L’evolució del consum energètic a la via pública durant el període 2005-

energètic a la

2007 ha seguit una tendència a l’alça, amb un augment del 9,3%. El

via pública i

2009, el consum va ser de 10.327.931 kWh, un 1,8% menys que al 2005.

emissions de

A la via pública s’inclouen els consums corresponents a l’enllumenat

GEH

exterior, els semàfors, els consums de pòlisses identificades com a

VALORACIÓ



bombeig i altres elements (on s’inclouen elements d’elevació de
contenidors, pilones i càmeres trànsit).2
 El 2007 el principal consum a la via pública és el corresponent a
l’enllumenat, amb 9.414.606 kWh, que ha augmentat durant el període
2005-2007 un 7,16%. Seguit del bombeig, que amb 853.549 Kwh, ha
incrementat el seu consum un 45%, i dels semàfors que, amb 782.096
kWh, han mantingut el seu consum. El 2009 gràcies a la utilització del
SIE, programa de gestió energètica, s’ha pogut reajustar el càlcul del
sector bombeig, que el 2009, és el sector amb més consum de la via
pública, amb 1.140.976 kWh. El consum de l’enllumenat ha estat de
8.696.574 kWh, un 1% menys que al 2005, i el dels semàfors, de 489.777
kWh, un 37% menys que el 2005.

2

A causa d’irregularitats en la facturació per part de la companyia subministradora d’electricitat, les

dades de consums energètics disponibles no presenten la qualitat desitjable i cal relativitzar-les.
Cal destacar que a més dels 212 quadres elèctrics inventariats i codificats durant el 2008, s’han
detectat altres pòlisses que segons les dades de comptabilitat municipal també corresponen a elements
d’enllumenat. Així, s’ha inclòs en el sumatori de consum energètic d’enllumenat el consum de 15
pòlisses que no estan identificades amb un quadre (es tracta de les pòlisses: 3082420, 5061752,
2539678, 1270209, 1101428, 1293874, 2847241, 5011921, 139367, 5022424, 428792763, 403764874,
420729076, 426578000 i 426833960).
També cal tenir en compte que hi ha pòlisses que estan rebent factura tot i que no s’hi ha detectat un
consum energètic. L’import facturat correspon als conceptes de terme de potència i lloguer de
comptadors.
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 Les emissions de gasos d’efecte hivernacle relacionades amb la via
pública s’han mantingut pràcticament estables durant el període 20052007, tot i l’augment del consum d’electricitat. Aquest manteniment
s’ha produït gràcies a la variació del factor d’emissió del mix elèctric
espanyol. El 2009, s’emeten un total de 3.976,3 TCO2eq, un 24,4% menys
que al 2005, gràcies a la reducció del consum i també del mix elèctric.
CONSUM ENERGÈTIC DE LA VIA PÚBLICA (2005-2009)
14.000.000

kWh

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Enllumenat

2005

2006

2007

2008

2009

8.785.756

8.783.517

9.414.606

9.193.616

8.696.574

Semàfors

777.506

1.077.213

782.096

965.727

489.777

Bombeig d'aigua

681.492

903.449

986.202

1.034.377

1.140.976

Altres (elevadors
contenidors)

272.083

500.874

304.410

699

604

10.516.837

11.265.053

11.487.314

11.194.419

10.327.931

TOTAL VIA PÚBLICA

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró
DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
LA VIA PÚBLICA (2005)

Enllumenat

83,5%

2,6%

82

6,5%

7,4%

DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
LA VIA PÚBLICA (2007)

Enllumenat

82,0%

Semàfors

Semàfors

Bombeig
d'aigua

Bombeig
d'aigua

Altres
(elevadors
contenidors)

Altres
(elevadors
contenidors)

6,8%
2,6%

8,6%
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DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE
LA VIA PÚBLICA (2009)

Enllumenat

84,2%

Semàfors
Bombeig
d'aigua

4,7%
0,0%

Altres
(elevadors
contenidors)

11,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró
EMISSIONS GEH DE LA VIA PÚBLICA (2005-2009)
6.000,0

Tones C02 eq

5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0

2005

2006

2007

2008

2009

4.225,9

3.812,0

4.170,7

3.539,5

3.348,2

Semàfors

374,0

467,5

346,5

371,8

188,6

Bombeig d'aigua

327,8

392,1

436,9

398,2

439,3

Altres (elevadors
contenidors)

130,9

217,4

134,9

0,3

0,2

5.058,6

4.889,0

5.088,9

4.309,9

3.976,3

Enllumenat

TOTAL VIA PÚBLICA

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró
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DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DE
LA VIA PÚBLICA (2005)

DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DE
LA VIA PÚBLICA (2007)

83,5%

2,6%

82,0%

6,5%

7,4%

Enllumenat

Enllumenat

Semàfors

Semàfors

Bombeig
d'aigua

Bombeig
d'aigua

Altres
(elevadors
contenidors)

Altres
(elevadors
contenidors)

2,6%

8,6%

6,8%

DISTRIBUCIÓ DE LES EMISIONS DE GEH DE
LA VIA PÚBLICA (2009)
84,2%
Enllumenat
Semàfors
Bombeig
d'aigua

0,0%

11,0%

4,7%

Altres
(elevadors
contenidors)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró

Indicadors

 El consum d’enllumenat per habitant en el períodes 2005-2007 ha

energètics

augmentat lleugerament, de la mateixa manera que el cost per

d’enllumenat

habitant. Tot i així, l’augment de cost no ha estat molt elevat gràcies a



les millores en contractació que han contingut la despesa.
 S’ha

mantingut

durant

aquest

període

el

consum

per

quadre

d’enllumenat ja que, tot i l’aparició de noves zones d’enllumenat, el
consum ha crescut de manera proporcional.
 El consum energètic per punt de llum ha disminuït. Això mostra que tot i
l’augment en consum energètic absolut de l’enllumenat aquest és cada
vegada més eficient. Cal tenir en compte que les dades de facturació
han imputat al 2007 consums del 2006, de manera que la disminució de
consum per punt de llum és major que la quantificada a les dades.
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INDICADORS MUNICIPALS D’ENLLUMENAT

Implantació de

2005

2006

2007

%
05-07

Consum [kWh] / hab

75,29

73,97

79,09

5,05%

Cost [€] / hab

6,82

6,56

7,72

13,13%

Consum [kWh] / nº Quadre

46.241

44.586

46.607

0,79%

Consum [kWh] /nº Punts Llum

639

620

629

-1,60%

 A inicis de l’any 2009 el municipi comptava amb un inventari de 16.618

tecnologies

làmpades, més del 76,3% de les quals eren de vapor de sodi d’alta

eficients en

pressió (VSAP) amb rendiments energètics correctes. Tot i així, es va

l‘enllumenat

detectar un percentatge del 14% corresponent a làmpades de vapor de



mercuri (VMCC), l’eficiència de les quals és molt baixa.
 Les lluminàries utilitzades al municipi es poden dividir en 7 famílies. Les
predominants són les de tipus simple tancada, amb gairebé un 60% sobre
el total l’any 2009, seguides de les de tipus globus (16%) i dels
projectors (11%).
 Les lluminàries de tipus globus, simple oberta i projectors són
lluminàries antigues, amb òptiques poc eficients. Els globus, les
lluminàries obertes i les vuitcentistes, incompleixen la normativa de
contaminació lluminosa ja que tenen un FHS (flux en l’hemisferi
superior) per sobre del que permet la normativa.
 Pel que fa als sistemes d’engegada i aturada de l’enllumenat, al 2009
tots els quadres inventariats disposen de rellotge astronòmic, considerat
el sistema més eficient energèticament.
 Els sistemes d’estalvi per reducció de flux són presents a un 79% dels
quadres d’enllumenat segons dades de 2009. Aquesta reducció es
realitza principalment mitjançant reactàncies de doble nivell en
cadascun dels punts de llum i s’activen amb línia de comandament. Es
redueix de les 23:00 hores a les 6:00 hores.
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TIPOLOGIA DE LÀMPADA (2009)

5,0%

1,2% 0,8%
2,7%

VSAP

14,0%

VMCC
Fluorescent
Baix Consum
Halogenurs
metàl·lics
Incandescència

76,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró

TIPOLOGIA DE LLUMINÀRIA
1% 1%

7%

Doble tancada
16%

Globus
Projector
Simple oberta

11%

Simple tancada
Triple tancada

58%
6%

Altres

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró
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TIPUS DE REGULACIÓ DE FLUX
20,9%

Doble Nivell
Reducció de flux
11,4%

Estabilitzadorreductor
Sense reducció

0,5%
67,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró

 Segons la zonificació del municipi, realitzada en el Pla d’Adequació a la

Nivells
lumínics

Normativa de Contaminació Lluminosa, es classifiquen els carrers en



funció del seu volum de trànsit, la presència de zones comercials, etc.
Així, es marca un nivell de LUX màxim per cada carrer en funció
d’aquests criteris. També es disposa d’una zonificació del municipi
segons grau de contaminació lluminosa d’acord amb la Normativa
catalana. Tot el municipi es troba en zona E3, la de menor nivell de
protecció, corresponent al sòl urbà i urbanitzable que no pertany a
Espais d’Interès Natural, Espais Naturals de Protecció Especial, ni Xarxa
Natura 2000.
 Es disposa d’un inventari i un SIG del municipi amb tots els carrers
poligonalitzats,

de

manera

que

és

possible

calcular

el

nivell

d’il·luminació en cada zona. Tot i així, no es disposa d’un mapa temàtic
de LUX actualitzat on es pugui valorar el compliment de nivells lumínics
proposats al Pla d’Adequació.
Indicadors

 Els indicadors d’eficiència energètica proposats per l’ICAEN permeten

d’eficiència

valorar el grau de compliment de cadascun dels quadres. El valor mig

energètica de

d’aquests indicadors permet analitzar l’evolució de l’eficiència en

quadres

l’enllumenat.



d’enllumenat
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INDICADORS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
INDICADORS
Potència Contractada (kW) /
Potència Total Instal·lada (kW)

2006

2008

-

%

1,20

0,00%

Consum (kWh) / Potència Total
Instal·lada (kW) 3.822,48

3.719,79

-2,69%

Cost anual (€) / Consum (kWh)

9,38

11,67

24,47%

Cost anual (€) / Potència
Instal·lada d’Il·luminació (kW)

394,72

495,45

25,52%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró

 Els valors de les mitjanes es troben dins els rangs proposats per l’ICAEN,
tot i així cal tenir en compte que les desviacions estadístiques són
elevades (és a dir que hi ha quadres amb valor molt elevat i d’altres
amb valor molt baix). Cal destacar l’existència de quadres amb valors
significativament allunyats dels valors aconsellats.
QUADRES AMB POTÈNCIA CONTRACTADA MOLT PER SOBRE DE LA POTÈNCIA
INSTAL·LADA
Codi

Pòlissa

Adreça

PC/PTI

BI

791177

C. CONFRARIA DE SANT ELM

4,05

AC

139390

C. DAMIA CAMPENY

3,84

AM

139463

C. DEL CARME

3,10

QUADRES AMB POTÈNCIA INSTAL·LADA MOLT PER SOBRE DE LA POTÈNCIA
CONTRACTADA
Codi
AR

Pòlissa
144733

Adreça
C. JOSEP ANSELM CLAVE

PC/PTI
0,78

CE

3122836

PL. MARIA AURELIA CAMPMANY

0,75

CY

3186919

RONDA ROCA BLANCA

0,74

IC

433664303

C. COOPERATIVA

0,62

ED

3190977

VIA EUROPA

0,61

AK

143892

PL. SANTA MARIA

0,42

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró

 L’indicador

de

Consum/PTI

ens

dóna

les

hores

teòriques

de

funcionament de l’enllumenat. A continuació es recullen aquells que
han estat funcionant durant massa hores.
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QUADRES D’ENLLUMENAT AMB EXCÉS D’HORES DE FUNCIONAMENT
Codi

Pòlissa

Adreça

Regulació Flux

CONSUM/PTI

C

139414

CAMI RAL

doble nivell

13.748

AM

139463

C. DEL CARME

estabilitzador-reductor

10.954

BI

791177

C. CONFRARIA DE SANT ELM

no

9.214

BD

139471

PTGE. ALIANÇA

doble nivell

9.051

RB 423673708

C. DE CALDES D'ESTRAC

doble nivell

7.539

C. MARE DE DEU DE NURIA

estabilitzador-reductor

7.336

MO

152351

BT

2263692

C. XALOC

doble nivell

6.239

MY

139481

PL. JOAQUIM BLUME

doble nivell

6.217

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró

 L’indicador de Cost/Consum reflecteix els cèntims d’€ que es paguen
per cada kWh. Valors massa elevats mostren una tarifació incorrecta o
un mal funcionament del quadre que penalitza en la facturació.
QUADRES D’ENLLUMENAT AMB TARIFICACIÓ INCORRECTA
Codi

Pòlissa

Adreça

COST/CONSUM

HC

5040402

AV. CORREGIMENT DE MATARO

30,54

EP

3196456

PL. GRAN BRETANYA

28,52

OA

139486

RONDA D'ALFONS X EL SAVI

26,65

AO

139468

MURALLA DE LA PRESO

26,62

MY

139481

PL. JOAQUIM BLUME

24,65

RB

423673708

C. DE CALDES D'ESTRAC

23,13

RC

430804200

C. DE CABRILS

21,79

RK

430962429

PG. DE MARINA

21,62

HX

5059312

PP PARC CENTRAL

21,07

EF

3186914

C. DINAMARCA

20,93

MI

422936274

PL. GATASSA

20,86

ES

3196450

CRA. DE CIRERA

19,34

OB

2809492

C. NICOLAU GUAÑABENS

18,20

RM

426983728

AV. PORT

17,82

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró
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 A partir del 2005 s’inicien els treballs per incorporar la telegestió i el

Gestió
energètica de

control energètic de l’enllumenat, els quals han arribat a bona part de

l’enllumenat

la ciutat. A partir del 2008 s’obtenen dades de consum diari per



telegestió, fet que permet realitzar un seguiment real del consum.
 Durant els anys 2005-2008 s’ha realitzat l’adaptació interior dels armaris
d'enllumenat, la substitució de tots els comptadors electromecànics per
comptadors digitals preparats per a la liberalització del mercat, la
instal·lació dels aparells de telecontrol, el canvi de més de 8.000
condensadors i l’actualització de totes les tarifes i potències
contractades amb l’empresa subministradora.
 S’utilitza un software de gestió en format SIG de tots els quadres on
s’incorpora la lectura de telegestió.
 Mensualment es realitzen tasques de gestió energètica, mitjançant la
comparació dels valors de consum real de la telegestió amb els consums
teòrics i els consums facturats. S’obtenen senyals d’alarma en cas que
les relacions entre consum real/consum facturat o consum real/consum
teòric sigui elevada.
 Actualment s’està duent a terme un seguiment mensual dels ratis
d’eficiència energètica, i es controla el funcionament dels sistemes de
regulació de flux.
 L’obtenció i processament de les dades presenta algunes mancances
(per exemple, no permet fer-ne una anàlisi temporal). En general és
millorable l’anàlisi de l’eficiència de l’enllumenat. Existeix una
coordinació deficient amb el Servei de Compres i Contractacions.
 Les

tasques

de

manteniment

es

realitzen

des

de

l’empresa

concessionària del servei de manteniment, la qual porta a terme
actuacions de manteniment correctiu i preventiu, així com la substitució
d’equips abans de la finalització de la seva vida útil, amb l’objectiu de
disminuir el nombre d’avaries i augmentar l’eficiència de l’enllumenat.
 S’ha

iniciat

el

procés

de

negociació

amb

les

companyies

subministradores des del Servei de Manteniment i mitjançant el suport
de l’empresa concessionària del manteniment, per tal que facturin a
partir de les dades de telegestió del sistema. La finalitat d’aquesta
negociació és aconseguir un nivell tarifari competitiu, a més d’altres
contraprestacions

i

majors

serveis

per

part

de

l’empresa

subministradora.
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Eficiència

 El gener de 2009 el municipi comptava amb un 7,5% dels semàfors amb

energètica

làmpades de tipus LED. L’Ajuntament, a través del Fons Estatal

dels semàfors

d’Inversió Local, va iniciar a principis del 2009 la substitució de les



làmpades convencionals dels semàfors per 4.748 òptiques LED, amb una
previsió de finalització de la seva substitució cap a mitjans de l’any
2009.
 La majoria dels semàfors es troben connectats als mateixos quadres que
l’enllumenat. A les noves instal·lacions s’ha començat a realitzar
escomeses individuals per semàfors.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Auditoria i Pla d’inversions de l’enllumenat públic.
 Pla d’adequació a la Normativa de Contaminació Lluminosa.
A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 Llei 6/2001, de 31 de maig, ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001.
 Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat (PAE 4+).
 Pla de l’Energia de Catalunya (2006-2015).
Àmbit estatal:

 Real Decreto

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07.

 Plan de Energías Renovables 2005-2010
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ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL


Aplicar estrictament el nou Reglamento de eficiencia energética en alumbrado exterior, amb lletra
obligatòria A en els nous quadres d’enllumenat i les rehabilitacions integrals.



Analizar les fórmules ESCO i de Manteniment Integral de l’Enllumenat per a assolir inversions
continuades de millora en equips i sistemes de gestió.



Definir un pla de bones pràctiques en gestió energètica associat a la telegestió i a la implantació del
Sistema de Gestió Energètica, per a obtenir estalvis en gestió i bon ús.



Realitzar una auditoria del sistemes de reg, bombeig i distribució d’aigua per a reduir consums
d’energia, així com d’aigua.



Integrar el manteniment preventiu i el compliment dels apartats de gestió energètica i eficiència
energètica de tots els quadres d’enllumenat en la via publica.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 No s’han identificat àmbits prioritaris d’actuació de competència supramunicipal

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
 No s’han identificat accions del Pla anterior que estiguin pendents de desenvolupar en aquest àmbit.
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AJUNTAMENT: FLOTA DE VEHICLES

2007

MUNICIPALS

% DE CONTRIBUCIÓ SOBRE EL GLOBAL D’EMISSIONS

0,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

La gestió municipal suposa la realització d’un elevat nombre de desplaçaments motoritzats. Directament o
indirecta, a través de concessions de serveis públics, s’emeten grans quantitats de gasos d’efecte hivernacle
(GEH) per a recollir les escombraries, netejar els carrers o vetllar per la seguretat. La reducció d’aquestes
emissions a partir de la disminució dels quilòmetres recorreguts i la millora de les característiques de la flota
de vehicles és un repte important en el marc de les emissions derivades de la gestió municipal.

ASPECTE

DIAGNOSI

VALORACIÓ

Parc de vehicles

 El 2009 la flota de vehicles que realitzen serveis municipals està

propis i de serveis

formada per 255 vehicles. En aquest xifra s’inclouen tant els

externalitzats

vehicles propis de l’Ajuntament (132) com els dels serveis externs



contractats: Aigües de Mataró (35), Parcs i jardins (13), Neteja
viària i recollida de residus (48) i Mataró Bus (27). La major part
correspon a turismes (65) i motocicletes (57), amb una quantitat
també significativa de furgonetes (53) i vehicles pesants (29).
 L’antiguitat mitjana dels vehicles propis de l’Ajuntament és de
3,53 anys. En el cas de les flotes dels serveis externalitzats,
l’antiguitat varia entre els 6,54 anys de la flota d’Aigües de
Mataró i els 0,5 de la flota de recollida d’escombraries.
 Aquests vehicles realitzen més de 4,23 milions de km/any, el que
significa aproximadament 35,6 km/any per habitant.
PARC DE VEHICLES DELS SERVEIS MUNICIPALS (2009)
Turismes
10,6%

Furgonetes
25,5%

22,4%

Vehicles pesants
Vehicles industrials
Grues
Maquinària lleugera

1,2%
3,5%
0,8%
3,9%

20,8%
11,4%

Lanxes
Motocicletes i
ciclomotors
Autobusos

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró
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PARC DE VEHICLES SEGONS SERVEI I TIPOLOGIA(2009)
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8

31

5

0

0

13
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3
1

1
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Bus
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27

Maquinària lleugera

9
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9

Vehicles pesants

2
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18

3
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1
27
13

12

16
5

Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró

Emissions de GEH

 El funcionament d’aquests vehicles (els propis i els dels serveis

de la flota de

externs) va suposar l’any 2007 l’emissió de 2.784,4 TCO2eq, un

vehicles

19,1% més que al 2005, amb un 53% de les emissions derivades del

municipals

servei d’autobús urbà (55% al 2005) i el 38% degudes a l’activitat



del servei de neteja i recollida de residus (enfront al 33% l’any
2005). El 2009, s’emeten un total de 2.854,7 TCO2eq, un 22,1%
més que les emeses al 2005, el 51% són generades per Mataró Bus
i el 40% per la neteja i recollida de residus.
 L’evolució de les emissions en el període 2005 – 2009 mostra un
creixement significatiu degut a l’increment del consum del servei
de neteja i recollida de residus, i també dels autobusos de Mataró
Bus.
 Les emissions corresponents al servei de la flota d’autobusos
urbans va pujar, el 2009, fins a les 1.461 TCO2eq, que és un valor
11,7% superior al 2005. Cal posar èmfasi en què l’ús del servei de
transport públic comporta una disminució de l’ús del vehicle
privat i, per tant, redueix el volum d’emissions que es derivarien
de la seva utilització.
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EMISSIONS GEH PER SERVEIS (2005-2009)
1.600,0

Tones C02 eq
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400,0
200,0
0,0

2005

2006

2007

2008

2009

Aigües de Mataró

48,2

45,8

46,5

41,4

39,3

Neteja i recollida
residus

777,6

797,1

1.058,7

1.100,8

1.145,7

Parcs i Jardins

18,5

17,4

25,9

20,7

28,3

Manteniment

88,5

88,6

81,5

75,4

94,2

Policia Local

78,4

80,7

85,4

82,3

68,3

Serveis Generals

18,7

19,5

18,2

19,0

18,0

1.029,9

1.048,9

1.316,2

1.339,6

1.393,7

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Mataró*
* S’ha exclòs el transport públic per l’estreta vinculació amb la reducció d’emissions dels vehicles privats.

