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Auditoria Ambiental
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Definició de les accions

Línia estratègica 1: Organització i gestió de la informació ambiental.

Programa 1.1.: Recopilació de les dades

Proposta d’acció 1.1.1.
Crear una “finestra d’informació” en pàgina web.
Actualitzar, a les empreses, informació d’interès com són subvencions, nova
normativa, xerrades informatives organitzades per entitats i altres
administracions, etc.
Informar als ciutadans de l’estat mediambiental de Les Franqueses, de la
política ambiental del municipi, els objectius fixats i les accions que es porten a
terme en relació al medi ambient.
Tipus: Campanya d’informació.
Prioritat: Mitjana
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 3.000 €.
Transversalitat: Acció 1.2.1
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Despesa municipal en protecció del medi ambient.
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Proposta d’acció 1.1.2.
Crear un Centre de Documentació Ambiental Municipal
Descripció
El centre s’encarregarà de recollir, centralitzar, organitzar i gestionar la
informació ambiental relativa al municipi, amb l’objectiu de conèixer de quina
informació es disposa, de quin tipus és, quina s’ha d’actualitzar i quina s’ha
d’elaborar, fent especial atenció a la informació que es necessita per a realitzar
Tipus: Nou servei municipal
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: 3-6 mesos
Valoració econòmica: 80.990 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 6 accions més del pla d’acció local
1.2.1 - 1.2.2 - 1.2.4 - 2.2.3 - 3.3.3 - 3.4.3
Entitats implicades: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, Diputació de
Barcelona, Departament de Medi Ambient
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Memòria anual de l’activitat del centre
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Proposta d’acció 1.1.3.
Obrir un registre documentat de queixes i/o denúncies d’incidències
relacionades amb els vectors ambientals (olors, soroll, residus i aigües)

Sistematitzar la recepció i registre de queixes i denúncies, per a conèixer els
principals temes mediambientals que més preocupen als ciutadans, i poder
establir mesures correctores
Tipus: Instrument de control
Prioritat: Alta.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Tres mesos.
Valoració econòmica: Recursos humans.
Transversalitat: Acció 1.2.1
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Participació ciutadana en processos de sostenibilitat.
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Proposta d’acció 1.1.4.
Disposar de la cartografia de sols del municipi
Descripció
Conèixer els tipus de sols existents en el municipi, les seves potencialitats i
realitzar la corresponent cartografia
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Curt
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 30.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local
1.2.4 - 2.1.2 - 2.2.1
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Departament
d’Edafologia d’Universitats, Diputació de Barcelona, Departament de Medi
Ambient
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Obtenció de la cartografia i incorporació al Centre de
Documentació Ambiental
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Proposta d’acció 1.1.5.
Realitzar un Pla de Prevenció i Actuació d’Inundacions municipal
Descripció: Consistirà en el recull de la informació necessària, la corresponent
diagnosi de les dades recollides i la confecció del Pla de Prevenció i el Pla d’Acció
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: 6 mesos
Valoració econòmica: 18.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local
2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de
Barcelona, Departament de Medi Ambient, Assessoria externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Obtenció del Pla de Prevenció i del Pla d’Actuació
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Proposta d’acció 1.1.6.
Caracteritzar la dinàmica de l’aqüífer
Descripció
Obtenir dades referents a la capacitat, nivells de contaminació, nivells d’aigua,
taxa de renovació de l’aqüífer, amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua del
municipi i així fer una gestió sostenible d’aquest recurs
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: alta
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: 6 mesos
Valoració econòmica: 12.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local, 1.1.2,
1.1.5, 1.1.7, 3.6.2, 3.3.8
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Universitats, Diputació de Barcelona,
Departament de Medi Ambient, Unió Europea

Indicador seguiment: Realització de l’informe de l’estat dels