Consum i

 L’Ajuntament disposa d’una flota de 29 vehicles assignats als

emissions dels

diferents serveis generals. Aquests serveis inclouen els de

vehicles propis de

Llicències, Participació ciutadana, Mobilitat, Salut pública i altres

serveis generals



departaments que disposen d’entre 1 i 5 vehicles cadascun. Es
tracta en tots els casos de turismes o motocicletes. A partir de
2008 s’adquireixen 2 bicicletes elèctriques, una per l’edifici de
Vidre i l’altra per l’edifici del Carreró.
 Aquests vehicles consumiren l’any 2009 un total de 7.368 litres de
combustibles líquids (5.053 de benzina i 2.315de gasoil), respecte
els 7.655 litres consumits el 2005. El consum total en kWh ha
estat de 70.539 kWh (10,64 kWh dels quals són els consumits per
les bicicletes elèctriques), respecte els 71.243 kWh consumits el
2007 i els 73.227 kWh consumits el 2005. El 2009, doncs, es van
emetre a l’atmosfera un total de 18 TCO2eq, respecte les 18,7
emeses el 2005, un 3,7% menys.

Consum i

 La Policia local disposa de 57 vehicles, dels quals 31 són

emissions de

motocicletes i 20 turismes. La flota va experimentar una

vehicles propis

renovació important entre l’any 2007 i el 2008.

del servei de
Policia Local



 El 2009 el consum de combustibles realitzat és de 27.921 litres
(19.147 de benzina i 8.774 de gasoil), respecte els 32.079 litres
consumits el 2005. El 2009, aquests vehicles van consumir 267.257
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kWh, respecte els 334.451 kWh consumits el 2007 i els 306.896
Kwh consumits el 2005. El 2009, doncs, es van emetre a
l’atmosfera un total de 68,3 TCO2eq, respecte les 78,4 emeses el
2005, un 13% menys.
Consum i

 El servei de Manteniment i Serveis compta amb 46 vehicles, dels

emissions de

quals 20 són turismes, 9 són vehicles industrials i 9 més són

vehicles propis

furgonetes.

del servei de
Manteniment i
Serveis



 El 2009 aquests vehicles han tingut un consum 38.779 litres de
combustibles líquids (28.332 de benzina i 10.447 de gasoil),
respecte els 36.237 consumits el 2005. El 2009, aquests vehicles
van consumir 369.698 kWh, respecte els 319.262 kWh consumits el
2007 i els 346.667 consumits el 2005. El 2009 van emetre a
l’atmosfera un total de 94,2 TCO2eq, respecte les 88,5 emeses el
2005, un 6,4% més.

Consum vehicles

 La flota del servei externalitzat de manteniment de parcs i jardins

del servei de

consta de 13 furgonetes. A partir del 2008, el servei adquireix

Parcs i jardins

dues furgonetes elèctriques Piaggio Porter.



 L’antiguitat mitjana dels vehicles d’aquest servei és de 4,36 anys.
 El 2009 aquests vehicles han tingut un consum 10.349 litres de
gasoil, respecte els 9.582 consumits el 2007 i els 6.826 litres
consumits el 2005. El 2009, aquests vehicles van consumir 105.932
kWh, dels quals 785,3 han estat a partir dels dos vehicles elèctrics
adquirits el 2008. El 2009, doncs, es van emetre a l’atmosfera un
total de 28,3 TCO2eq, respecte les 25,9 emeses al 2007 i les 18,5
emeses el 2005. El 2009 s’emeten, doncs, un 53% més d’emissions
que al 2005.
Consum dels

 El parc de vehicles relatius a aquests servei es distribueix, segons

vehicles del

dades de 2009, entre 28 vehicles per a la neteja i 20 vehicles per

servei de Neteja i

a la recollida de residus. Del total dels 48 vehicles, 27 són

recollida de

vehicles pesants i 12 són furgonetes. Entre l’any 2005 i el 2007 la

residus

flota va incrementar en 10 vehicles, el que suposa un augment del



30%.
 Al 2007 es va produir una important renovació de la flota.
 Des de la renovació de la concessió del servei de l’any 2006 s’ha
incorporat la condició que els nous vehicles compleixin amb el
nivell d’exigència ambiental EURO-5, que garanteix la reducció de
gasos i soroll. El conjunt dels vehicles de recollida de residus
compleixen ja aquest criteri.
 El consum conjunt dels vehicles del servei és de 423.678 litres de
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gasoil l’any 2009 (amb una estimació de recorreguts propera als
2.000.000 km), respecte els 391.496 litres consumits el 2007 i els
287.542 litres del 2005. Així doncs, el consum va augmentar un
36% entre l’any 2005 i el 2007, tot i que l’índex de generació de
residus municipals va disminuir en un 0,21% en el mateix període.
L’augment es pot atribuir al creixement de la recollida selectiva
en aquest període (+38% en valor absolut i +40% per càpita). El
consum en kWh va ser de 4.304.740 l’any 2009, de 3.977.758 el
2007 i de 2.921.543 el 2005.
 El 2009, es van emetre a l’atmosfera un total de 1.145,7 TCO2eq,
respecte les 1.058,7 emeses al 2007 i les 777,6 emeses el 2005. El
2009 s’emeten, doncs, un 47,3% més d’emissions que al 2005.
Consum dels
vehicles d’Aigües
de Mataró

 Aigües de Mataró disposa d’un flota de 35 vehicles, dels quals 16
són furgonetes i 13 són motocicletes.



 L’edat mitjana del parc de vehicles d’Aigües de Mataró és de 6,54
anys, amb 7 vehicles de més de 10 anys.
 El 2009 la flota d’Aigües de Mataró ha comportat un consum de
15.629 litres de combustible (9.043 litres de gasolina i 6.586 litres
de gasoil), respecte els 18.636 litres consumits el 2007 i els
19.716 consumits el 2005. El 2009 el consum en kWh ha estat de
152.105, 1.067 dels quals són Kwh elèctrics consumits pels
vehicles elèctrics adquirits per Aigües de Mataró l’any 2008. Cal
destacar que el consum s’ha reduït en un 19,4% respecte el de
l’any 2005 i que els km recorreguts han estat uns 214.052 km.
 El 2009, es van emetre a l’atmosfera un total de 39,3 TCO2eq,
respecte les 46,5 emeses al 2007 i les 48,2 emeses el 2005. El
2009 s’emeten, doncs, un 18,5% menys d’emissions que al 2005.

Consum dels

 El 2009 la flota de vehicles del transport públic urbà està

vehicles de

constituïda per un total de 27 autobusos que van recórrer un total

Mataró Bus

de 1.243.582 km. Aquests quilòmetres, a partir d’una mitjana de



prop de 60 litres/100 km, suposen un consum de 744.035 litres de
biodièsel. El 2007 el consum va ser de 747.690, i el 2005 de
666.144 litres. Així doncs, el consum del 2009 és un 11,7% més
elevat que el del 2005.
 En el període 2005-2009 s’ha incrementat la flota en 3 vehicles,
amb un augment del 11,7% de quilòmetres totals.
 En el mateix període ha incrementat lleugerament, l’indicador del
nombre de quilòmetres recorreguts per viatger transportat, des
dels 0,221 l’any 2005 als 0,246 l’any 2009, un 11,4% més.
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 Des del 2003 el conjunt de la flota utilitza biocombustibles
(biodièsel al 20%), fet que ha permès reduir les emissions
contaminants (principalment partícules, hidrocarburs no cremats i
CO2).
 Mataró Bus ha obtingut per part d’Aenor les certificacions de
qualitat seguint les normatives UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN
13816, específica de transport de viatgers, i la certificació de la
norma UNE-EN ISO 14001 de Medi Ambient.
EVOLUCIÓ DEL SERVEI DE MATARÓ BUS
6.000.000
5.166.036

5.035.521

5.000.000

5.299.103

5.173.657

5.050.140

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.113.395

1.147.328

1.249.690

1.213.502

1.243.582

2005

2006

2007

2008

2009

1.000.000
0

km recorreguts

Usuaris

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Bicicletes

 A 2009 l’Ajuntament disposa de dues bicicletes al servei dels
treballadors i treballadores localitzats a l’Edifici de Vidre, una
d’elles

elèctrica,

i

una

altra

bicicleta

elèctrica

per



als

treballadors dels Serveis Centrals. El 2009, amb la bicicleta
elèctrica de l’edifici de Vidre s’han realitzat uns 77,5 Km/mes, i
amb la bicicleta de Serveis Centrals, uns 11,2 Km/mes. El consum
elèctric de les dues durant l’any 2009 ha estat de 10,64 kWh.
 El Servei de la Policia Local disposa també de bicicletes
convencionals per al servei de vigilància de platges.
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PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit comunitari

 Directiva 98/69/CE relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra la contaminació atmosfèrica causada
per les emissions dels vehicles de motor.

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Avaluar la utilització dels vehicles propis i les possibilitats de racionalitzar-ne l’ús i reduir-ne el consum
energètic, la contaminació i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

 Prosseguir amb la millora de l’eficiència de la flota de vehicles propis, estudiant la incorporació de vehicles
híbrids i elèctrics, així com la incorporació de tecnologies que en redueixin les emissions.

 Introduir aspectes relatius a les característiques de la flota de vehicles i al seu ús en les concessions dels
serveis públics.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Incorporar criteris d’eficiència energètica i reducció d’emissions en les flotes de transport col·lectiu
interurbà.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
 No s’han identificat accions del Pla anterior que estiguin pendents de desenvolupar en aquest àmbit
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COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA
La compra i la contractació pública ambientalment correcta és una eina molt important per actuar en l’àmbit de la
prevenció. Així, a partir de la incorporació de criteris de sostenibilitat en l’adquisició de béns i serveis s’actua en la
reducció dels impactes associats tant al consum de recursos com a la generació de corrents residuals i contaminants.

ASPECTE

DIAGNOSI

Antecedents en

 Des del 2005, s’han aprovat dos decrets d’alcaldia per a regular i

matèria de
compra i
contractació
verda
Organització de la
compra i
contractació
ambientalment
correctes

promoure l’ús de paper reciclat i de fusta certificada.

VALORACIÓ



 No obstant això, els compromisos assumits tenen un abast
específic i la compra i contractació ambientalment correcta no es
contempla com un element estratègic en la organització.
 L’Ajuntament disposa d’un Servei de Compres i Contractacions
amb les següents competències:
-



Compra de mobiliari, equips i material d’oficina
Material informàtic
Vestuari
Contracte i pagament del proveïment d’energia en
equipaments i dependències municipals
Telefonia
Manteniment d’equips
Contracte de combustible (pels serveis que volen fer-ho a
través del Servei de Compres)
Compra de vehicles de Serveis Generals (no inclou Policia
Local ni Manteniment)
Correu, subscripcions
Contracte del servei de neteja d’equipaments i dependències
municipals, per a tots els serveis i per als organismes
autònoms que s’hi vulguin adherir (Institut Municipal de
Promoció Econòmica, Institut d’Educació, etc.).

 Els plecs de contractació tècnics de cada servei s’elaboren des del
servei corresponent. El Servei de Compres i Contractacions
redacta el Plec de condicions administratives i fa la tramitació de
la licitació.
 Existeixen procediments de contractació estandarditzats per a la
compra i la contractació municipal que es regeixen per la norma
ISO 9001, per a la qual el Servei de Compres i Contractacions es
troba certificada.
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 S’apliquen criteris de sostenibilitat en les compres d’alguns
productes i serveis, entre els que destaquen la compra i ús de
paper, sobres i cartelleria de paper reciclat i la compra de fusta
certificada per obres, mobiliari urbà, parcs i jardins i oficines. El
plec de condicions de contractació del combustible d’automoció
de

l’Ajuntament

inclou

com

a

requisit

indispensable

la

disponibilitat de biodièsel. Els plecs de condicions per a la gestió
de l’enllumenat públic i per l’execució d’obres i projectes
promoguts

per

l’Ajuntament

(Servei

d’Obres,

Servei

de

Manteniment i Serveis, Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat,
PUMSA o Prohabitatge) inclouen clàusules d’eficiència energètica.
 Pel que fa al servei municipal de transport urbà Mataró Bus, des
de l’any 2000 els plecs de condicions incorporen normatives
respecte el consum de combustible i l’eficiència energètica dels
vehicles. L’any 2003, a la pròrroga del Servei d’autobusos urbans i
l’any 2008, en el nou plec de condicions del Servei, s’especifica la
utilització de biocombustibles a la flota de vehicles.
 Així mateix, l’any 2006 es van incloure al plec de condicions per a
la concessió dels serveis municipals de recollida de brossa i neteja
viària criteris ambientals com l'exigència del compliment de les
ordenances municipals de soroll, la utilització del biodièsel en els
vehicles que porten a terme el servei i la retribució per objectius
de recollida i percentatge d'impropis. No obstant, no es té
constància que els vehicles utilitzin biodièsel.
 Així mateix, s’incorporen clàusules ambientals en el nou plec de
condicions de contractació del servei de neteja dels equipaments
i dependències municipals, incloent consideracions sobre l’ús de
productes de neteja, que es contempli la recollida selectiva, l’ús
correcte de la il·luminació durant la neteja i la formació dels
treballadors i treballadores.
 Actualment, no existeix un procediment sistemàtic de la compra i
contractació pública ambientalment correctes ni s’han definit
indicadors en aquest àmbit que permetin avaluar l’eficàcia de les
mesures plantejades.
Sensibilització i
formació

 No s’incorporen continguts de compra i contractació verda en el
Pla de formació intern del personal de l’Ajuntament. Tot i això,



els responsables del Servei de Compres i Contractacions i de Medi
Ambient i Sostenibilitat participen de forma activa en programes
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de formació externs, jornades i trobades sobre aquest tema. Així
mateix, l’Ajuntament de Mataró forma part del grup de treball de
Compra Verda de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
 A nivell del conjunt de personal de l’Ajuntament, s’han dut a
terme actuacions informatives puntuals a través de la circular
interna Entre Nosaltres i de la xarxa intranet, així com amb la
incorporació del mòdul de medi ambient inclòs dins dels Plans
d’Ocupació.
 Es detecta la necessitat de formar i capacitar específicament els
responsables del Servei de Compres i Contractacions així com al
conjunt de responsables de les compres i contractacions dels
diferents serveis per tal que contemplin criteris de sostenibilitat
en la definició de les seves comandes i dels plecs de contractació.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Decret 3316/2005 de 20 d’abril, d’utilització del paper reciclat.
 Decret 2771/2008, de 31 de gener, de promoció de l’ús i adquisició de fusta certificada a l’Ajuntament de
Mataró.

A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit estatal:

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
 Ley 21/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contractación en los sectores del agua, la energia,
los transportes y los servecios postales.
Àmbit comunitari:

 Directiva 2004/17/CE de 31 de març sobre la coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes
en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.

 Directiva 2004/17/CE de 31 de març sobre la coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes
públics d’obres, subministraments i serveis.
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ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Sistematitzar el procés de compra i contractació pública ambientalment correctes definint les directrius i
els procediments necessaris.

 Formar i capacitar el personal de l’Ajuntament responsable de les compres i la contractació pública en
relació als criteris de sostenibilitat a tenir en compte.

 Fer un seguiment de l’eficàcia de les mesures implantades.
 Ampliar l’aplicació de criteris de compra ambientalment correctes a noves gammes de productes i serveis,
fent un especial èmfasi en aquells que afecten directament o indirecta les emissions de gasos amb efecte
hivernacle.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 No s’han identificat àmbits prioritaris d’actuació de competència supramunicipal.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
 No s’han identificat accions del Pla anterior que estiguin pendents de desenvolupar en aquest àmbit.
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MOBILITAT I TRANSPORTS

2007

% DE CONTRIBUCIÓ SOBRE EL GLOBAL D’EMISSIONS

30,9%
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L’increment de les necessitats de mobilitat quotidiana ha comportat un augment de les distàncies
recorregudes, cobertes en bona part pel vehicle privat, tant per part dels ciutadans com de les mercaderies
que consumim, incrementant la generació de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Les polítiques de mobilitat
actuals persegueixen un canvi radical en el repartiment modal millorant la competitivitat dels modes tous
(transport públic, desplaçaments a peu i en bicicleta) reduint els privilegis del vehicle privat.

ASPECTE

DIAGNOSI

Mobilitat

 Els residents a Mataró realitzen en un dia feiner, segons dades de

quotidiana

l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de l’any 2006, una

VALORACIÓ



mitjana de 430.194 desplaçaments, el que significa uns 3,8
desplaçaments per persona i dia, per sobre de la mitjana de la
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) que és de 3,41.
 Tot i que no es coneix l’evolució d’aquesta variable per al
municipi de Mataró, l’evolució de les dades de mobilitat per al
conjunt de la RMB ens indiquen que entre el 2004 i el 2008 hem
passat de 3,3 a 3,5 desplaçaments/dia de mitjana, amb un repunt
l’any 2006 de fins a 3,7 desplaçaments/dia.
 La mobilitat personal, aquella relacionada amb el lleure, les
compres o la família, suposa el 56% dels desplaçaments, per
damunt del 44% de la mobilitat ocupacional, per anar a treballar o
estudiar.
Autocontenció

 L’autocontenció, el percentatge de desplaçaments interns sobre
el conjunt de desplaçaments de la població de Mataró, era l’any



2006 del 80,7%, un valor molt elevat que se situa per sobre de
municipis com Terrassa, Sabadell i Granollers. L’autocontenció
contribueix de forma important a què el nombre de km
recorreguts per la població no creixi de forma remarcable.
 Les darreres dades sobre l’autocontenció en els desplaçaments
laborals corresponen a l’any 2001 i se situen en el 67%. Cal tenir
en compte, però, que tan sols 10 anys abans l’autocontenció
laboral era del 80%.
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AUTOCONTENCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS QUOTIDIANS DE LA POBLACIÓ DE MATARÓ

80,7%
19,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 elaborada per l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM)

Repartiment
modal

 Segons les dades de l’EMQ de l’any 2006, més de la meitat dels
desplaçaments dels mataronins i mataronines es realitzen amb



modes no motoritzats (a peu o en bicicleta). Aquesta proporció és
molt semblant a la del municipi de Granollers i uns punts per
sobre de ciutats com Terrassa o Sabadell i de la mitjana de la
RMB.
REPARTIMENT MODALS DELS DESPLAÇAMENTS
DE LA POBLACIÓ DE MATARÓ, 2006

0,8%
3,9%

2,8% 3,7% 0,7%

No motoritzat
Cotxe

53,7%

Moto
Transport privat - Altres

34,4%

Modes ferroviaris
Autobús
Transport públic - Altres

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (ATM)
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 L’índex de motorització, el nombre de vehicles per cada 1.000

Motorització

habitants, era l’any 2007 de prop de 590 vehicles, la qual cosa



situa Mataró per sota de la mitjana comarcal i de la província de
Barcelona.

L’increment

constant

d’aquest

valor

evidència

l’evolució a l’alça del paper del vehicle privat.
 El creixement del parc de vehicles en el període 2003 -2007
segueix un ritme constant, amb un increment percentual més
significatiu

el

2007.

La

reducció

del

parc

de

vehicles

experimentada entre l’any 2002 i el 2003 no pot explicar-se per
factors de mobilitat o poblacionals sinó que es deu a aspectes
metodològics de l’obtenció o tractament de dades.
EVOLUCIÓ DE L'ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ
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Planificació de
la mobilitat

 El municipi disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana des de l’any 2005
i ha desenvolupat diversos estudis de mobilitat per a sectors



concrets de la ciutat, elements que han de permetre dirigir
adequadament els esforços del municipi cap a la mobilitat
sostenible.

 L’any 2002 es va firmar el Pacte per la mobilitat amb els objectius
fixats en 7 línies d’actuació vinculades en bona part a reduir els
impactes transformant el model de mobilitat vigent. A partir del
pacte es va instituir el Consell de Mobilitat.
 Durant els anys 2006 i 2007 es varen realitzar estudis de camins
escolars en 5 centres del municipi. Està prevista la implantació de
les mesures proposades, algunes de les quals ja s’han efectuat
sobre la via pública, així com l’ampliació del nombre de centres
amb camins escolars.
Autobús urbà

 El servei de Mataró Bus disposa de 9 línies, tres de les quals s’han
posat en funcionament aquest mateix any coincidint amb una



reestructuració significativa del servei lligada a la nova concessió
del contracte de servei, cosa que ha de permetre atraure una
major demanda de viatgers.
 Aquestes línies cobreixen de forma extensiva gairebé la totalitat
del nucli urbà, amb una extensió puntual al sector de baixa
densitat de Vilardell i amb una línia que dóna servei als sectors
industrials. L’oferta actual suposa alhora una millora de les
freqüències i l’ampliació de la cobertura respecte l’oferta de
l’any 2008.
 El nombre de passatgers ha experimentat un creixement
significatiu i continuat des de l’any 2001, amb un lleuger descens
durant l’any 2008 coincident amb la conjuntura econòmica
desfavorable.
 Mataró disposa de gairebé 2,4 km de carrils bus en vies principals
de la ciutat, la majoria delimitats en els anys 2002 i 2004. Bona
part

d’aquests

trams

corresponen

a

la

Via

Europa,

i

secundàriament a vies com el Camí Ral i la Ronda Bellavista.
 En el marc dels projectes inclosos en el Fons Estatal d’Inversió
Local, actualment s’està treballant en la supressió de les barreres
d’accessibilitat

a

29

parades

d’autobús,

després

d’haver

aconseguit ja fer accessibles el 100% de la flota de vehicles.
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EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VIATGERS DEL MATARÓ BUS
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Ferrocarril

 Els serveis ferroviaris de RENFE connecten Mataró amb Barcelona i
amb Girona (fent transbordament a Maçanet). Cap a Barcelona



s’ofereixen 106 expedicions al dia amb una durada del trajecte de
40 o 42 minuts. Aquests serveis s’han vist sovint afectats en la
seva fiabilitat, generant una pèrdua de confiança que n’ha afectat
l’ocupació.
 La localització de l’estació al front litoral deixa fora del seu àmbit
de cobertura directa bona part de la població, que requereix de
mitjans motoritzats per accedir-hi, ja sigui en vehicle privat o en
transport públic (urbà o interurbà). Les dificultats d’accessibilitat
per la barrera que genera la carretera Nacional II s’han anat
reduint significativament els darrers anys.
 S’han dut a terme recentment obres de millora de l’accessibilitat
a l’estació, amb la instal·lació de tres ascensors que donen servei
a les andanes i substitueixen les plataformes elevadores ja
existents. Cada hora circulen 2 expedicions amb vehicles adaptats
a l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda (vehicles
CIVIA).
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 La darrera dada interanual, corresponent al primer trimestre de
2007, reflecteix més de 2,6 milions de viatgers que pugen a
l’estació de Mataró, amb una mitjana de 19.000 viatgers diaris en
dia laboral que hi pugen o hi baixen.
 Amb la construcció de la Línia Orbital Ferroviària i la variant
ferroviària de la línia C-1 del Maresme, la ciutat disposarà de 4
noves estacions i una connexió directa amb Granollers, Sabadell i
Terrassa, segons s’apunta a l’aprovació inicial del Pla Director de
Urbanístic de reserva de sòl de la línia.
Autobús
interurbà

 Actualment hi ha 13 línies de transport interurbà per carretera.
Les connexions fora de la comarca es realitzen amb Barcelona,



Granollers, Sabadell, Universitat Autònoma de Barcelona i
Aeroport de Girona. Els serveis comarcals connecten amb
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Dalt, Argentona,
Òrrius, Dosrius i Canyamars. El darrer servei a posar-se en
funcionament ha estat un servei amb Argentona que dóna accés a
l’Hospital de Mataró.
 Destaquen per nombre de passatgers les 3 línies amb destinació a
Barcelona i les 2 que serveixen la connexió Mataró – Granollers.
 L’evolució entre l’any 2007 i 2008 mostra l’augment generalitzat
de passatgers a les línies de Barcelona, excepte en la que recorre
la N-II, així com la reducció en el cas dels serveis a Granollers.
 Per avaluar si l’oferta de taxis és suficient per cobrir la demanda i

Taxi

detectar si es produeixen disfuncions destacades en l’organització



del servei, l’Ajuntament va encarregar l’estudi Auditoria del taxi
a Mataró que va concloure que el nombre actual de 90 llicències
s’ajustava a la demanda i que calia aprofundir en l’estudi per
avaluar la idoneïtat d’un possible conveni amb els municipis
propers.
Vianants

 L’estructura urbana i les dimensions del nucli urbà converteixen
Mataró en una ciutat idònia per a desplaçar-se a peu. En



contrapartida les fortes diferències de cota existents entre els
diversos punts del nucli urbà es tradueixen en pendents
importants en bona part dels barris.
 Les intensitats de vianants més importants es concentren al
Centre Històric, concretament a la zona de la Rambla, la Riera i la
plaça de les Tereses on hi ha una concentració comercial i
terciària important. Altres eixos importants per a la circulació de
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vianants són els d’accés al Centre Històric des dels diferents
barris i a l’estació de RENFE, i algunes vies de connexió interna
dels barris amb més pes demogràfic: Cerdanyola, Rocafonda o
Molins.
 Des d’un punt de vista global, l’espai dedicat als vianants suposa
el 22% de l’espai públic, percentatge molt inferior al que es
destina als vehicles. 5 km de la xarxa viària són considerats com a
carrers per a vianants.
 L’any 2001 es va realitzar l’Estudi sobre el condicionament
d’itineraris per a vianants per la connexió dels barris amb el
Centre, on s’indiquen algunes de les millores necessàries per
condicionar a la mobilitat dels vianants determinats eixos d’accés
al Centre de la ciutat.
 El Pla d’Accessibilitat Universal aprovat aquest any 2009 analitza
l’accessibilitat de la via pública, els edificis municipals, el
transport i la comunicació, tot proposant les línies de treball
adients per a aconseguir-ne l’accessibilitat.
 L’accessibilitat a peu, i també en bicicleta, al passeig marítim
queda condicionada per la barrera generada per la Nacional II i la
via de RENFE. Els darrers anys s’han efectuat millores en els
passos soterrats, però el repte de la pacificació de la Nacional II
resta pendent resoldre’l i permetria alhora millorar l’accés a
l’estació de RENFE.
 El municipi disposa de 5,2 km d’itineraris en l’entorn rural
condicionats amb senyalització i informació didàctica per
caminar.
Bicicleta

 La xarxa actual de carril bici és encara limitada, amb una extensió
de 8,7 km corresponents a un itinerari bàsic que segueix les dues



rieres que delimiten el nucli urbà (Argentona i Sant Simó)
connectant-se pel front marítim i fent alguns trams per l’interior
del teixit urbà (l’avinguda d’Amèrica, les Hortes del Camí Ral,
l’avinguda Lluís Companys i el Camí del Mig). Es preveu la seva
extensió a mesura que es realitzin les obres de reurbanització de
les vies per on estan previstos segons els treballs del Pla de
Mobilitat Urbana.
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 Les polítiques de jerarquització i pacificació de la xarxa viària han
de permetre que els usuaris de la bicicleta puguin desplaçar-se
amb comoditat i seguretat per bona part de la xarxa viària sense
necessitat de disposar d’espais segregats.
 Existeix una proposta de recorreguts per a bicicletes que integra
tant trams urbans com trams periurbans. La finalitat d’aquesta
xarxa és la consolidació de l’ús de la bicicleta per a l’oci urbà, no
tant per a l’ús quotidià.
Circulació

 La circulació a Mataró no presenta problemes significatius, tot i
que es mantenen problemes puntuals a resoldre, com ara l’enllaç



de la C-32 Oest (Hospital de Mataró i Mataró Parc). S’han fet
avenços significatius en relació a la gestió mitjançant la posada en
funcionament del Centre de control integrat del trànsit i la
progressiva ampliació de la coordinació semafòrica, així com la
configuració del nou esquema de circulació completant els
enllaços i implantant nova senyalització.
 Un dels problemes significatius generats per la circulació rodada
és la contaminació acústica, sobre la qual s’han pres ja algunes
mesures relacionades amb el canvi en els paviments i amb la
gestió de la velocitat.
Pacificació del
trànsit

 Prop de 12 km són de carrers amb velocitat màxima de 30 km/h,
mentre que 7,5 km es troben a l’interior d’una zona 30. En total



això suma 24,3 km de carrers amb límit 30 km/h o menys, el que
significa un increment de prop del 30% dels km pacificats entre el
2003 i el 2008.
 S’han instal·lat progressivament des de l’any 2003 un total de 113
bandes reductores de la velocitat i 12 coixins berlinesos arreu de
la ciutat, que afavoreixen un canvi també progressiu en el
comportament dels conductors i conductores.
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EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT
SITUATS AL MUNICIPI
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Accidentalitat

 El municipi va aprovar l’any 2008 el Pla local de seguretat viària,
que actualitza l’apartat de seguretat viària del Pla local de



seguretat de l’any 2005. El Pla avalua l’accidentalitat al municipi
i proposa actuacions concretes per aquells trams o cruïlles que
registren una major sinistralitat.
 L’augment en el nombre d’accidents amb víctimes dels darrers
dos anys és degut al canvi de criteri en el tractament de les
dades. El nombre total d’accidents de trànsit a la ciutat ha
experimentat una davallada anual contínua en el període 2004 –
2008, excepte l’any 2007 en el que també es va produir un
augment en el nombre de morts.
 Cal destacar l’elevada quota dels accidents amb motocicletes
implicades, molt per sobre de la seva representativitat sobre el
conjunt del parc de vehicles.
 El nombre d’atropellaments a Mataró en el període 2004/2006 se
situa per sobre de la mitjana catalana, amb un valor total de 268
atropellaments, 7,7 anuals per cada 10.000 habitants.
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Aparcament

 El Pla d’aparcaments 2007 – 2011 avaluà en 51.151 les places
d’aparcament al municipi, el que contrastat amb el parc de



vehicles significava un dèficit de 1.582 places. El Pla preveu per a
l’any 2011 una oferta final de 64.994 places, de les quals 4.770
places s’obtindran de la construcció d’aparcaments d’iniciativa
pública.
 A partir d’aquesta oferta global, per a l’escenari 2011 es preveu
obtenir un superàvit que permetrà alliberar l’espai públic ocupat
actualment pels vehicles i millorar així la qualitat dels carrers
adoptant mesures per a la promoció dels desplaçaments a peu, en
bicicleta i en transport públic.
 Segons els treballs realitzats pel Pla de Mobilitat Urbana, el
dèficit d’aparcament de residents més important es localitza al
districte 1 (Centre Històric) i als districtes 3 i 5 (barris de
Cerdanyola, Rocafonda i Vista Alegre).
 Des de l’empresa municipal GINTRA (Grup PUMSA) es gestiona la
construcció i explotació d’aparcaments en el subsòl públic,
l’explotació de la zona blava i la gestió del servei de retirada i
dipòsit de vehicles. El GRUP PUMSA gestiona (març 2009) un total
de 4.256 places d’aparcament en subsòl municipal o propietat de
PUMSA (places de rotació, places de residents i places destinades
al dipòsit de la grua municipal), i 878 en zona blava (129 residents
i 749 rotació).
Mercaderies

 Els principals problemes derivats de la circulació de mercaderies
es detecten al centre històric, on hi ha una forta demanda i unes



limitacions físiques significatives per les condicions del teixit
urbà.
 La proporció de vehicles pesants sobre la xarxa viària calculada
l’any 2005 evidenciava la importància de la N-II, la ronda dels
Països Catalans i les rondes interiors al voltant del centre històric.
 La utilització de les franges per a càrrega i descàrrega presenta
problemes significatius per manca de control suficient, ja que
només 1 de cada 4 vehicles les utilitza de forma legal.
 L’Ajuntament de Mataró, a través de PUMSA, va impulsar la
creació del Centre de Logística de les Hortes del Camí Ral. Des de
l’any 2004 en què es va inaugurar, l’ocupació s’ha situat per sobre
del 90%, tot i que els usos no han estat els previstos inicialment
per la dificultat d’incentivar la ruptura de càrrega dels
transportistes.
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Informació i
sensibilització

 L’Ajuntament de Mataró ve organitzant des de l’any 1999 el Dia
sense cotxes i des de 2002 diverses activitats en el marc de la



Setmana de la mobilitat sostenible, sense que hi hagi campanyes
de sensibilització de major abast temporal.
 A través del web municipal i mitjançant l’edició i distribució del
Plànol de transports i mobilitat es difonen les diferents
alternatives d’utilització del transport públic i la bicicleta.
 S’ha posat en marxa a través del web municipal un servei
d’intermediació per a la utilització del cotxe compartit i
l’aparcament compartit a Mataró.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Pla de Mobilitat Urbana (2005).
 Pla d’Aparcaments 2007-2011 (2007).
 Pla Local de Seguretat Viària (2008).
 Pla d’Accessibilitat Universal (2009).

A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 Llei de Mobilitat de Catalunya 9/2003.
 Directrius Nacionals de Mobilitat (2006).
 Pla Director de Mobilitat de la Regió metropolitana de Barcelona (2008).
 Pla Territorial de la Regió metropolitana de Barcelona (aprovació inicial 2008).
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ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Desenvolupar els treballs per a la implantació de la jerarquització de la xarxa viària i la creació d’àrees
ambientals, reduint la prioritat i la velocitat dels vehicles motoritzats i millorant així l’oferta per als
desplaçaments a peu i en bicicleta.

 Gestionar i dimensionar adequadament l’oferta d’aparcament en origen i en destinació per tal de
desincentivar l’ús del vehicle privat i redistribuir l’ocupació de la via pública.

 Estendre la xarxa de vies per a bicicleta en la xarxa viària bàsica generant itineraris entre les polaritats
principals.

 Consolidar i ampliar l’oferta de transport públic urbà, sobretot en aquells sectors industrials encara poc
coberts, i assegurar-ne la fiabilitat tot augmentant gradualment la freqüència.

 Estudiar l’adequació del transport públic urbà a la nova oferta de transport públic generada per la Línia
Orbital Ferroviària (es preveu que entri en funcionament l’any 2016).

 Actuar específicament per reduir l’impacte acústic de la circulació.
 Implementar les mesures de construcció i gestió previstes en el Pla Local de Seguretat Viària.
COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Garantir la fiabilitat del servei de RENFE i millorar-ne la qualitat i accessibilitat.
 Desenvolupar els estudis per a la construcció de la Línia Orbital Ferroviària ubicant adequadament les
estacions per aconseguir el màxim de població coberta.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
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



6.3.3a 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

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 B-40.
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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.

 6.4 Ordenar la circulació de vehicles pesants
6.4.1 Regular els itineraris i els horaris d'activitat del trànsit pesant



6.4.1a 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

 6.5 Potenciar l'ús de l'C-32 com a variant i fluidificar la circulació urbana
6.5.2 Reforçar el vial de Mata com a accés a la variant



6.5.2a Ampliar el vial de Mata en un carril en direcció a la variant, tal com es contempla en
el Pla General d'Ordenació

6.5.4 Diversificar les possibilitats d'accés a la ciutat des de la variant



6.5.4b Implementar les actuacions previstes en el Pla General d'Ordenació referents a la
construcció d'un vial i enllaços de connexió entre El Sorrall i la C-60 i C-32.
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TERRITORI I URBANISME
La forma dels assentaments urbans determina una major densitat i un major grau de compacitat d’habitatges i
activitats, fets que afavoriran l’eficiència energètica general del municipi i, per tant, la reducció de la seva
petjada ecològica, sobretot en els aspectes relacionats amb la mobilitat de les persones, dels serveis i de les
mercaderies. Aquesta densitat ha de ser, però, gestionada adequadament per tal d’evitar efectes negatius
sobre la qualitat de vida de la població, com ara el soroll o la pèrdua de la qualitat de l’aire.nergètica i
implantant energies renovables en l’àmbit local, podem incidir en la mitigació del canvi climàtic.

ASPECTE

DIAGNOSI

Marc territorial

 El

VALORACIÓ

municipi

de

Mataró

se

situa

en

l’àmbit

d’influència

metropolitana de Barcelona, assentat sobre la línia de costa i a la



falda de la serralada Litoral. La seva localització, central sobre
l’àmbit comarcal del Maresme, i la seva dimensió li atorguen un
rol de capitalitat sobre el territori comarcal.
MAPA TOPOGRÀFIC DE MATARÓ I EL SEU ENTORN MÉS PROPER

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Estructura

 El mapa de cobertes del sòl corresponent als anys 2005-2006,

orgànica i usos

situa les zones artificialitzades com la categoria que més extensió

del sòl del

ocupa al terme municipal (1.062 ha), el que suposa prop del 47%

municipi

del territori municipal. Els terrenys forestals (877 ha) i els conreus
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(310 ha) tenen també una extensió molt significativa al municipi.

 Analitzant l’evolució dels usos del sòl entre l’any 1987 i l’any
2002, a partir del mapa d’usos de sòl de Catalunya s’observa que
les infraestructures viàries són la categoria que ha patit un major
increment en termes relatius, mentre que el creixement de les
zones urbanitzades ha tendit a estancar-se i des de la consolidació
de les zones urbanes de l’any 1992 no s’han detectat nous
creixements urbans o zones edificades separades de la ciutat,
amb l’excepció del sector comercial Mataró Parc i el nou Hospital
de Mataró.
 S’observa també una desacceleració de la desaparició de
superfície de conreus i de prats i bosquines experimentada durant
la segona meitat del segle XX i un lleuger increment de la
superfície de bosc i dels sòls amb vegetació escassa o nul·la entre
el 1987 i el 1992.
MAPA DE COBERTES DEL SÒL 2005 – 2006 DE MATARÓ

Font: Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 2005-2006. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Densitat urbana

 La densitat de població del municipi de Mataró ha experimentat
una lleugera evolució a l’alça, situant-se prop dels 127 habitants
per hectàrea urbanitzada l’any 2008, de forma paral·lela a la



contenció del creixement del sòl urbanitzat.

 Aquesta densitat tendeix a incrementar-se pel desenvolupament
d’un procés de reforma urbana que durant els darrers anys ha
suposat la desaparició de les activitats industrials i ha acollit nous
desenvolupaments residencials, comercials i d’equipaments.
Barreja d’usos

 Les anàlisi realitzades des del Centre de Coneixement Urbà,
impulsat des de l’Ajuntament de Mataró, posen de relleu la



complexitat del teixit urbà, la densitat d’equipaments i l’oferta
comercial, elements que permeten un funcionament més eficient
del conjunt del metabolisme urbà. L’objectiu mateix d’aquestes
anàlisis és el de contribuir a l’increment d’aquesta eficiència
aprofundint en una distribució equitativa dels recursos públics.
MAPA DE DISTRIBUCIÓ DELS EQUIPAMENTS I COMERÇOS AL SECTOR PALAU-ESCORXADOR
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Font: Centre de Coneixement Urbà. Ajuntament de Mataró

Polaritats

 El municipi de Mataró disposa de diverses centralitats urbanes de
diferent jerarquia coincidents amb l’estructura de barris.



L’existència d’aquestes polaritats, que es visualitzen també amb
la

constitució

de

diverses

zones

comercials

(Cerdanyola

comercial, Comerç Rocafonda, ...), afavoreix la contenció dels
desplaçaments quotidians i la generació d’una identificació i una
major valorització ciutadana dels barris .
Dispersió

 El terme municipal inclou sis sectors d’urbanització residencial
difusa, en els quals hi ha unes 700 parcel·les i hi resideixen



aproximadament unes 2.000 persones: La Fornenca, Can Quirze,
Cal Marquès, La Cornisa, Les Sureres/Santa Maria de Cirera i Can
Vilardell. Aquests sectors se situen als vessants de la serralada
Litoral, desconnectats del teixit urbà. Darrerament s’ha ampliat
la

zona

urbanitzada

de

Can

Quirze,

i

s’han

fet

noves

urbanitzacions a Can Gener, Vallveric i Can Serra.
 La zona comercial Mataró Parc, juntament amb l’Hospital de
Mataró, suposen per la seva localització fora de l’àmbit delimitat
per la Ronda de Mataró (C-32), una excepció en la contenció del
creixement urbà, esdevenint dues polaritats de gran generació de
viatges deslligades de la trama urbana per la barrera que genera
l’autovia.
Zones verdes

 El 100% de la població viu a menys de 400 metres d’una zona

urbanes i

verda de més de 1500 m2 i gairebé el 50% de la longitud de carrers

periurbanes

del municipi són arbrats.



 Les actuacions de rehabilitació urbana permetran augmentar les
zones verdes i l’arbrat en els sectors centrals amb més
mancances, com són l’Eixample, el Centre i l’Escorxador.
 El front marítim és l’espai obert més significatiu de la ciutat, tot i
que limitat en la seva relació amb el teixit urbà per les
infraestructures de transport. La millora dels passos subterranis
adaptats és una de les polítiques desenvolupades per reduir les
barreres actuals.
 L’àmbit de les Cinc Sènies és el principal espai agrícola periurbà
de la ciutat per la seva localització i dimensió. El Pla General
d’Ordenació Urbana de Mataró (PGOM) li atorga un paper
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rellevant en l’equilibri del sistema territorial metropolità d’espais
oberts i en preveu el seu desenvolupament i gestió mitjançant un
Pla especial encara no aprovat definitivament (aprovació inicial el
2003) i que ara quedarà derogat per la transposició del Pla
Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) amb la
modificació puntual del PGOM en relació amb el sòl no
urbanitzable, actualment en exposició pública després de
l’aprovació inicial. Alhora, s’ha creat una Comissió específica de
seguiment per anar tractant tots els temes que afecten al territori
agrícola de les Cinc Sènies. La manca d’intervenció pública en
aquest espai, com en molts d’altres espais periurbans en l’àmbit
metropolità en pot provocar la seva degradació.
 El desenvolupament del Pla estratègic del Parc Forestal ha de
permetre convertir aquest espai natural de 19,7 hectàrees en una
nova infraestructura per al lleure que complementi les que ja
existeixen a la ciutat i que actuï com a porta d’entrada al Parc
del Montnegre i el Corredor.
Habitatge

 El Pla local d’habitatge 2005-2015 té com a objectiu donar
resposta a les necessitats d’accés a l’habitatge dels col·lectius



amb més dificultats d’accés, partint de la xifra màxima
d'habitatges que el territori de Mataró és capaç d'assumir en els
propers deu anys dins d'un marc de sostenibilitat. S’estructura en
dues

línies

bàsiques:

renovació

i

manteniment

del

parc

d’habitatge i facilitar l’accés a l’habitatge.
 El Pla estima en un increment de 10.000 habitatges les necessitats
del període 2005-2015, i una oferta d’entre 3.000 i 4.000 amb
preus de protecció pública. L’aplicació de criteris sostenibles al
parc d’habitatges de Mataró durant els propers anys és un dels
eixos capitals del programa d’actuació.
 El Grup PUMSA a través de Prohabitatge executa la política
municipal sobre habitatge i, entre d’altres, ha dut ha terme la
construcció de diverses promocions i gestiona un parc públic de
lloguer proper als 300 habitatges.
 En el període 2002-2007 l’indicador d’accessibilitat econòmica a
l’habitatge ha disminuït de 5,8 a 3, amb una petita inflexió en la
tendència decreixent durant l’any 2007.
 Les dades sobre habitatges buits a Mataró (cens de l’any 2001) se
situen al voltant del 16% i reflecteixen l’abast d’un fenomen amb
notables conseqüències sobre l’eficiència global del sistema urbà.
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El Pla local de l’habitatge estableix mesures per combatre
l’existència d’habitatges vacants i posar-los en circulació.
Planejament

 El Planejament urbanístic vigent (Urbana de Mataró) data de

urbanístic

1997, amb un text refós de les Normes urbanístiques aprovat l’any

municipal

2005. Tot i concentrar-se en els processos de reforma dels teixits



ja urbanitzats i mantenir els límits de creixement marcats
bàsicament per les rieres que delimiten el casc urbà, el Pla
preveu l’expansió per sobre de la ronda Nord (C-32) amb nous
equipaments extensius.
 En el període de desenvolupament del Pla és notable el nombre
de modificacions realitzades encaminades fonamentalment al
desenvolupament dels processos de reforma urbana.
 Els càlculs realitzats en el marc del Pla local de l’habitatge l’any
2005 situaven els habitatges previstos en el planejament en 3.000
sobre sòl consolidat (per colmatació de l’edificabilitat), 1.300 en
sostre no desenvolupat, 255 en dotacions d’habitatge públic
(equipaments), i 3.300 en nous sectors mitjançant modificació de
planejament, el que suposava un total 7.250.
 Actualment hi ha en procés diverses unitats d’actuació i plans
especials

que

permetran

la

creació

d’actuacions

mixtes

(residència + equipaments) als sectors al voltant del centre
històric i al front litoral.
 Entre les modificacions puntuals del Pla destaca la seva adaptació
en relació al sòl no urbanitzable derivada de l’adaptació al Pla
Director del Sistema Costaner (PDUSC), ja aprovada inicialment.
 En relació al front marítim cal destacar que està prevista la
redacció d’un Pla especial i que s’ha aprovat inicialment un Pla
estratègic i Director del port que suposaria una significativa
ampliació d’aquesta instal·lació.
 És especialment significatiu el paper de l’empresa pública PUMSA
com a organisme impulsor dels processos de renovació urbana
amb especial incidència en el paper dinamitzador de grans
equipaments vinculats al coneixement.
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

Font: Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Planejament
territorial

 El planejament territorial de referència per a l’àmbit de Mataró
és el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que ha estat



presentat en la fase d’avantprojecte. La proposta bàsica del Pla
està en consonància amb les previsions del planejament urbanístic
municipal, tant pel que fa a la previsió de contenció de l’espai
urbanitzat i les reformes urbanes en curs (Tecnocampus, el
Rengle, ...), com a la consolidació dels espais d’equipaments
previstos al nord de la C-32.
 En relació als espais oberts, el Pla preveu com a espais de
protecció especial d’interès natural i ambiental el sector de les
Cinc Sènies, el sector marítim de l’alguer i la zona forestal del
Parc del Montnegre i el Corredor, mentre que per sobre de
l’autopista C-32 preveu importants sectors amb la categoria de
protecció preventiva, i per tant sense una protecció específica a
llarg termini.
 A part de la centralitat específica del centre històric, el Pla
preveu dues noves centralitats vinculades a les futures estacions
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de Línia Orbital Ferroviària (LOF), situades al Pla d’en Boet i al
polígon Industrial Mata-Rocafonda. També al sector industrial de
Pla d’en Boet es preveu la transformació de l’actual àrea
especialitzada industrial. Per als polígons industrials de les Hortes
del Camí Ral i del Rengle es preveu una àrea de transformació
urbana d’interès metropolità.
 Es preveu una àrea especialitzada terciària amb capacitat de
desenvolupament al front litoral del Pla de Sant Simó, i una àrea
especialitzada d’ús mixt amb capacitat de desenvolupament per
damunt la C-32 a llevant de la riera de Sant Simó.
 Els grans sectors de creixement de sòl urbanitzat es situen també
al nord de l’autopista C-32 – Ronda de Mataró, amb noves àrees
d’equipaments i equipaments extensius i residencials.
L’avantprojecte del Pla Territorial preveu la realització d’una
nova via estructurant suburbana resseguint la ronda de Mataró C32 (a punt de ser ja executada) i el ferrocarril orbital (Mataró –
Granollers). Encara que l’avanç del Pla preveia 3 estacions en el
nucli urbà, el Pla Director de reserva de sòl per a la Línia Orbital
Ferroviària (en situa 4, ja que n’ha afegit una al barri de
Cerdanyola.

PROPOSTA D’ESPAIS OBERTS

Font: Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
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PROPOSTA DE TRAÇATS FERROVIARIS*

*

Actualment modificat pel Pla Director de reserva de sòl de la LOF

Font: Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

ESTRATÈGIES SOBRE ELS SISTEMES URBANS

Font: Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
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Paisatge urbà i
periurbà

 La normativa del planejament urbanístic, que inclou entre altres
aspectes l’ordenació de les façanes, juntament amb els criteris de



protecció del patrimoni i d’intervenció en les actuacions de
rehabilitació urbana, ha de permetre el manteniment i millora
dels aspectes bàsics del paisatge urbà. La via pública resta encara
com un aspecte bàsic del paisatge urbà sobre el qual no s’actua
prou coordinadament des de la perspectiva de qualitat del
paisatge urbà.
 Es troba en fase de desenvolupament la Carta del paisatge de la
riera d’Argentona, que es desenvolupa entre els diversos
ajuntaments de l’àmbit, el Consell Comarcal i la Generalitat de
Catalunya. La Diagnosi d’aquest document s’orienta a detectar les
característiques fonamentals del paisatge, les tendències que
experimenta i les dinàmiques que l’afecten i plantejar un pla
d’acció per tal de corregir-ne les deficiències. S’està finalitzant el
desenvolupament de la segona fase en la que s’han de definir els
objectius de qualitat paisatgística i s’està iniciant la tercera fase
consistent en la redacció i signatura de la Carta.
Patrimoni

 Des de l’any 2002 es disposa d’un Pla especial del patrimoni
arquitectònic de Mataró. D’aquest Pla Especial queden fora altres



elements patrimonials que és necessari catalogar i protegir i que
tenen un estret lligam amb l’enfocament més globalitzador del
paisatge com a patrimoni.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Pla General d’Ordenació de Mataró (1997).
 Text refós de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Mataró (2005).
 Pla especial de desenvolupament agrícola i millora rural de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix (aprovació inicial,
2003), que serà substituït per la modificació del Pla General d’adaptació al PDUSC.

 Pla Especial del patrimoni arquitectònic (2002).
 Pla Local de l’Habitatge 2005 – 2011 (2006).
 Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals (aprovació inicial 2009).
 Pla Estratègic i Director del Port de Mataró (aprovació inicial 2008).
 Carta del paisatge de la Conca de la Riera d’Argentona, en curs.
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A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1-2005, Text refós.
 Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2008).
 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (2005).
 Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, en curs.
Àmbit comunitari:

 Conveni europeu del paisatge (2000).

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Executar actuacions de reforma arreu del nucli urbà per tal de diversificar-ne els usos i revitalitzar-los.
 Millorar el front litoral i de la seva permeabilitat amb els teixits urbans.
 Millor la xarxa de zones verdes mitjançant la creació d’itineraris verds que permetin generar la continuïtats
en la trama urbana.

 Realitzar actuacions específiques sobre les zones de baixa densitat per reduir-ne la seva ineficiència.
 Promoure la posada al mercat dels habitatge buits.
 Desenvolupar de forma integrada polítiques de protecció i gestió del patrimoni i el paisatge.
 Realitzar actuacions que afavoreixen una major vinculació entre medi rural i medi urbà que contribueixin
amb una major valorització dels espais periurbans.

 Desenvolupar els mecanismes de planejament urbanístic que permetin una millor preservació i gestió de
l’espai de les Cinc Sènies.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Fer seguiment de la tramitació del Pla Territorial Metropolità.
 Fer seguiment de desenvolupament de les infraestructures d’abast supramunicipal.

BACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
 No s’han identificat accions del Pla anterior que estiguin pendents de desenvolupar en aquest àmbit.
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2007

GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

% DE CONTRIBUCIÓ SOBRE EL GLOBAL D’EMISSIONS
17,0%
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La gestió i el tractament dels residus genera emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Reduint la
generació, augmentant la reutilització i incrementant el reciclatge i la valorització, afavorim que la seva
contribució al canvi climàtic sigui més reduïda.

ASPECTE

DIAGNOSI

Generació de

 La generació de residus sòlids urbans l’any 2008 es situa en 1,55

residus urbans

VALORACIÓ



kg/hab/dia, dada lleugerament inferior respecte al 2007. Aquest
valor d’índex de generació per càpita és inferior al promig
comarcal (1,73 kg/hab/dia) i al promig català (1,64 kg/hab/dia),
tot i que està per sobre de l’objectiu del Programa de Gestió de
Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC, 2007-2012), fixat en
1,48 kg/hab/dia per a l’any 2012 (valor que es va assolir al 2006),
tot i que gradualment s’hi va acostant.

GENERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
1,65
1,61
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1,60
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kg/hab/dia
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Producció de residus sòlids urbans
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Objectiu PROGREMIC 2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament
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Normativa i plans
de gestió

 A efectes de normativa Mataró compta amb el Reglament
regulador de la deixalleria municipal de Mataró i la Ordenança



general de residus urbans i neteja viària, la qual ha quedat
obsoleta en alguns aspectes com el servei de recollida de
voluminosos.
 Al 2006 es va elaborar el Pla d’Acció de Gestió de Residus
Municipals, de Neteja de Platges i de Neteja Viària a Mataró a
partir d’una diagnosi exhaustiva del servei de gestió de residus
municipals i del servei de neteja del municipi, juntament amb la
consideració dels objectius de gestió plantejats en el marc de
Catalunya. El Pla estableix un escenari d’actuació i defineix
objectius i línies estratègiques de futur per adaptar el model de
gestió a les necessitats reals del municipi.
Gestió i
tractament dels
residus urbans

 La recollida de les diferents fraccions la gestiona el Servei de
Manteniment i Serveis de l’Ajuntament.



 El vidre, el paper i cartró, els envasos i la matèria orgànica es
recullen selectivament mitjançant contenidors específics. El servei
de recollida de les diferents fraccions es considera satisfactori.
 Majoritàriament es disposa de contenidors en superfície, tot i que
de forma progressiva es substitueixen per bateries de contenidors
soterrats.
 Els contenidors de la fracció orgànica tenen la mateixa ubicació
que els de rebuig. Aquests s’ubiquen tenint en compte que la
distància fins a qualsevol ciutadà sigui inferior a 50 metres i que
entre contenidors no hi hagi més de 100 metres. Els contenidors de
recollida selectiva es distribueixen segons el rati de població, de
manera que hi hagi 1 contenidor de cada tipus per cada 500
habitants.
 El rati d’habitants per contenidor és bona: es disposa de 780
contenidors de rebuig i d’orgànica (154 hab/contenidor) i de 250
per les fraccions de vidre, paper i cartró i envasos (480
hab/contenidor). Els valors es troben per sota del llindar que
marca

l’Agència

de

Residus

com

a

recomanable

(500

hab/contenidor), però per sobre del promig a nivell català pels
contenidors de vidre, envasos i paper i cartró (l’any 2005 aquests
valors eren: vidre: 312, paper i cartró: 296, envasos lleugers: 322 i
matèria orgànica: 322)
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 El destí de cada fracció depèn del seu tractament posterior:
- Fracció rebuig dels residus municipals: Central de Recuperació
Energètica del Centre Integral de Valorització de Residus del
Maresme (Mataró)
- Envasos lleugers: Planta de Triatge d’envasos Cespa (Santa
Maria de Palautordera)
- Vidre: Planta de reciclatge de vidre Santos Jorge (Mollet del
Vallès)
- Paper i cartró: Planta de valorització del Paper i Cartró
(Montornès del Vallès)
- Matèria orgànica: s’utilitza la planta incineradora com a
planta de transferència i des d’aquí es destina a la Planta de
Compostatge Ecoparc 2 (Montcada i Reixach) mitjançant un
conveni amb el Consell Comarcal.
 Mataró també compta amb un servei específic de recollida,
transport i gestió de residus per a comerciants i empresaris que
facilita el reciclatge obligatori dels residus originats en la seva
activitat.
 Existeix un servei de recollida domiciliària concertada de
voluminosos amb trucada prèvia; no obstant això, es detecten
incidències de voluminosos acumulats al costat dels contenidors.
 Per altra banda, es realitzen dues recollides de piles, una als
contenidors dels establiments especialitzats que són recollits per
l’ARCA del Maresme i es porten a la deixalleria municipal, i l’altra
als contenidors d’Ecopil i Blip Verd situats al carrer.
 Durant la temporada d’estiu el municipi disposa de contenidors de
recollida de llaunes de beguda situats a la via pública. La recollida
la porta a terme Blip Verd.
 Altres fraccions recollides són la roba, mitjançant els contenidors
del Programa Roba Amiga gestionats per l’ARCA del Maresme i els
fàrmacs recollits pel SIGRE als establiments especialitzats.
 Al terme municipal de Mataró hi ha dues deixalleries gestionades
per l’ARCA del Maresme. Una es troba al carrer Galícia des de 1998
i l’altra, al carrer Francesc Layret des de 2001.
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 La principal infraestructura de tractament de residus de Mataró és
el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme. Conté la
Planta de Reciclatge i la Central de Recuperació Energètica, que
inclou dues línies de valorització energètica d’aprofitament de les
emissions de gasos amb un forn-caldera per línia. Actualment
aquesta infraestructura està en procés de reestructuració que la
transformarà en un ecoparc, de manera que hi arribarà els residus
del Maresme i del Vallès Oriental. La fase de compostatge i
metanització s’ubicarà a Granollers.
 No s’han detectat punts importants d’abocament incontrolat de
residus en el municipi.
Recollida
selectiva

 El

2008

el

percentatge

de

residus

municipals

recollits

selectivament suposa el 35,2% del total de residus domèstics



generats. Es valora positivament l’increment notable que ha
experimentat aquesta xifra entre els anys 2002 i 2008 (+88,2%). La
proporció de recollida selectiva supera el promig comarcal (34,57%)
i el promig català (33,69%), tot i que és inferior a l’objectiu
establert pel PROGREMIC (2007-2012), xifrat en assolir una
valorització del 48% del material total l’any 2012.
 Al 2008 el rebuig encara suposa el 64,8% del total dels residus
municipals generats. Es valora positivament la reducció progressiva
en el període 2002-2008 (-20,3%), obtinguda com a conseqüència
de l’augment de la recollida selectiva i del reciclatge (30,6% al
2008). Tot i la tendència a la baixa, encara queda lluny de
l’objectiu del PROGREMIC per al rebuig, fixat en un màxim del 41%
l’any 2012.
 La fracció que ha experimentat un major increment de recollida en
el període 2004-2008 és la matèria orgànica (+744%), que va
començar a ser recollida de forma selectiva al 100% el 2006. Les
altres fraccions també s’han incrementat, però en menor grau:
vidre (+67%), envasos (+43%) i paper i cartró (+22%).
 Malgrat els progressos en el camp de la recollida selectiva, el
percentatge de recollida de totes les fraccions es troba lluny dels
objectius del PROGREMIC per a l’any 2012.
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PERCENTATGE DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE RECOLLIDA
SELECTIVA DE MATARÓ (2008) I OBJECTIUS DEL PROGREMIC (2012)
Mataró 2008 (%)

PROGREMIC 2012 (%)

Matèria orgànica

31

55

Vidre

40

75

Paper i cartró

29

75

Envasos lleugers

10

25

Font: Ajuntament de Mataró

REBUIG I RECOLLIDA SELECTIVA RESPECTE EL TOTAL DE RESIDUS
DOMÈSTICS GENERATS
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament
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RESIDUS SÒLIDS URBANS REUTILITZATS O RECICLATS
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS URBANS
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Paper i cartró
Orgànica

2004

2005
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2008

1.081.740

1.142.280

1.365.920

1.765.670

1.801.460

801.240

870.240

938.380

1.343.180

1.142.000

2.763.680

3.114.870

3.430.950

4.027.110

3.368.993

779.480

1.749.220

2.498.990

7.016.200

6.576.320

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament
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 Mataró està equipada amb 2 deixalleries municipals del tipus B

Deixalleries

segons la Norma tècnica de deixalleries.



 El nombre total d’entrades a les deixalleries s’ha incrementat
entre els anys 2002-2008 (+92,5%). Al 2008 s’ha produït un total de
46.116 entrades, de les quals tan sols el 37,7% s’han efectuat per
part de la ciutadania.
 L’any 2008 s’han recollit 9.965 tones de residus, el que representa
una recollida per càpita de 83,1 kg/hab/any. L’any 2006 la
recollida es situava en 64,7 kg/hab/any, valor superior al promig
català pel mateix any de 56,5 kg/hab/any. Aquest elevat nombre
d’aportació de material a les deixalleries és degut, en part, a la
gratuïtat de l’entrada tant per part de la ciutadania, com dels
comerços.
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MATERIAL APORTAT A LES DEIXALLERIES I ENTRADES EFECTUADES

Aportacions (tn) 5.459,6 6.638,3 6.761,3 7.060,2 7.696,7 8.884,4 9.964,7
Entrades

23.955 26.003 28.926 33.861 35.875 40.678 46.116

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Residus
industrials

 Entre el període 2000-2002 la generació de residus industrials va
experimentar un increment considerable (+18,3%), tot i que entre



els anys 2002-2005 la quantitat de residus declarada es va reduir
molt lleugerament (-2,3%), juntament amb la disminució del
nombre d’empreses declarants (-2,6%) durant el mateix període.
 Al 2005 van fer la declaració anual de residus industrials 483
empreses, amb un total de 96.909 tones de residus declarades, de
les quals 10.037 (10,4%) són residus especials i 86.872 (89,6%) no
especials. L’índex de generació per habitant es situa en 0,83
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tones/hab/any l’any 2005, respecte les 0,91 tones/hab/any a nivell
català.
 Destaquen pel seu pes específic dins del conjunt de residus
industrials:
GRUPS DE RESIDUS INDUSTRIALS AMB MAJOR PES
Tones Increment (2000(2005)
2005)
Alimentació

13.931

+404,8%

Fabricació de productes químics

4.376

-54,9%

Tèxtil i confecció

4.287

+233,9%

Productes minerals no metàl·lics

3.248

+328,5%

Indústries de transformació metalls

3.065

+136,9%

Font: Agència Catalana de Residus

 El 74% dels residus industrials declarats al 2005 (71.561 tones)
s’han valoritzat en origen (1,2%), amb valorització externa (68,4%)
i com a subproducte (4,3%). El nivell de valorització ha disminuït
lleugerament durant els últims anys, però encara es situa per sobre
del promig català del 70%.
 Els tipus de tractaments més utilitzats després de la valorització
són el fisicoquímic, el biològic, la depuració (6.997 tones al 2000 i
10.328 al 2005) i la deposició controlada (13.549 tones al 2000 i
10.483 al 2008).
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RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS I EMPRESES DECLARANTS
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Residus agraris

 Els pagesos poden portar els residus generats en les activitats
agrícoles a la deixalleria de Vilassar de Mar sense cost, en el marc
del conveni entre els sindicats i el Consell Comarcal del Maresme.



 La recollida d’envasos fitosanitaris es fa a través del sistema
integrat de gestió Sigfito. Mataró disposa d’un centre d’acumulació
a l’empresa Ribas Fitosanitaris, controlat per l’Agència de Residus
de Catalunya.
Residus de la
construcció

 Els residus de la construcció s’han incrementat en el període 20062008 (+33,2%), amb una generació estimada a l’any 2008 de 3.127
tones. Aquest augment és degut fonamentalment a l’increment de



l’activitat del sector de la construcció.
 El destí de les runes i els residus de la construcció és la deposició a
abocador.
 Es considera positiva la incorporació de la normativa vigent en
relació a la gestió dels residus de la construcció com a tràmit
obligatori, en els plecs de concursos d’execució d’obres i posterior
contracte.
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Residus especials

 Segons el Registre de Centres generadors de Residus Sanitaris de
l’Agència de Residus de Catalunya al 2008 s’han generat les



següents quantitats de residus especials:
RESIDUS ESPECIALS GENERATS A MATARÓ
Grup III (kg)

Grup IV (kg)

CAP’s

30.119

90

Centres mèdics d’especialitats

932

0

Clíniques veterinàries

150

0

Dentistes

64

0

Hospitals

210.770

28.170

Residències assistides

192

0

Sociosanitaris

1.242

0

Diversos

167

0

Font: Divisió de Gestió de Riscos de l’Agència de Protecció de la Salut

 La gestió d’aquests residus especials recau sobre les activitats
productores i el control es duu a terme des del Servei de llicències
d’activitats.
Neteja viària

 El servei de neteja viària està subcontractat a l’empresa
concessionària Fomento de Construcciones y Contratas.



 No s’identifiquen deficiències específiques en aquest àmbit, però sí
que es detecta un aspecte a millorar en la segregació dels residus
de la neteja viària generats, ja que caldria efectuar-la en
consonància amb el model de gestió de residus del municipi.
Neteja de platges

 El servei de neteja de platges està subcontractat a l’empresa
concessionària FCC.



 L'aplicació dels tractaments de neteja a les platges es considera
idònia, adequada a la diferenciació entre temporada intensiva (de
l’1/05 al 15/09), mitja (de Setmana Santa al 31/04 i del 16/09 al
30/09) i baixa (de l’1/01 fins a Setmana Santa).
 Es detecta un aspecte a millorar en la segregació dels residus de la
neteja de platges, ja que caldria efectuar-la en consonància amb
el model de gestió de residus del municipi.
Sensibilització

 Al 2006 es va portar a terme una campanya per implementar la
recollida selectiva de la fracció orgànica, a la que es i va dedicar



un pressupost i esforços importants. Es va arribar a més del 90% de
la població obtenint resultats molt positius que es reflecteixen en
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l’augment de la separació de la fracció orgànica per part de la
ciutadania.
 Actualment s’està duent a terme la Campanya de Reforç per a la
Recollida selectiva de la FORM.
 Contínuament es realitzen campanyes de foment de la recollida
selectiva, amb especial èmfasis en la fracció orgànica i els
voluminosos. A l’espai web de l’Ajuntament de Mataró s’inclouen
bones pràctiques per reduir, reutilitzar i reciclar residus.
 Dintre del Programa educatiu Mataró sostenible s’ofereixen
xerrades, tallers i visites a les deixalleries municipals gratuïtes des
de fa anys.
 Es detecta una mancança de campanyes de sensibilització a la
població en relació a la minimització de residus.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES:
A MATARÓ
 Ordenança General de Residus Urbans i Neteja Viària (2003).
 Reglament regulador de la Deixalleria Municipal de Mataró (1998).
 Pla d’Acció de Gestió de Residus Municipals, de Neteja de Platges i de Neteja Viària a Mataró (2006).
 Ordenança fiscals. Preus públics (2009).

A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit Català:

 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió dels
residus industrials de Catalunya.

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.
 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
Catàleg de residus de Catalunya.

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

 Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC 2007-2012).
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 Programa de gestió de residus municipals a Catalunya (PROGREMIC 2007-2012).
 Programa de gestió de residus de la construcció (PROGROC 2007-2012).
 Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya (2005-2012).
 Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals a Catalunya (2005-2012).
 Llei 15/2003, aprovada pel Parlament de Catalunya en data 4 de juny de 2003, que modifica la Llei 6/1993,
de 15 de juliol, reguladora dels residus.

 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els
límits de les seves emissions a l'atmosfera a aplicar a Catalunya a partir de les previsions del Reial Decret
1888/1992, de 11 de setembre, pel qual s'incorpora al dret intern les Directives 89/369/CE el Consell de 4
de juny de 1989, relatiu a la prevenció de la contaminació atmosfèrica i 89/429/CE del Consell, de 21 de
juny de 1989, relatiu a la reducció de contaminació atmosfèrica de determinats agents procedents de les
esmentades instal·lacions.

 Decret 1/1997, de 7 de gener, que aprova el Reglament sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
 Decret 217/1999, de 27 de juliol de gestió vehicles fora d'ús.
 Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus, desplegada reglamentàriament
pel Decret 80/2002, de 19 de febrer.

 Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon
sobre la disposició dels residus, aprovada pel Parlament de Catalunya en la seva sessió de 4 de juny de
2003, deroga el Decret 43/2000, de 26 de febrer, del fons de gestió de residus.
Àmbit Estatal:

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, modificada per la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social.

 Real decreto 45/1996, de 16 de enero, por el cual se regulan diferentes aspectos relacionados con las pilas
y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. Aquesta norma transposa a l’àmbit intern la
Directiva 94/62/CE. Ha estat modificada posteriorment per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, la Llei
14/2000, de 29 de desembre, i la Lley 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
d’ordre social.

 Real Decreto 782/98 por el cual se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997.
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero. Transposició de la Directiva 1999/31/CE relativa a l’abocament de residus.

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehiculos al final de su vida útil.
 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo de 2003, sobre incineración de residuos. Incorpora a l’ordenament
intern la Directiva 2000/76/CE.

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.
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 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclaje y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que modifica el
Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998.
Àmbit comunitari:

 Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa a als residus.
 Directiva 91/689/CE relativa als residus perillosos.
 COM (2005) 666 final, de 21 desembre del 2005. Un pas endavant en el consum sostenible de recursos:
estratègia temàtica sobre prevenció i reciclatge de residus.

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Fomentar la implantació de mesures de reducció de generació dels residus urbans.
 Incrementar la recollida selectiva de residus domèstics.
 Incentivar l’ús de les deixalleries per part dels ciutadans.
 Portar a terme activitats de comunicació i sensibilització a la població en relació a la minimització de
residus.

 Implantar la segregació dels residus de la neteja de platges.
 Actualitzar la Ordenança general de residus urbans i neteja viària.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
4. DESENVOLUPAR UNA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
4.1 Potenciar la recollida selectiva i la minimització de la generació de deixalles en l'àmbit domèstic
4.1.2 Incrementar i millorar la distribució de contenidors de recollida selectiva



4.1.2b 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

4.3 Fomentar el control de la producció i gestió dels residus no urbans
4.3.2 Controlar la gestió de runes



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
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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 com a alternativa de tractament, en cas
que no es pugui realitzar aquesta aplicació, la deposició en abocador controlat.
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CICLE DE L’AIGUA

2007

% DE CONTRIBUCIÓ SOBRE EL GLOBAL D’EMISSIONS
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La potabilització, distribució i depuració de l’aigua requereix un consum elevat d’energia.
Racionalitzant el consum d’aigua disminuïm la despesa energètica derivada de la gestió del seu cicle i
valoritzant els seus residus evitem l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

ASPECTE

DIAGNOSI

Abastament i

 El servei d’abastament i distribució d’aigua potable està

xarxa de
distribució

gestionat per Aigües de Mataró, SA (AMSA).

VALORACIÓ



 L’aigua distribuïda al 2008 ha procedit en un 80% (5.830.422 m3)
del riu Ter a través de la potabilitzadora d’Aigües Ter Llobregat
(ATLL) i en un 20% (1.483.401 m3) de captacions pròpies de pous
i mines. Aquesta proporció varia en funció de l’època de l’any i
de les necessitats. La compra d’aigua a ATLL ha disminuït un
14,8% entre el 2007 i el 2008 i la captació d’aigua pròpia ha
augmentat un 28,8%, en part gràcies a la recuperació de
captacions de 8 pous i 2 mines.
 L’aigua procedent de la planta potabilitzadora arriba als
dipòsits principals de 6.400 m3 i 12.000 m3 de capacitat. Tot
seguit, es dirigeix fins als dipòsits secundaris que distribueixen
a les corresponents àrees d’abastament. La ciutat compta amb
una reserva total de 45.000 m3 d’aigua, que garanteix
l’abastament per 2,3 dies.
 L’aigua extreta del subsòl no s’introdueix directament a la
xarxa; abans es barreja amb aigua del Ter, de millor qualitat,
mitjançant sistemes automàtics de control. Tot i que la qualitat
pot variar segons el dipòsit, es garanteix que totes les aigües
d’abastament són aptes per al consum humà.
 Mataró disposa d’uns recursos recuperables de 3.500 m3 d’aigua
diària. Per la seva obtenció cal rehabilitar les instal·lacions
elèctriques i hidràuliques i reformar 9 pous, una mina i
instal·lar un nou bombament.
 El grau de cobertura de la xarxa i de les infraestructures
d’abastament d’aigua potable és del 100%.
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 AMSA disposa d’un Sistema d’Informació Geogràfica que facilita
la gestió, el manteniment i la planificació de la xarxa
d’abastament d’aigua potable.
 Normativament es preveu aprovar i desenvolupar el Pla Director
de l’Aigua, i modificar el Reglament del servei d’abastament
d’aigua potable al municipi.
 Les canonades més antigues es substitueixen quan es detecten
dimensionaments escassos a causa de noves necessitats de
consum i aprofitant la construcció de noves urbanitzacions per
part de l’Ajuntament.
 No consta cap incidència destacable en els últims cinc anys.
 Els volums no controlats presenten una lleugera tendència a
l’alça. Al 2008 representen el 8,9% del total de l’aigua
subministrada (5,6% al 2007). El rendiment de la xarxa al 2008
és del 91%, lleugerament inferior al rendiment promig del
període 2004-2008 (93,2%).
 No s’utilitza cap sistema que permeti detectar la localització
concreta de les pèrdues a la xarxa de distribució.
PROCEDÈNCIA DE L'AIGUA D'ABASTAMENT
9.000.000
8.000.000
7.000.000

m

3

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL

8.881.762

8.000.004

8.007.609

7.997.621

7.313.823

Aigua ATLL

7.831.428

7.473.247

6.889.094

6.846.143

5.830.422

Aigua Pròpia

1.050.334

526.757

1.118.515

1.151.478

1.483.401

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per AMSA
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RENDIMENT DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per AMSA

Consum d’aigua
d’abastament

 El consum d’aigua potable s’ha reduït un 15,8% durant el
període 2000-2008, situant-se en 6.662.680 m3 l’any 2008. La



reducció dels consums deriva de la política tarifaria, les
campanyes d’estalvi i la situació excepcional de sequera. Es
valora positivament l’abast de la disminució en tots els sectors:

CONSUM D’AIGUA POTABLE EN ELS DIFERENTS SECTORS
Sectors

Disminució

Pes
2000-2008 específic

Domèstic

-8,6%

67,6%

Especial-comercial-obres

-17,3%

12,2%

Industrial

-22,1%

16,8%

Municipal

-59,6%

3,5%

 Els grans consumidors són les indústries, les quals utilitzen
l’aigua de xarxa com a matèria primera del procés. Tenen un
consum de 6.622 m3 per abonat (lluny dels 97 m3/abonat anuals
del subministrament domèstic, dels 89 m3/abonat del sector
especial-comercial-obres,
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dels

553

m3/abonat

del
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subministrament

municipal).

Tots

ells

estan

identificats,

localitzats geogràficament i se’n coneixen els consums. Es
tracta de consumidors molt sensibles a qualsevol avaria de la
xarxa de distribució.
 El Port de Mataró és també un dels grans consumidors d’aigua.
Necessiten aquest recurs per als sanitaris, per donar servei als
amarratges i per a la neteja de les instal·lacions. Durant el 2008
el seu consum ha disminuït un 36,8% respecte la mitjana del
període 2004-2007, situant-se en 11.484 m3. Aquesta notable
reducció demostra l’eficiència de les bones pràctiques que
s’estan duent a terme.
 No hi ha cap comunitat de regants que s’abasteixi directament
de la xarxa de distribució de Mataró.
 Normativament es té previst elaborar una ordenança d’estalvi
d’aigua.
 El nivell de coneixement i control dels consums d’aigua de
xarxa i de captacions pròpies va en augment. Progressivament
es substitueixen els comptadors mecànics per comptadors
electrònics, que ofereixen un control més exhaustiu dels hàbits
de consum a través d’una xarxa de comunicació que permet la
lectura a distància dels comptadors digitals. L’any 2007 el 18%
dels comptadors eren electrònics, mentre que al 2008 aquest
percentatge ha arribat fins al 26%.
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CONSUM D'AIGUA D'ABASTAMENT PER SECTORS
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0
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2000
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2002

2003
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2008

572.588

697.294

509.356
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per AMSA
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Consum domèstic

 Segueix la tendència decreixent del consum d’aigua d’ús
domèstic. Es valora positivament la important reducció del 17%



per habitant i dia durant el període 2004-2008, que permet
assolir al 2008 un consum de 103,7 l/hab/dia, dada molt
inferior al valor de referència de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat (110-140 l/hab/dia) i del promig català
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(157 l/hab/dia).
 La utilització d’aigua directament dels pous propis en el reg
municipal i en la neteja viària ha intervingut en la reducció del
consum domèstic.
 Es controlen i es prenen mesures de conscienciació adreçades
als abonats domèstics amb consums superiors a la mitjana del
municipi. Al 2008 el 4,9% d’abonats van superar el doble del
consum i tan sols un 0,9% van consumir més del triple.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament.

Reg municipal

 Actualment es disposa de 15 km de xarxa de reg. Al 2008 s’han
instal·lat 1.152 metres nous amb l’objectiu de renovar les



instal·lacions i garantir el subministrament d’aigua en termes
de qualitat, pressió i cabals òptims.
 Actualment el sistema de reg disposa d’una xarxa separativa
amb captació de recursos propis. El 2008, el 26% de l’aigua
utilitzada per regar les zones verdes de Mataró prové de
l’aqüífer, amb un total de 61.698 m3 dels 239.341 m3 totals
utilitzats. Aquesta aigua conté sals i nitrats que no la farien
apta per al consum humà, però sí per al reg. Això juntament
amb el fet que cada cop es requereix de menys aigua per regar
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el mateix número d’hectàrees de zona enjardinada permet
parlar d’una major eficiència en el reg de la ciutat.
 Es valora positivament la tendència a l’alça de la utilització de
l’aigua de pous propis de la ciutat per al reg, en detriment de
l’aigua de xarxa potable.
Política tarifària

 El cost de l’aigua es gestiona segons una tarifa binòmica que
contempla la quota de servei (import prefixat independent del



consum) i el preu proporcional al consum registrat, distribuït en
quatre blocs segons el consum, per potenciar l’estalvi d’aigua:
un primer bloc de preu reduït (fins a 6 m3/mes) i tres blocs
personalitzats amb preus creixents (de 7 a 10 m3/mes, de 11 a
18 m3/mes, més de 18 m3/mes).
 El 74% del consum domèstic es troba entre el primer i el segon
bloc de consum. Les tarifes d’aquests dos blocs són més
econòmiques que la mitjana, per tal de fomentar l’estalvi de
l’aigua domèstica. Es valora positivament que es consideri
l’efecte dissuasiu del cost de l’aigua sobre el consum domèstic
com a mecanisme per incentivar l’estalvi.
Sanejament i
depuració

 El sistema de sanejament en alta està gestionat pel Consell
Comarcal del Maresme.



 Es recullen dins del mateix sistema de sanejament les aigües
residuals del Maresme Central (Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt,
Cabrera de Mar, Cabrils, Argentona, Dosrius i Mataró).
 L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) tracta les
aigües mitjançant un procés biològic de doble etapa.
 El cabal mitjà diari tractat al 2007 ha estat de 27.600 m3, tot i
que l’EDAR està dissenyada per assumir un cabal potencial de
57.000 m3. S’ha comptabilitzat un cabal mensual de 840.000
m3, amb el màxim assolit al maig (920.000 m3) i el mínim al
setembre (740.000 m3). El cabal tractat durant el període 20052007 ha estat un 17,5% inferior al del període 2002-2004.
 El procés de depuració no està dissenyat per incidir en
l’eliminació dels nutrients (nitrogen total, fòsfor total, NO2 i
NO3).
 Les aigües depurades s’aboquen al mar a través d’un emissari
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submarí de 2 km de longitud.
 L’EDAR inclou un procés de tractament dels fangs actius,
responsabilitat de l’Agencia Catalana de l’Aigua. El destí final
dels fangs és l’agricultura: esmena orgànica (79%) i aplicació al
sòl (21%).
 La depuradora no disposa d’un tractament terciari que elimini
els elevats nivells de nutrients i d’agents patògens i que
permeti la reutilització de les aigües depurades.
 Pel que fa a la qualitat de l’aigua residual depurada, a partir
del 2006 s’observen reduccions en les concentracions de sortida
dels paràmetres establerts i un augment i estabilització dels
rendiments assolits. El 2007 és l’any en què es registren les
concentracions més baixes i els rendiments més elevats des de
l’any 1999:
-

Sòlids en suspensió: s’han obtingut les concentracions més
baixes (-34,7% respecte el 2005). Durant el 2007 només
s’ha complert la normativa durant 6 mesos, tot i que
destaca l’augment i l’estabilització dels rendiments
assolits.

-

DQO: s’observa una reducció de la concentració mitjana (31,4% respecte el 2005). Tant pel que fa a les
concentracions com els rendiments assolits durant el 2007
es compleix la normativa establerta, excepte amb la
concentració el mes de juliol.

-

DBO5: es detecta una reducció de la concentració mitjana
(-43,8% respecte el 2005). No obstant, només s’han assolit
les concentracions de sortida igual o inferiors al límit
permès per la legislació durant 4 mesos. Pel que fa al
rendiment aquest ha estat superior al mínim establert
durant tot l’any.

-

Nitrits, nitrats, nitrogen total i fòsfor: la concentració de
nitrits a l’efluent és molt baixa, inferior a 0,15 mg/l, el
que fa possible completar la reacció des d’amoni fins a
nitrat. Els nitrats es mantenen a una concentració també
molt baixa de 1,1 mg/l. El nitrogen total fluctua entre
37,5 i 65,8 mg/l i la de fòsfor es manté força estable, amb
valors que varien entre els 3,2 i el 6mg/l.
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 Tot i la tendència favorable en la depuració d’aigües cal tenir
present que encara no es pot parlar d’un compliment exhaustiu
de la normativa.
Xarxa de
clavegueram

 El sistema de clavegueram municipal està gestionat per Aigües
de Mataró SA (AMSA).



 Mataró compta amb un Pla director de clavegueram (PDCLAM)
que analitza la xarxa i les actuacions a portar a terme de forma
immediata i en un futur, entre els anys 2004 i 2018:
-

Construcció de dipòsits Anti DSU (Descàrregues del
Sistema Unitari) per reduir la contaminació de la platja

-

Construcció de nous col·lectors

-

Millora i renovació de la xarxa

-

Construcció de nous embornals i pous de registre

-

Implantació de sistemes de telecontrol

-

Reparació d’una part de la coberta del desviament en el
tram de la avinguda d’Amèrica (ja completat)

 Es treballa activament en la renovació de la xarxa de
clavegueram. Durant el 2008 s’han renovat 1.751 metres lineals
de col·lectors i s’han modificat els claveguerons, també s’han
ampliat 4.176 metres de col·lectors i s’han redactat diversos
projectes i estudis per la reposició i millora de la xarxa a
diversos carrers de la ciutat.
 Contínuament es duen a terme actuacions de manteniment:
neteja de la xarxa, d’embornals i de reixes de captació d’aigües
pluvials, extracció i gestió de sediments i reparacions de
diversos elements de la xarxa.
 L’única urbanització no connectada a la xarxa de clavegueram
és Santa Maria de Cirera “Les Sureres”, que representa un 0,3%
dels habitatges. També cal connectar les peces de sòl urbà
situades al sector de les Cinc Sènies davant la línia de la costa.
 En base al Reglament Regulador d’abocaments d’aigües
residuals a la comarca del Maresme, el Consell Comarcal del
Maresme duu a terme periòdicament controls d’abocaments
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d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram que efectuen les
indústries principals i les potencialment més contaminants. Al
2007 s’han realitzat 83 inspeccions de les quals el 14,5% han
derivat en expedients sancionadors (-29,4% respecte el 2006).
Cal destacar que és l’any en que s’ha obtingut la proporció més
baixa dels últims 8 anys d’empreses que no compleixen el
Reglament.
 No consta cap incidència destacable en la xarxa de clavegueram
en els últims cinc anys.
 Les noves urbanitzacions es dissenyen amb sistemes separatius.
Actualment, del total de xarxa de clavegueram instal·lada, el
88,1% és unitària i només el 11,9% és pluvial.
XARXA DE CLAVEGUERAM UNITARIA I SEPARATIVA
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per AMSA
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Qualitat i

 L’estat i evolució del volum dels recursos hídrics disponibles en

disponibilitat de

el municipi no es pot controlar la seva totalitat, ja que

recursos hídrics

actualment no es disposa de dades fiables dels volums



d’extracció d’aigües subterrànies que no provenen de pous
d’abastament municipal. Per altra banda, no s’observa una
relació directa entre la pluviometria i els nivells piezomètrics
dels pous.
 La qualitat de l’aqüífer es determina mitjançant les analítiques
dels pous d’abastament d’aigua del municipi. Tots els punts
mostrejats superen el valor màxim de concentració de nitrats
apte per a la salut humana (50 mg/l), i en alguns casos és
superior al doble (més de 100 mg/l).
 No s’observa un increment dels nivells de conductivitat dels
pous, pel que no s’evidencien indicis d’intrusió marina. Els
valors amb conductivitat més elevada es presenten als pous més
propers a la costa (de l’ordre dels 1200 µS/cm), situant-se per
sota del límit apte vigent per a la salut humana (2.500 µS/cm).
 Una inadequada impermeabilització del sòl durant la fase
d’inici, explotació i clausura de l’antic abocador de Figuera
Major ha pogut ocasionar la contaminació de les aigües
subterrànies afectant als pous més propers i que es troben
aigües avall de l’antiga explotació. Dels 10 pous mostrejats 6 es
poden considerar afectats, i per tant, l’aigua continua essent
no apte per al consum humà i per al reg de cultius. Paràmetres
com la conductivitat, els clorurs, l’alcalinitat, el TOC i
l’oxidabilitat al permanganat esdevenen paràmetres clau en
l’anàlisi de la difusió de la contaminació. Segons el pou que
s’analitza també s’observen incidències en relació a paràmetres
com el potassi, l’amoni, el bari, el calci, el magnesi, el sodi i el
manganès. Des de la detecció de la problemàtica els propietaris
d’aquests pous utilitzen aigua potable de forma gratuïta.
Sensibilització

 El grau de desenvolupament i suficiència de les activitats de
comunicació i sensibilització a la població en relació a l’ús



responsable de l’aigua es considera satisfactòria.
 El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament i
AMSA han portat a terme importants campanyes i actuacions
dirigides a la ciutadania, entre les quals destaquen:
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-

Campanya de sensibilització “Actua, estalvia aigua”
(2005), en la que es van instal·lar i subministrar
mecanismes d’estalvi d’aigua.

-

Elaboració de tríptics informatius.

-

Comunicacions específiques per carta als habitatges amb
consums majors al doble i al triple de la mitjana del
consum domèstic de Mataró amb motiu de la sequera
(2008).

-

Comunicació continua sobre l’ús racional de l’aigua a les
revistes municipals i a les factures trimestrals.

-

Publicació a l’espai web de l’Ajuntament d’iniciatives de
reducció i estalvi d’aigua.

 La reducció dels nivells de consums d’aigua evidencien la
resposta positiva de la població a les campanyes i iniciatives de
sensibilització portades a terme.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Pla Director de Clavegueram (PDCLAM).
 Ordenança fiscal. Preus públics (2009).
 Ordenança municipal de l’ús del clavegueram i de regulació dels abocaments d’aigües residuals (1996).
 Reglament del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Mataró (1996).
A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme (BOP 187, de 5 d’agost de
2004).

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya.

 Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua (PSAAC, 2008).
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 Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la
utilització dels recursos hídrics.

 Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les Conques Internes de Catalunya.
 Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Industrials (PSARI 2003).
 Programa de Sanejament de les Aigües Residuals a Catalunya (PSARU 2005).
 Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica.
Àmbit estatal:

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional.
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I,
IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.

 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley, de 28 de diciembre, por el que
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

 Ordren de 30 noviembre de 1994, con características básicas de calidad en corrientes de aguas superficiales
destinadas a la producción de agua potable.
Àmbit comunitari:

 Directiva 2000/60/CE, de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en
l’àmbit de la política d’aigües. Directiva Marc de l’Aigua.

 Decisió 2455/2001/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2001, per la que s’aprova
la llista de substàncies prioritàries en l’àmbit de la política d’aigües, i per la que es modifica la Directiva
2000/60/CE.

 Directiva comunitària 98/83/CE, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades
al consum humà.
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ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Establir sistemes d’aprofitament d’aigües grises.
 Avançar en l’aprofitament de les aigües depurades i pluvials.
 Garantir la connexió al sistema de clavegueram al 100% del municipi.
 Utilitzar instruments que permetin detectar pèrdues a la xarxa de distribució.
 Desenvolupar les actuacions proposades al Pla Director de Clavegueram (PDCLAM).
 Desenvolupar el Pla Director de l’Aigua.
 Redactar i aprovar una ordenança d’estalvi d’aigua.
COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Instar a les administracions competents a millorar el sistema de depuració de l’EDAR junt amb la instal·lació
del tractament terciari.

 Controlar els volums d’extracció d’aigües subterrànies que no provenen de pous d’abastament municipal.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
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



1.1.1a 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)



1.1.1b 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

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



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



1.4.2b Fomentar la realització d'un Pla d'Ordenació d'extraccions de l'aqüífer de la riera

1.4.2c Fomentar la recollida d'aigües pluvials en els hivernacles per poder-la utilitzar pel reg
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EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
Per reduir significativament les emissions de gasos d’efecte hivernacle calen canvis en els models actuals de
producció i consum. L’educació, la comunicació i la participació són eines molt potents per facilitar que tots
els sectors de la societat assumeixin la part de responsabilitat que els pertoca en la realització d’aquests
canvis i adquireixin els coneixements i la capacitat necessaris per dur-los a terme.

ASPECTE

DIAGNOSI

Programes educatius



VALORACIÓ

Des de l’any 2000 i de manera continuada, l’Ajuntament de
Mataró duu a terme el programa educatiu Mataró Sostenible



per tal de difondre el contingut de l'Agenda 21 Mataró i
promoure

alhora

comportaments

més

sostenibles.

El

programa s’estructura en cinc unitats didàctiques (aigua,
aire, territori, residus i energia) i un crèdit de síntesi.
Ofereix quatre tipologies d’activitats (xerrades, visites,
tallers i sortides), amb propostes didàctiques per donar
continuïtat al tractament d’aquests temes als centres.
Inicialment el programa s’adreçava al públic escolar
(primària i secundària), i es valora positivament la
integració de nous col·lectius entre els destinataris (escoles
d'adults i associacions), així com l’augment progressiu del
nombre d’activitats (78 l’any 2007; 107 l’any 2008) i de
beneficiaris (1.873 l’any 2007; 2.690 l’any 2008).


Quatre centres educatius de Mataró tenen el distintiu
d’Escola Verda impulsat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya: l’IES Thos i
Codina, l'IES Puig i Cadafalch, el CEIP Rocafonda i el Centre
educació especial Les Aigües. Dos centres més participen del
programa Escoles Verdes i estan en procés d’obtenció del
distintiu: l’escola de primària CEIP Montserrat Solà i l’escola
concertada Maristes Valldemia. L’IES Puig i Cadafalch i
l’Escola Pia de Mataró estan integrats a la Xarxa d’Escoles
Solars de Catalunya (XESCA). Altres centres educatius, tant
de primària com de secundària, inclouen la sostenibilitat al
projecte educatiu de centre i al currículum.



La Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, que
funciona amb voluntariat, té una dilatada trajectòria en
l’organització de seminaris i la creació de recursos
educatius, així com en la publicació de la revista L’Atzavara
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i altres materials. Els seus projectes, a més de la component
científica, tenen sempre una vinculació amb el territori i la
societat. Són iniciatives que tenen repercussió més enllà de
la ciutat de Mataró i que són molt ben rebudes, sobretot,
per sectors de la població ja motivats.


Tot i que les actuacions d’educació ambiental empreses per
l’Ajuntament i adreçades al món escolar tenen més pes que
les dirigides a qualsevol altre col·lectiu, alguns programes
dissenyats per a altres públics tenen un enfocament
sostenibilista, com és el cas del projecte Ressort de
promoció de la responsabilitat social empresarial (coordinat
per la Diputació de Barcelona i liderat a Mataró per Institut
Municipal de Promoció Econòmica) o els tallers i altres
activitats sobre alimentació i salut adreçades a l'àmbit
comunitari que organitza el Servei de Salut Pública i
Consum.



De manera esporàdica, l'Institut Municipal de Promoció
Econòmica ha introduït temes relacionats amb la millora de
la sostenibilitat en els seminaris per a comerços que
organitza a través del Servei d'Ocupació (amb temes com
l'accessibilitat o la recollida selectiva dels residus).



Malgrat que l’Ajuntament afavoreix la implicació contínua
dels diferents serveis municipals, instituts i empreses
públiques en la implementació i seguiment de l’Agenda 21,
de moment no s’ha posat en pràctica cap programa de
formació ambiental per als treballadors públics.



Pel que fa a la planificació i les perspectives de futur, l’any
2008 l’Ajuntament de Mataró va definir, seguint un procés
participatiu,

l’Estratègia

local

d’educació

per

al

desenvolupament sostenible (projecte Mataró Educació i
Sostenibilitat –MES-). L’Estratègia contempla un total de 8
objectius i 34 actuacions adreçades a tota la població. El
projecte nuclear de l’Estratègia és la creació d’un centre de
referència en matèria d’educació per a la sostenibilitat
situat al Parc Central. El projecte de rehabilitació de
l’edifici que ha d’acollir el centre s’ha incorporat al Pla
d’Inversions Locals (2009).
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DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA
MATARÓ SOSTENIBLE SEGONS UNITAT DIDÀCTICA
(2008)
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DISTRIBUCIÓ DELS PARTICIPANTS AL PROGRAMA
MATARÓ SOSTENIBLE SEGONS NIVELL EDUCATIU
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Mataró

Comunicació

 L’apartat de sostenibilitat del web municipal informa de

ambiental i

manera detallada i actualitzada sobre la implementació del

campanyes

Pla d’Acció Ambiental, els indicadors de sostenibilitat de la



ciutat i els controls ambientals. Igualment, presenta bones
pràctiques emblemàtiques de Mataró, les ordenances de medi
ambient, recomanacions i recursos d’interès.

Document I. Diagnosi de síntesi

163

 La contracta de recollida de residus de Mataró inclou una
clàusula que preveu que es destini un 3% de la facturació a
campanyes d’educació ambiental. Aquest pressupost es
gestiona directament des del Servei de Manteniment i Serveis.

 Des de l'any 2004, la Secció de Civisme i Cooperació
Internacional de l’Ajuntament ha contractat cada any, en el
marc dels plans d'ocupació, quatre agents cívics per un
període de 6 mesos. Cada promoció d’agents cívics ha
realitzat

una

campanya

amb

continguts

específics:

sensibilització sobre la recollida selectiva domiciliària (en
col·laboració amb el Servei de Manteniment i Serveis); Mataró
estalvia aigua (en col·laboració amb Aigües de Mataró i el
Servei de Ciutat Sostenible); bon ús de l'espai públic i reforç
de la recollida de voluminosos a domicili.
Participació

 Des de 1999, Mataró compta amb un Reglament de
participació ciutadana que afavoreix i facilita la participació
de la població en els afers públics de la ciutat.



 L’any 2005 es va crear el Consell de Ciutat, l'òrgan de
participació i consulta de caràcter global que té l'objectiu de
debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la
ciutat. El Consell de Ciutat permet tractar temes com
l’habitatge, el projecte d’ampliació del port o el de la línia
tren orbital. Suposa un espai de debat i relació entre els
agents implicats.
 Durant l’any 2007 es va dur a terme la revisió del
funcionament dels Consells Municipals iniciada l’any 2004 amb
un primer diagnòstic. La revisió es va concretar en un
document

de

conclusions

del

procés

de

millora

del

funcionament dels Consells.
 L’òrgan consultiu vinculat a temes de sostenibilitat és el
Consell Municipal de Medi Ambient, que disposa d’un
Reglament propi. En formen part una bona diversitat d’agents
socials i econòmics. Durant l’any 2008 el Consell es reuní en 6
ocasions, amb una mitjana d’assistència de 15 persones per
sessió. En el mateix període, el Consell mantingué 2 grups de
treball actius, que van realitzar un total de 5 reunions. Es
valora positivament la continuïtat i permanència del Consell,
tot i que l’assistència a algunes sessions és escassa.
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 La implicació interna de tot l’Ajuntament en l’Agenda 21 es
garanteix a través de la Comissió Agenda 21. Hi són
representats els serveis, instituts municipals i empreses
públiques que més pes tenen en la implementació de l’Agenda
21. Les persones integrants de la Comissió proporcionen la
informació que fa possible fer el seguiment del grau
d’execució del Pla d’Acció Ambiental.
Capital social

 El nombre d’entitats censades a Mataró és de 444, la qual
cosa representa una ràtio de 3,6 entitats/1000 habitants,
valor comparable a l’índex català (4 entitats/1000 habitants



l’any 1998). Entre les entitats més actives en temes
ambientals es compten la Secció de Ciències del Museu de
Mataró, la Federació d'Associacions de Veïns i la Unió de
Pagesos.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Mataró. 1999.
 Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient. 1998.
 Mataró Educació i Sostenibilitat: estratègia d’educació per al desenvolupament sostenible. 2008.
A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català

 Estratègia Catalana d'Educació Ambiental.
 Programa Escoles Verdes.
 Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Àmbit estatal

 Libro Blanco de la Educación Ambiental en España.
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ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Crear un equipament de referència en matèria d’educació per a la sostenibilitat.
 Actualitzar el programa Mataró Sostenible en consonància amb el projecte Mataró Educació i Sostenibilitat i
el Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró.

 Crear un programa de formació sobre bones pràctiques energètiques i ambientals adreçat als treballadors
municipals, adequat als diferents llocs de treball i funcions, en el marc del Pla de formació continuada de
l’Ajuntament.

 Fer paleses les mesures preses en els equipaments i serveis municipals per reduir el consum energètic i les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com les relacionades amb una compra i contractació pública
més sostenible.

 Realitzar una campanya de promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica adreçada al sector domèstic.
 Promoure un pacte ciutadà contra el canvi climàtic. Desenvolupar recursos de suport per a les
organitzacions de la ciutat que es comprometin a dur a terme accions de mitigació del canvi climàtic i
millora de la sostenibilitat.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Coordinar les Escoles Verdes de Mataró.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
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



Subacció: 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.

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
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3.2.4 Incentivar les millores energètiques a les llars i en general als edificis i instal·lacions
privades



Subacció: 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.
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QUALITAT DE L’AIRE I SOROLL
En la combustió dels combustibles fòssils, ja sigui en centrals energètiques o de manera difusa als automòbils,
a les llars, etc., s’alliberen gasos d’efecte hivernacle (GEH), així com fums i altres gasos contaminants. En el
cas concret dels automòbils, provoquen també emissions acústiques. Amb l’ús de fonts d’energia renovables,
l’aplicació de mesures d’estalvi i d’eficiència energètica i formes de mobilitat més sostenible millorarem la
qualitat de l’aire tant en emissions contaminants com en emissions acústiques.

ASPECTE

DIAGNOSI

Emissions a

 Les principals fonts d’emissions contaminants que afecten Mataró

l’atmosfera

són el trànsit rodat i, amb menor incidència, la indústria i la

VALORACIÓ



planta incineradora de residus sòlids urbans situada al Centre
Integral de Valorització de Residus del Maresme.
 Els contaminants atmosfèrics majoritaris emesos pels vehicles són
fums negres, monòxid de carboni, hidrocarburs, òxids de sofre,
plom i òxids de nitrogen.
Qualitat de l’aire

 Mataró està integrada a la zona de qualitat de l’aire (ZQA) 7,
corresponent al Maresme, dins la Xarxa de Vigilància i Previsió de



la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya
(XVPCA).
 Es disposa d’una estació automàtica de control de qualitat
atmosfèrica de la XVPCA, que permet determinar els nivells
d’immissió dels principals contaminants (SO2, NO2, O3, CO).
Mataró també compta amb 4 captadors manuals com a
instruments de control de la qualitat de l’aire en relació a altres
paràmetres (PM10, benzè, òxids de sofre, fums negres, àcid
clorhídric).
 Segons les dades obtingudes a l’estació automàtica i als captadors
manuals del municipi al 2008, el grau de compliment de la
normativa de la qualitat atmosfèrica és satisfactori:
-

El diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, monòxid de carboni,
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres,
arsènic, cadmi i níquel, s’han detectat a concentracions
inferiors als valors objectiu establerts a la legislació vigent.

-

Els nivells d’ozó troposfèric són inferiors als valors objectius
que seran d’aplicació l’any 2010 per a la protecció de la
salut humana (els nivells s’han superat 12 vegades de les 25
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permeses) i la vegetació (14.562 µg/m3, respecte els 18.000
µg/m3 fixats). Alhora però, són superiors als valors objectius
a llarg termini per al 2020 tant per a la protecció de la salut
(superen els nivells 11 vegades respecte les 0 permeses) com
per a la protecció de la vegetació (13.782 µg/m3, respecte
els 6.000 µg/m3 fixats). No s’ha detectat cap superació del
llindar d’informació a la població ni del llindar d’alerta.
-

Els nivells de les partícules en suspensió de diàmetre inferior
a 10 micres (PM10) han millorat respecte al 2007, any en
què l’estació Mataró Cros (punt de mesurament industrial)
va superar el valor límit diari establert legalment (37
superacions de les 35 permeses). El 2008 els nivells i les
superacions han sigut inferiors als límits màxims permesos.

-

L’únic compost orgànic volàtil (COV) mesurat és el benzè. La
concentració és inferior al límit establert legalment.

 Les dades de l’estació de control permeten calcular l’Índex Català
de la Qualitat de l’Aire (ICQA). L’ICQA de la ZQA número 7, indica
que al 2007, 9 dies (2,5%) han tingut una qualitat de l’aire
excel·lent, 179 dies (49,1%) satisfactòria, 165 dies (45,3%)
acceptable i 11 dies (3%) baixa. Cap dia s’ha obtingut la
qualificació de deficient o molt deficient. Els contaminants
detectats a nivells més elevats durant el dia són l’ozó (81% dels
dies) i el diòxid de nitrogen (18%).
 Pel que fa a la incineradora, les diferents actuacions realitzades
en les seves instal·lacions els anys 2000 i 2004, han permès una
important reducció de les concentracions dels paràmetres
analitzats. Segons les dades del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, actualment cap paràmetre
sobrepassa els límits normatius vigents.
 Per conèixer l’afectació dels gasos de la incineradora sobre la
ciutadania, la Unitat de Recerca del Consorci Sanitari de Mataró
va portar a terme un estudi sobre el nivell de dioxines, furans,
policlorats bifenils i metalls pesants a la població de Mataró i
d’Arenys de Mar en el període 1995-2005. L’estudi conclou que els
nivells de dioxines i furans en sang han experimentat una
tendència a la baixa durant el període 1999-2005 (-33,7% a la
població de Mataró, i -5,1% als treballadors de la incineradora).
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ÍNDEX CATALÀ DE LA QUALITAT DE L'AIRE (2007)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament
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Gestió de la
qualitat acústica

 Està en projecte l’elaboració d’una ordenança específica de la
contaminació acústica. Actualment, la normativa referent al



soroll es recull en diferents ordenances (Ordenança de Circulació,
Ordenança de Civisme, Reglament d’Activitats (IT-10)).
 Des del 1999 Mataró disposa del mapa sònic, que representa el
soroll ambiental existent (nivells d’immisió). El 2004 s’hi van
incloure les urbanitzacions. El mapa s’actualitza parcialment cada
any, de manera que cada 5 anys es tornen a mesurar els nivells
d’immissió sonora d’una mateixa zona.
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 Actualment es disposa d’una proposta de mapa de capacitat
acústica, que assigna els nivells d’immissió que constitueixen els
objectius de qualitat del municipi d’acord amb la Llei 16/2002.
Està previst portar a terme la seva aprovació inicial en el Ple
municipal del mes de juny. Posteriorment es podrà actualitzar el
mapa d’incompliments i elaborar els plans específics de mesures
per minimitzar l’impacte acústic al municipi.
 S’han executat múltiples intervencions a la xarxa viària amb la
finalitat de reduir els nivells sonors ocasionats per la circulació
dels vehicles:
-

Aplicació de paviment sonoreductor en diversos carrers.

-

Recobriment de llambordes.

-

Instal·lació de bandes reductores de velocitat.

-

Establiment de mesures pacificadores i reguladores del
trànsit: moderació de la velocitat de circulació en diverses
zones del municipi, implantació de mesures de regulació de
l’accés del vehicle privat a la zona centre, i regulació
d’itineraris i horaris d’activitat del trànsit pesant.

 Periòdicament es realitzen controls del soroll que emeten els
vehicles utilitzant els 5 sonòmetres que disposa l’Ajuntament. A
l’estiu la vigilància es reforça amb campanyes quinzenals
sancionadores pel control de motocicletes i ciclomotors. El
percentatge de vehicles que han superat els nivells desitjats
respecte els inspeccionats ha disminuït (7% al 2008).
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Qualitat acústica

 La principal font de contaminació acústica és el transit de
vehicles a motor; es tracta d’un soroll fluctuant, però persistent



al llarg del dia. No destaca cap urbanització ni barri amb nivells
de soroll elevats.
 Els focus de soroll més importants es concentren a les principals
vies de comunicació del nucli amb l’exterior, el circuit de rondes i
la N-II, on en algunes ocasions es superen els 70 dBA:
-

Eix Via Europa - Ronda Joan Prim - Ronda Alfons XII (entre
68,2 i 73 dBA)

-

Eix Ronda Països Catalans - Ronda de la Creu de Pedra - Ronda
Rafael Estrany - Ronda Miguel de Cervantes (entre 68,2 i 73,8
dBA)

-

Ronda Sant Oleguer (entre 70 i 71 dBA)

-

Eix Ronda Alfons X el Savi - Camí de la Geganta Avinguda Puig
i Cadafalch - Passeig Ramon Berenguer III (entre 66,6 i 77,9
dBA)

-

Carrer Jaume Isern (entre 68,7 i 73,3 dBA)

-

Eix Ronda Bellavista - Ronda Josep Tarradellas - Ronda del
Cros (entre 69,5 i 72,9 dBA)
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-

Eix Camí del Mig - Avinguda President Companys (entre 66,9 i
72,9 dBA)

-

Carretera N-II (entre 71,7 i 78,5 dBA)

-

Camí Ral (entre 66,7 i 76,1 dBA)

-

Carrer de Sant Antoni (entre 71,4 i 73,4 dBA)

 Segons el càlcul anual del Sistema d’indicadors de sostenibilitat
de Mataró, la mitjana dels nivells de soroll en els vials més
transitats en règim diürn al 2008 és de 69,3dBA. Tot i que fins el
2007 l’indicador mostrava una tendència a la baixa, encara supera
l’objectiu de 65dBA.

MITJANA DELS NIVELLS DE SOROLL EN ELS VIALS MÉS TRANSITATS
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament

Molèsties per
activitats

 Els motius majoritaris de les denúncies efectuades són els
problemes per soroll o vibracions.



 Cal tenir en compte que no es pot establir una relació directa
entre el nombre de denúncies i els problemes generats per les
activitats, ja que es troben condicionades com a mínim per:
-

La realitat de la molèstia originada al denunciant.

-

La percepció i grau de sensibilització que el denunciant té
sobre el problema.
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-

Les circumstàncies personals entre denunciant i denunciat.

-

L’aparició recent en mitjans de comunicació de problemes
similars en altres poblacions o altres llocs de la ciutat.

 Destaca un increment de les denúncies als anys 2002 i 2003, amb
un fort descens al 2004. Durant el període 2005-2007 el nombre
de denúncies es va estabilitzar tendint a la disminució, destacant
la important reducció de denúncies efectuades a causa de males
olors o fums.
 Durant el 2008 s’han efectuat 88 denúncies, 4 més respecte l’any
anterior, de les quals 44 (50%) són motivades per molèsties de
sorolls o vibracions, 11 (12,5%) per males olors o fums i 33 (37,5%)
per altres motius.
DENÚNCIES REALITZADES PER MOLÈSTIES D'ACTIVITATS
160

140

nº denúncies

120

100

80
60

40

20

0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Altres molèsties

20

14

19

22

17

15

31

12

33

29

23

33

Males olors o fums

38

11

26

15

15

26

30

25

20

18

10

11

Sorolls o vibracions

72

80

70

39

41

99

86

44

46

48

51

44
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Comunicació,

 Regularment

es

realitzen

campanyes

de

comunicació

i

formació i

sensibilització a la ciutadania per controlar els sorolls, algunes

sensibilització

d’elles mitjançant sessions d’educació viària a les escoles i



mitjançant sessions de formació alternatives a la pena quan es
produeix una denúncia.
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 També es publiquen recomanacions de bones pràctiques al web
referents a la reducció de la contaminació atmosfèrica i
d’emissions de soroll.
 No es realitzen campanyes de control de fums als vehicles en
circulació.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Ordenança municipal de Circulació (2002).
 Ordenança de Civisme (2005).
 Ordenança de la Via Pública (2008).
 Reglament d’Activitats (2008).
 Ordenances fiscals. Preus públics (2009).
A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat
acústica.
Àmbit estatal:

 Real Decreto 136/2007 sobre la zonificación acústica y los objetivos de calidad.
 Ley 34/2007, de 15 de novembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referido a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referido a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos que traspone la Directiva
2000/76/CE, de 4 de diciembre, relativa a la incineración de residuos.

 La Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre que habilita a la
administración para intervenir contra el ruido.

 Ley 22/1983 de protección del ambiente atmosférico, que establece y regula los instrumentos y
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procedimientos necesarios para la prevención, la vigilancia y la corrección de la contaminación atmosférica.

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que prohibe la publicidad “a través de carteles con medios acústicos
o audiovisuales”.

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que atribuye a los ayuntamientos el control de las
industrias y las actividades, y también el control de los ruidos y las vibraciones.
Àmbit comunitari:

 Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i el Consell de 21 de maig, relativa a la qualitat de l’aire i una
atmosfera més neta a Europa.

 Directiva 2000/14/CE, sobre l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre emissions sonores
en l'entorn, que són degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure, 8 de maig de 2000.

 Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de 2002.

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Realitzar campanyes de sensibilització i reducció d’emissions en relació al soroll dels vehicles.
 Redactar, aprovar i implementar els requeriments de la nova Ordenança de soroll.
 Aprovar el mapa de capacitat acústica.
 Elaborar el mapa d’incompliments de soroll.
 Redactar i aprovar el Pla d’Acció contra el soroll incorporant les directrius aportades pel PLCC-AL21.
 Implementar les mesures acotades al Pla d’Acció contra el soroll.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
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



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
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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



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

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



6.3.3a 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

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 B-40.



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
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SISTEMES AGROFORESTALS I

% DE CONTRIBUCIÓ SOBRE EL GLOBAL D’EMISSIONS
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Els boscos esdevenen un important actor en la lluita contra el canvi climàtic, gràcies al seu efecte absorbidor
del CO2. Per la seva banda, l’agricultura i la ramaderia requereixen d’un bon tractament per tal d’evitar que
tant el maneig dels sòls com de les dejeccions acabin alliberant emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a
l’atmosfera. En aquest sentit, aplicar una bona gestió agroramadera i forestal és sinònim de reduir les
emissions de GEH. Finalment, els alguers són també bons embornals de CO2, el que constitueix un motiu més
per a la seva preservació.

ASPECTE

DIAGNOSI

Sistema forestal

 Segons dades del mapa d’usos del sòl de Catalunya, la superfície
boscosa de Mataró ha augmentat entre els anys 1987 i 2002 (+8%).

VALORACIÓ



Segons dades de la tercera edició del Mapa de Cobertes del Sòl de
Catalunya (MCSC - 2006) la superfície forestal del municipi arriba
a les 877 ha, 495 ha de les quals corresponen a bosc, amb una
composició típicament mediterrània, amb predomini d’espècies
com el pi pinyer, l’alzina i la surera.
 Bona part del creixement dels boscos s’ha efectuat a costa de la
desaparició dels espais oberts (prats i bosquines) dins la zona
forestal com a conseqüència de l’abandonament de l’activitat
agrària. Aquest procés incideix negativament en la conservació de
la biodiversitat.
 En diversos indrets del municipi es detecta l’ocupació de terrenys
forestals per usos indeguts (barraquisme, magatzems, activitats
industrials), cosa que té repercussions negatives sobre l’efecte
embornal dels boscos i sobre la biodiversitat.
 El creixement de la massa forestal de Mataró comporta una
absorció neta de CO2 de l’atmosfera (fotosíntesi). L’absorció de
CO2 significativa territorialment és la de les masses arbòries de pi
pinyer, alzina i surera. Segons dades del 2n i 3r Inventari Forestal
Nacional a Catalunya, 2000-2001 (CREAF), els boscos de Mataró
capturen 861 tones CO2/any.
 A banda de la seva funció d’embornal, els boscos actuen com a
reguladors del clima local, suavitzant les temperatures, prevenint
processos erosius i rierades, i ofereixen refugi a les espècies de
fauna i flora més estrictament boscanes.
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DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL
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Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de cobertes del sòl

Verd urbà

 Mataró compta amb diversos parcs urbans amb superfícies
arbrades denses, com el turó de Can Boada, el parc de Roques



Albes i el parc del carrer Blanes. Segons el MCSC, el conjunt de
parcs urbans ocupen una superfície total de 68 ha, mentre que els
carrers arbrats ocupen 18 ha, de forma que el conjunt del verd
urbà ocupa una superfície de 86 ha. Segons fonts municipals, la
superfície total de zones verdes urbanes es situa a l’entorn de 100
ha. Tal i com es desprèn de les dades de l’any 2008 del Sistema
d’indicadors de sostenibilitat de Mataró, els carrers arbrats
corresponen al 49,6% de carrers del municipi.
 El verd urbà té múltiples funcions ambientals i socials, tot i que
no té incidència significativa en la mitigació del canvi climàtic, ja
que la capacitat embornal del mateix és bastant limitada. Segons
les estimacions efectuades en funció de les dades disponibles, el
parc del turó de Cerdanyola, el parc del carrer Blanes i la finca
Bon Recés capturen 16 tones CO2/any, mentre que les espècies
autòctones

més

representatives

de

l’arbrat

viari

capten

aproximadament unes 6 tones CO2/any.
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EXTENSIÓ DE LA XARXA DE CARRERS ARBRATS
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Nota: la causa de la significativa reducció entre els anys 2003 i 2004 és la urbanització de nous sectors, de forma
que la longitud total de carrers va augmentar.

Font: Sistema d'indicadors de sostenibilitat (2008).

Sistema agrari

 L'expansió urbana i l'abandonament de conreus han comportat una
important disminució de la superfície agrícola a Mataró en els



darrers vint anys. La superfície ocupada per conreus l'any 2006 és
de 310 ha segons el MCSC (si bé existeix una certa heterogeneïtat
de dades segons les diverses fonts), concentrades principalment a
la zona de les Cinc Sènies–Mata-Valldeix, el 86% de les quals es
dediquen a conreu de regadiu, principalment hortalisses a l’aire
lliure i ornamentals en hivernacle.
 La presència d’usos no agrícoles en sòls agrícoles suposa un factor
de degradació d’aquest espai (barraquisme, magatzems, etc).
 En funció de les dades de superfície agrària de l’any 2006, s’han
estimat les emissions de GEH a l’atmosfera procedents d’aquests
sòls. La fertilització dels conreus provoca l’emissió d’òxid nitrós a
l’atmosfera, estimat en un total de 1.161 tones de CO2 eq anuals,
mentre que la utilització de maquinària agrícola produeix
l’emissió de 74 tones de CO2 eq anuals per a l’any 2006.
 La gran dependència del reg augmenta la vulnerabilitat del
sistema agrari davant de situacions de menor disponibilitat hídrica
com a conseqüència del canvi climàtic. Hi hauria capacitat de
contrarestar l’augment de les necessitats d’aigua de reg com a
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conseqüència del canvi climàtic optimitzant l’eficiència d’uns
sistemes de reg ja altament tecnificats i eficients.
 Els conreus en hivernacles, que ocupen una superfície de 36 ha
segons el MCSC, podran reduir les despeses de calefacció i adobat
si augmenten les temperatures, però per contra les altes
temperatures poden constituir un factor limitant per al conreu als
mesos estivals.
 L’agricultura ecològica no provoca efectes negatius en relació al
canvi climàtic perquè no utilitza fertilitzants. A Mataró, si bé
consten 8 productors agrícoles inscrits al Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica, l’agricultura ecològica no té encara
una presència significativa.
EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE CONREUS
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Font: Elaboració pròpia a patir del Mapa d’usos del sòl de Catalunya (1987-2002) i Mapa de cobertes del sòl de
Catalunya (2006)

Sistema ramader

 Actualment l'activitat ramadera a Mataró té un caràcter residual.
Tots els sectors, excepte l’aviram, han experimentat un fort



retrocés des de l’any 1982. L'any 2009 els únics sectors
significatius són l'aviram (19.250 caps) i el boví (que si bé s’ha
reduït molt encara manté 71 caps), i han desaparegut el porcí i
l'oví. Destaca també l'emú, d'aparició recent i amb un cens
estable (446 caps).
 En termes de contribució al canvi climàtic, la fermentació
entèrica i la generació de dejeccions ramaderes, especialment del
sector boví i porcí, provoquen l’emissió de metà i la deposició de
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nitrogen al sòl, el qual després d’una sèrie de processos
físicoquímics allibera òxid nitrós a l’atmosfera. L’emissió d’aquest
GEH variarà en funció del sistema de gestió de les dejeccions que
s’adopti a les instal·lacions ramaderes, però a falta de dades més
precises s’ha estimat en 268 tones de CO2·eq anuals per a l’any
2009. La disminució del sector boví es considera un factor positiu
des del punt de vista d’emissió de GEH, per la seva elevada
contribució en relació als efectes sobre el canvi climàtic.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CAPS DE BESTIAR
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Idescat i el Departament d’Agricultura, alimentació d’Acció Rural

Elements

 El Parc del Montnegre i el Corredor ocupa més d’un 20% de la

rellevants per a la

superfície del terme (450 ha), incloent la majoria de les zones

biodiversitat al

forestals de Mataró, principalment pinedes de pi pinyer. Aquest

municipi

àmbit està regulat pel Pla especial del Parc del Montnegre i el



Corredor (1989). En el marc de l’actual revisió del Pla especial per
part de la Diputació de Barcelona, l’àmbit del Parc a Mataró es
vol ampliar per tal d’ajustar-ne els límits amb els del Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) i amb el sòl no
urbanitzable del Pla General d'Ordenació de Mataró (PGOM). Està
inclòs dins la xarxa Natura 2000.
 L’alguer de Mataró es troba dins la xarxa Natura 2000. Segons el
seguiment que se’n fa des de l’any 1997, presenta un bon estat i
la comunitat està estable, si bé des de l’inici del seguiment fins
l’any 2004 ha sofert una regressió en la superfície que ocupa. Els
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alguers són comunitats amb una alta producció primària. La
producció de l’alguer de Mataró comporta la transformació de,
com a mínim, unes 1.500 tones de CO2 anuals, un 20% de les quals
poden ser fixades al sediment (300 tones de CO2 anuals), produint
un efecte embornal.
 Els alocars són presents a diversos torrents de Mataró, formant
comunitats poc extenses al torrent de la Salamandra i al torrent
de Can Solé. Únicament la població de la capçalera del torrent de
la Salamandra gaudeix de protecció específica en estar inclosa a
la xarxa Natura 2000 (es troba dins el Parc del Montnegre i el
Corredor), mentre que les restants comunitats d’alocar no
disposen de cap figura de protecció. Les principals amenaces a les
que està sotmesa aquesta comunitat són l’alteració dels marges
de les rieres, la proliferació de la canya i la competència per la
llum amb l’alzinar.
 La xarxa de torrents i rieres constitueix un element d’interès per
a la biodiversitat en incrementar la riquesa d’hàbitats i
microclimes del municipi. En algun cas, poden tenir interès
connector quan es valoren en el context territorial, com la riera
d’Argentona, Sant Simó o les rieres del sectors de les Cinc Sènies i
Valldeix. Es tracta d’elements fràgils per l’escassa extensió de les
lleres i el fet que sovint són objecte d’actuacions que alteren els
seus hàbitats i la seva morfologia.
 L’espai agrari de les Cinc Sènies, l’únic gran espai lliure del
municipi arran de mar i amb una notable riquesa ornítica, té un
valor estratègic, d’equilibri i de connectivitat territorial, fet pel
qual es valoren positivament les actuacions de protecció del
mateix (Pla especial de millora rural i desenvolupament agrícola
de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix, aprovat inicialment el 2003 i la
tramitació del qual fins a l’actualitat no ha avançat més enllà) i la
seva inclusió al PDUSC. Actualment està en procés d’aprovació la
modificació del PGOM derivada de l’aprovació del PDUSC.
 A més dels elements ja indicats, l’Auditoria ambiental municipal
de l’any 1996 identificava un seguit d’altres elements d’interès
(grups de garrofers, Parc forestal, punts d’aigua associats a
l’activitat agrícola, conreus i espais oberts enmig de la zona
forestal, elements del relleu significatius en el paisatge) i en
proposava mesures de protecció, entre elles la incorporació a un
Catàleg del Patrimoni Natural. Si bé existeix un esborrany
d’aquest Catàleg, no s’ha arribat a formalitzar com a tal ni s’ha
procedit a la seva aprovació.
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Projecció dels

 La disminució de la disponibilitat hídrica comportarà una reducció

efectes del canvi

de les taxes de creixement dels sistemes forestals i per tant de la

climàtic sobre la

seva capacitat de captació de CO2, així com un desplaçament

biodiversitat

d’espècies a favor de les més resistents a la sequera. També es



veurà incrementat el risc d’incendi de les masses forestals per
l’augment de temperatura, amb l’increment d’emissions de CO2
que això pot representar.
 Pel que fa als alocars, la menor disponibilitat hídrica afectarà de
forma negativa les seves poblacions, si bé una hipotètica regressió
de l’alzinar podria afavorir la comunitat de la capçalera del
torrent de la Salamandra, una de les més ben conservades.
 El canvi climàtic tindrà repercussions negatives sobre l’alguer, ja
que l’augment del nivell del mar (manca de llum a les zones més
profundes), l’augment de la temperatura de les aigües superficials
i l’augment de les precipitacions i de la variabilitat climàtica
poden produir una ascensió del seu límit profund cap a zones més
superficials que les actuals. Així mateix, l’augment del nivell del
mar provocarà un increment en l’erosió de les platges i, en
conseqüència, un retrocés del límit superficial de l’alguer per
l’enterrament de les plantes. Per contra, l’augment de la
concentració de CO2 i el descens del pH poden afavorir el
creixement de la comunitat i la colonització de zones més
profundes (sempre, però, amb el limitant de la fondària a la que
arriba la llum suficient), mentre que l’augment del nivell del mar
pot possibilitar el creixement per les zones superficials, de forma
molt limitada donat el lent ritme de creixement d’aquesta
comunitat.
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PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Pla General d'Ordenació de Mataró. Text refós. 1997.
 Text refós de les normes urbanístiques. 2005.
 Pla Especial de millora rural i desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies – Mata- Valldeix. Aprovació
inicial. 2003.

 Carta del paisatge de la conca de la riera d’Argentona. Diagnosi. 2006.
 Pla d’ús públic del rodal de Mataró. Proposta. 2007.
 Sistema de gestió de la qualitat d’acord a la norma Q per a platges. En procés d’implantació. 2009.
A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 Pla general de política forestal 2007 – 2016.
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

 Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el
seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal.

 Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
 Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

 Resolució MAH/3670/2004, de 28 de desembre per la qual es fa pública la modificació del pressupost de la
convocatòria d’ajuts per al finançament de les infraestructures necessàries per a la implantació, el control i
el seguiment dels plans de gestió de dejeccions ramaderes.

 Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.
 Decret 205/2000, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en
relació a la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

 Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del Programa de gestió de
les dejeccions ramaderes de Catalunya, adoptat pel Consell de Direcció de la Junta de Residus.

 Pla d’ús públic del Parc del Montnegre i el Corredor. Octubre 2008.
 Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor.1989.
 Proposta catalana de xarxa Natura 2000. Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària
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(LIC).

 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC-1). 2005.
 Ordre de 31 de juliol del 1991, per a la regulació d'herbassars de fanerògames marines.
Àmbit estatal:

 Real Decreto 280/1994 de 18 de febrero, por el que se establecen los límites máximos de residuos de
plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Impulsar una adequada gestió forestal en els boscos públics (Parc Forestal i conjunt de finques forestals
propietat de l’Ajuntament de Mataró) que eviti l’erosió, afavoreixi la retenció d’aigua al sòl i la formació de
boscos madurs.

 Donar suport a la gestió forestal sostenible a les finques de propietat privada.
 Adoptar mesures per preservar la xarxa hídrica i els seus hàbitats.
 Promoure la inclusió dels alocars en alguna figura de protecció específica i regenerar poblacions viables en
trams de rieres susceptibles d’acollir-les.

 Incorporar al Catàleg del Patrimoni Natural els elements d’interès (grups de garrofers, Parc forestal, punts
d’aigua associats a l’activitat agrícola, conreus i espais oberts enmig de la zona forestal, elements del
relleu significatius en el paisatge) identificats a l’Auditoria ambiental municipal de l’any 1996.

 Potenciar la funció connectora de la riera d’Argentona.
 Adaptar la composició en espècies del verd urbà a les futures condicions hídriques i de temperatura.
 Fomentar la implantació de mesures per tal d’optimitzar l’eficiència del reg agrícola, pràctiques agrícoles
integrades i/ecològiques i sistemes de distribució a escala local.

 Consolidar la protecció de les Cinc Sènies–Mata-Valldeix.

 Millorar els mitjans de control dels usos inadequats (urbanístics i d’activitats) en el sòl no urbanitzable del
municipi i dotar els recursos humans, materials i pressupostaris necessaris per fer-hi complir la disciplina
urbanística.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Continuar els treballs de seguiment de l’alguer i impulsar mesures de gestió per a la seva protecció, per
exemple: control de les activitats pesqueres, limitació dels cultius marins, control de les activitats de
regeneració de platges, control dels transvasaments de sorres dels ports.
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SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
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

 1.1.1a 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)
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

 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
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

 7.2.1c 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 el PP del sector
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)

 7.2.1d 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
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

 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
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

 7.5.4a Redactar un projecte d'ordenació global que defineixi els usos admesos i les necessitats
d'adequació d'infraestructures 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.
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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

 7.5.5b 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

 7.5.5c 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
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PREVENCIÓ DE RISCOS
El principal objectiu de la gestió del risc és evitar o minimitzar les conseqüències negatives dels riscos
col·lectius en les persones, els béns i el medi ambient. El canvi climàtic introdueix variacions en els riscos
potencials que afecten al municipi. Per aquest motiu, és imprescindible analitzar quins són aquests riscos i
quin és el grau de vulnerabilitat de Mataró en consonància amb les determinacions a nivell de Catalunya i, així,
adequar els plans d’actuació municipal per tal de reduir les repercussions negatives associades.

ASPECTE

DIAGNOSI

VALORACIÓ

Gestió del risc

 Es valora positivament l’actual gestió dels riscos a Mataró ja que

natural i

el municipi té homologat el Pla de Protecció Civil Municipal des de

tecnològic

1996. El Pla inclou els plans d’actuació municipal per als diferents



riscos especials i els plans específics municipals.
 Els plans d’actuació municipal elaborats que es deriven dels plans
especials de protecció vigents a Catalunya són: incendis forestals,
inundacions, riscos químics, transport de mercaderies perilloses,
neu, sismes i contaminacions d’aigües marines.
 D’altra banda, també s’han elaborat els següents plans específics
municipals: cavalcada de Reis, processons de Setmana Santa, fira
d’atraccions,

revetlla

de

Sant

Joan,

carnestoltes,

grans

esdeveniments musicals a l’aire lliure, camp de futbol Enric Pujolzona esportiva Cerdanyola i Parc Central-Pl. d’Honorat Vilamanyà
i Serrat, per a pirotècnia i correfocs i per al castell de focs, per
als correfocs de les festes dels barris i per al castell de focs de les
festes del barri de Rocafonda.
 Fins

a

més

de

50

edificis

públics

disposen

de

plans

d’autoprotecció incloent els centres educatius i centres cívics
entres d’altres.
 Així mateix, es compleixen les mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions mitjançant convenis amb l’ADF
Serra de Marina i amb la Diputació de Barcelona.
 Es valora positivament la implicació de la ciutadania en la
prevenció de riscos en el municipi a través dels simulacres que es
realitzen en centres públics i privats i dels programes de formació
en autoprotecció que es duen a terme.
 Simultàniament, Mataró disposa d’un Pla de seguretat local que
entén la seguretat pública des d’un punt de vista global i inclou
totes aquelles qüestions que afecten a la prevenció, protecció i
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defensa dels drets i llibertats, de la integritat de les persones i els
béns, de la convivència cívica i de la qualitat de vida. Es valora
positivament aquesta concepció global de la gestió del risc.
 El Pla de seguretat local inclou entre les accions previstes,
afrontar

nous

riscos

ambientals

com

la

contaminació

electromagnètica i nous riscos sanitaris com la telefonia mòbil i
els riscos associats a les altes temperatures.
Projecció dels
riscos associats
als efectes del
canvi climàtic

 L’augment del nombre d’episodis de precipitació extrems
probablement accentuarà el risc de riuades i d’inundacions.



 L’augment del nivell del mar provocarà un increment en l’erosió
de les platges amb una variació de la cota d’inundació i, en els
episodis de precipitació extrems, afectacions potencials en la
zona de domini públic hidràulic.
 L’augment de les temperatures i la disminució de la disponibilitat
hídrica incidiria en l’increment del risc d’incendis forestals.
 Així mateix, una variació de les temperatures pot tenir
repercussions en l’increment de riscos sanitaris.

PLANS I NORMATIVES VINCULADES
A MATARÓ
 Pla de protecció civil municipal.
 Pla de seguretat local de Mataró.
A CATALUNYA I A NIVELL SUPERIOR
Àmbit català:

 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
 Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana.

 Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals.

 Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).
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 Pla de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
 Pla de protecció civil per al risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT).
 Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a
Catalunya (TRANSCAT).

 Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
 Pla especial d'emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT).
 Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT.
Àmbit estatal:

 Ley del Estado 2/1985, del 21 de enero, sobre protección civil.

ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 Identificar els riscos associats al canvi climàtic i el grau de vulnerabilitat actual i futur que presenta el
municipi.

 Incorporar les mesures de prevenció i actuació davant els riscos associats al canvi climàtic en els plans
corresponents.

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL
 Establir les mesures de competència supramunicipal per reduir o minimitzar els riscos potencials associats
al canvi climàtic a Mataró.

SUBACCIONS DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2008 NO EXECUTADES QUE FAN REFERÈNCIA A
L’ÀMBIT
 No s’han identificat accions del Pla anterior que estiguin pendents de desenvolupar en aquest àmbit.
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4. ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
En el següent apartat es realitza una recopilació d’aquells àmbits considerats d’actuació prioritària identificats al llarg de la diagnosi de
síntesi precedent, així com de la normativa de referència i dels plans i programes de vinculats.

RECULL D’ÀMBITS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ
ASPECTE

OBJECTIUS D’ACTUACIÓ

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

 Facilitar les inversions d’empreses públiques i privades en instal·lacions

Ordenança sobre la incorporació de sistemes d’energia

energètic del

d’energies renovables i en particular les instal·lacions solars fotovoltaiques

solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i

municipi

en cobertes, tant de propietat municipal com d’altres.

Balanç

construccions (2005)
Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat
(PAE 4+)

 Aplicar criteris bioclimàtics a l’urbanisme i l’edificació.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis
Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat
(PAE 4+)

 Estendre el Tub verd al Front Marítim.
 Procurar l’excel·lència en eficiència energètica en els edificis de promoció
pública.
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 Augmentar els incentius a la rehabilitació energètica dels habitatges.

Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat
(PAE 4+)

 Controlar i fer un seguiment estricte del compliment de la implantació del
Código Técnico de la Edificació en els edificis nous i rehabilitacions, en

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documents HE1,
HE2 y HE4

coordinació amb l’ICAEN.
 Realitzar campanyes de comunicació i implicació ciutadana per a la reducció
de consums energètics al sector domèstic.
 Promoure ajuts en eficiència energètica i energies renovables en els diferents
sectors.
 Promoure la realització de plans de millora energètica en indústries, al sector
terciari i en grups d’habitatges.
 Aplicar estrictament el Código Técnico de la Edificación la certificació

HE2 y HE4

energètica en edificis nous i edificis a rehabilitar.
Administració
local

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documents HE1,

 Implantar un sistema de gestió energètica (SGE) amb un equip responsable,
per realitzar el seguiment i gestió de l’eficiència energètica i dels costos

Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat
(PAE 4+)

energètics.
 Aplicar estrictament el nou CTE, amb lletra obligatòria A o B i emissions zero
en els nous edificis públics i les rehabilitacions integrals.
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 Analitzar les formules ESCO i noves formes de finançament per a assolir
inversions continuades de millora en equips de generació tèrmica i/o
il·luminació en edificis i recuperació en funció de l’estalvi.
 Definir un pla de bones pràctiques en gestió energètica associat a la
telegestió i a la implantació del SGE, per a obtenir estalvis en gestió i bon ús.

Programa d’estalvi i eficiència energètica de la Generalitat
(PAE 4+)

 Realitzar una auditoria dels sistemes de reg, bombeig i distribució d’aigua per
reduir consums d’aigua i d’energia.
 Disposar d’un programa de formació interna en gestió energètica, en
simulació tèrmica i càlcul d’edificis, i en disseny i càlcul d’instal·lacions
solars.

Ordenança sobre la incorporació de sistemes d’energia
solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i
construccions (2005)
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE)

 Redactar un manual de criteris per a ús intern i per al control
d’externalitzacions en edificació

bioclimàtica, enllumenat eficient, i

instal·lacions d’alta eficiència energètica i d’energies renovables.
 Integrar el manteniment preventiu i complir els apartats de gestió energètica
i eficiència energètica de tots els edificis públics.

DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els
edificis

 Incorporar tecnologies energèticament eficients en la flota de vehicles i en el
transport públic.
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Equipaments
municipals

 Implantació d’un sistema de gestió energètica (SGE) amb un equip
responsable per al seguiment i gestió de l’eficiència energètica així com dels
costos energètics.
 Aplicació estricta del nou CTE, amb lletra obligatòria B en els nous edificis

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documents HE1,
HE2 y HE4

públics i les rehabilitacions integrals.
 Anàlisi de fórmules ESCO i noves formes de finançament per a assolir
inversions continuades de millora en equips de generació tèrmica i/o
il·luminació en edificis i recuperació en funció d’estalvi.
 Definir un pla de bones pràctiques en gestió energètica associat a la
telegestió i a la implantació del SGE, per a obtenir estalvis en gestió i bon ús.
 Disposar d’un programa de formació interna en gestió energètica, en

Ordenança sobre la incorporació de sistemes d’energia
solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i

simulació tèrmica i càlcul d’edificis, i en disseny i càlcul d’instal·lacions

construccions (2005)

solars.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE)

 Redactar manual de criteris per a ús intern i per a control d’externalitzacions
en edificació bioclimàtica, enllumenat eficient, i instal·lacions d’alta
eficiència energètica i d’energies renovables.
 Integració de manteniment preventiu i compliment dels apartats de gestió
energètica i eficiència energètica de tots els edificis públics.
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Enllumenat
municipal

 Aplicar estrictament el nou Reglamento de eficiencia energética en

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que

alumbrado exterior, amb lletra obligatòria A en els nous quadres

se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en

d’enllumenat i les rehabilitacions integrals.

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07

 Analitzar les fórmules ESCO i de Manteniment Integral de l’Enllumenat per a
assolir inversions continuades de millora en equips i sistemes de gestió.
 Definir un pla de bones pràctiques en gestió energètica associat a la
telegestió i a la implantació del Sistema de Gestió Energètica, per a obtenir
estalvis en gestió i bon ús.
 Realitzar una auditoria del sistemes de reg, bombeig i distribució d’aigua per
a reduir consums d’energia, així com d’aigua.
 Integrar el manteniment preventiu i el compliment dels apartats de gestió
energètica i eficiència energètica de tots els quadres d’enllumenat en la via
publica.
Flota municipal
de vehicles

 Avaluar la utilització dels vehicles propis i les possibilitats de racionalitzar-ne
l’ús i reduir-ne el consum energètic, la contaminació i l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle.
 Prosseguir amb la millora de l’eficiència de la flota de vehicles propis,
estudiant la incorporació de vehicles híbrids i elèctrics, així com la
incorporació de tecnologies que en redueixin les emissions.
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 Introduir aspectes relatius a les característiques de la flota de vehicles i al
seu ús en les concessions dels serveis públics.
 Incorporar criteris d’eficiència energètica i reducció d’emissions en les flotes
de transport col·lectiu interurbà.
Compra i
contractació

 Sistematitzar el procés de compra i contractació pública ambientalment

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público

correctes definint les directrius i els procediments necessaris.

pública

Ley 21/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energia, los
transportes y los servicios postales

 Formar i capacitar el personal de l’Ajuntament responsable de les compres i
la contractació pública en relació als criteris de sostenibilitat a tenir en
compte.
 Fer un seguiment de l’eficàcia de les mesures implantades.
 Ampliar l’aplicació de criteris de compra ambientalment correctes a noves
gammes de productes i serveis, fent un especial èmfasi en aquells que
afecten directament o indirecta les emissions de gasos amb efecte
hivernacle.
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Mobilitat i

 Desenvolupar els treballs per a la implantació de la jerarquització de la xarxa

transports

viària i la creació d’àrees ambientals, reduint la prioritat i la velocitat dels
vehicles motoritzats i millorant així l’oferta per als desplaçaments a peu i en
bicicleta.

 Gestionar i dimensionar adequadament l’oferta d’aparcament en origen i en
destinació per tal de desincentivar l’ús del vehicle privat i redistribuir
l’ocupació de la via pública.

 Estendre la xarxa de vies per a bicicleta en la xarxa viària bàsica generant
itineraris entre les polaritats principals.

Pla de Mobilitat Urbana
Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de
Barcelona (2008)

Pla de Mobilitat Urbana
Pla d’aparcaments

Pla de Mobilitat Urbana
Pla director de Mobilitat de la regió metropolitana de
Barcelona (2008)

 Consolidar i ampliar l’oferta de transport públic urbà, sobretot en aquells
sectors industrials encara poc coberts, i assegurar-ne la fiabilitat tot

Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de
Barcelona (2008)

augmentant gradualment la freqüència.
 Estudiar l’adequació del transport públic urbà a la nova oferta de transport
públic generada per la línia orbital ferroviària (es preveu que entri en
funcionament l’any 2016)
 Actuar específicament per reduir l’impacte acústic de la circulació.

Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció controlada
contaminació acústica

 Implementar les mesures de construcció i gestió previstes en el Pla Local de

Pla local de seguretat viària

Seguretat Viària.
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 Garantir la fiabilitat del servei de RENFE i millorar-ne la qualitat i
accessibilitat.
 Desenvolupar els estudis per a la construcció de la Línia Orbital ferroviària
ubicant adequadament les estacions per aconseguir el màxim de població
coberta.
Territori i
urbanisme

 Executar actuacions de reforma arreu del nucli urbà per tal de diversificar-ne
els usos i revitalitzar-los.
 Millorar el front litoral i de la seva permeabilitat amb els teixits urbans.

Pla estratègic i director del Port de Mataró (aprovació
inicial 2008)

 Millorar la xarxa de zones verdes mitjançant la creació d’itineraris verds que
permetin generar la continuïtats en la trama urbana.
 Realitzar actuacions específiques sobre les zones de baixa densitat per
reduir-ne la seva ineficiència.
 Promoure la posada al mercat dels habitatge buits.

Pla local de l’habitatge 2005–2011 (2006)

 Desenvolupar de forma integrada polítiques de protecció i gestió del

Pla especial del patrimoni arquitectònic (2002)

patrimoni i el paisatge.
 Realitzar actuacions que afavoreixen una major vinculació entre medi rural i
medi urbà que contribueixin amb una major valorització dels espais
periurbans.
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 Desenvolupar els mecanismes de planejament urbanístic que permetin una
millor preservació i gestió de l’espai de les Cinc Sènies.

Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró (1997)
Text refós de les Normes Urbanístiques del Pla General
d’Ordenació Urbana de Mataró (2005)
Pla especial de desenvolupament agrícola i millora rural
de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix (aprovació inicial, 2003)

 Fer seguiment de la tramitació del Pla Territorial Metropolità.

Pla territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona

 Desenvolupar de les infraestructures d’abast supramunicipal.
 Fomentar la implantació de mesures de reducció de generació dels residus

Residus
municipals

urbans.
 Incrementar la recollida selectiva de residus domèstics.

Pla d’acció de gestió de residus municipals, de neteja de
platges i de neteja viària a Mataró (2006)
Programa de gestió de residus municipals a Catalunya
(PROGREMIC 2007-2012)
Pla d’acció de gestió de residus municipals, de neteja de
platges i de neteja viària a Mataró (2006)

 Incentivar l’ús de les deixalleries per part dels ciutadans.

Programa de gestió de residus municipals a Catalunya
(PROGREMIC 2007-2012).
Pla d’acció de gestió de residus municipals, de neteja de
platges i de neteja viària a Mataró (2006)

 Portar a terme activitats de comunicació i sensibilització a la població en
relació a la minimització de residus.
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 Implantar la segregació dels residus de la neteja de platges.

Pla d’acció de gestió de residus municipals, de neteja de
platges i de neteja viària a Mataró (2006)

 Actualitzar la Ordenança general de residus urbans i neteja viària
Cicle de l’Aigua

Ordenança general de residus urbans i neteja viària (2003)

 Establir sistemes d’aprofitament d’aigües grises.
 Avançar en l’aprofitament de les aigües depurades i pluvials.
 Garantir la connexió al sistema de clavegueram al 100% del municipi.

Pla director de clavegueram (PDCLAM)

 Utilitzar instruments que permetin detectar pèrdues a la xarxa de distribució.
 Desenvolupar les actuacions proposades al Pla Director del Clavegueram

Pla director de clavegueram (PDCLAM)

(PDCLAM).
 Desenvolupar el Pla Director de l’Aigua.
 Redactar i aprovar una ordenança d’estalvi d’aigua.
 Instar a les administracions competents a millorar el sistema de depuració de
l’EDAR junt amb la instal·lació del tractament terciari.
 Controlar els volums d’extracció d’aigües subterrànies que no provenen de
pous d’abastament municipal.
Educació,
comunicació i
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 Crear un equipament de referència en matèria d’educació per a la
sostenibilitat.

Mataró Educació i Sostenibilitat: estratègia d’educació per
al desenvolupament sostenible

Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró. 2010

participació

 Actualitzar el programa Mataró Sostenible en consonància amb el projecte
Mataró Educació i Sostenibilitat i el Pla de lluita contra el canvi climàtic –

Mataró Educació i Sostenibilitat: estratègia d’educació per
al desenvolupament sostenible

Agenda 21 Mataró.
 Crear un programa de formació sobre bones pràctiques energètiques i
ambientals adreçat als treballadors municipals, adequat als diferents llocs de

Mataró Educació i Sostenibilitat: estratègia d’educació per
al desenvolupament sostenible

treball i funcions, en el marc del Pla de formació continuada de
l’Ajuntament.
 Fer paleses les mesures preses en els equipaments i serveis municipals per
reduir el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així
com les relacionades amb una compra i contractació pública més sostenible.
 Realitzar una campanya de promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica
adreçada al sector domèstic.
 Promoure un pacte ciutadà contra el canvi climàtic. Desenvolupar recursos de
suport per a les organitzacions de la ciutat que es comprometin a dur a terme

Mataró Educació i Sostenibilitat: estratègia d’educació per
al desenvolupament sostenible
Mataró Educació i Sostenibilitat: estratègia d’educació per
al desenvolupament sostenible

accions de mitigació del canvi climàtic i millora de la sostenibilitat.
 Coordinar les Escoles Verdes de Mataró.
Qualitat de
l’aire i soroll

Programa Escoles Verdes

 Realitzar campanyes de sensibilització i reducció d’emissions en relació al
soroll dels vehicles.
 Redactar, aprovar i implementar els requeriments de la nova Ordenança de
soroll.

Document I. Diagnosi de síntesi

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica
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 Aprovar el mapa de capacitat acústica.

Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els
criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica

 Elaborar el mapa d’incompliments de soroll.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica

 Redactar i aprovar el Pla d’Acció contra el soroll incorporant les directrius

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica

aportades pel PLCC-AL21.
 Implementar les mesures acotades al Pla d’Acció contra el soroll.
Sistemes



Impulsar una adequada gestió forestal en els boscos públics (Parc Forestal i

agroforestals i

conjunt de finques forestals propietat de l’Ajuntament de Mataró) que eviti

biodiversitat

l’erosió, afavoreixi la retenció d’aigua al sòl i afavoreixi la formació de
boscos madurs.

Pla general de política forestal 2007–2016
Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es
regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el seguiment
dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans
simples de gestió forestal
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

 Donar suport a la gestió forestal sostenible a les finques de propietat privada.

Pla general de política forestal 2007 – 2016
Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es
regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el seguiment
dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans
simples de gestió forestal
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
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 Adoptar mesures per preservar la xarxa hídrica i els seus hàbitats.
 Promoure la inclusió dels alocars en alguna figura de protecció específica i
regenerar poblacions viables en trams de rieres susceptibles d’acollir-les.
 Incorporar al Catàleg del Patrimoni Natural els elements d’interès (grups de
garrofers, Parc forestal, punts d’aigua associats a l’activitat agrícola, conreus

Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró. Text refós.
(1997)

i espais oberts enmig de la zona forestal, elements del relleu significatius en
el paisatge) identificats a l’Auditoria ambiental municipal de l’any 1996.
 Potenciar la funció connectora de la riera d’Argentona.

Carta del paisatge de la conca de la riera d’Argentona.
Diagnosi (2006)

 Adaptar la composició en espècies del verd urbà a les futures condicions
hídriques i de temperatura.
 Fomentar la implantació de mesures per tal d’optimitzar l’eficiència del reg
agrícola, pràctiques agrícoles integrades i/ecològiques i sistemes de
distribució a escala local.
 Consolidar la protecció de les Cinc Sènies–Mata-Valldeix.

Pla especial de millora rural i desenvolupament agrícola de
les Cinc Sènies – Mata- Valldeix. Aprovació inicial (2003)
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1).
(2005)

 Millorar els mitjans de control dels usos inadaptats (urbanístics i d’activitats)
en el sòl no urbanitzable del municipi i dotar els recursos humans, materials i

Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró. Text refós.
(1997)

pressupostaris necessaris per fer-hi complir la disciplina urbanística.

Document I. Diagnosi de síntesi
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 Continuar els treballs de seguiment de l’alguer i impulsar mesures de gestió
per a la seva protecció, per exemple: control de les activitats pesqueres,

Ordre de 31 de juliol del 1991, per a la regulació
d'herbassars de fanerògames marines

limitació dels cultius marins, control de les activitats de regeneració de
platges, control dels transvasaments de sorres dels ports.
Prevenció de
riscos

 Identificar els riscos associats al canvi climàtic i el grau de vulnerabilitat
actual i futur que presenta el municipi.
 Incorporar les mesures de prevenció i actuació davant els riscos associats al
canvi climàtic en els plans corresponents.
 Establir les mesures de competència supramunicipal per reduir o minimitzar
els riscos potencials associats al canvi climàtic a Mataró.
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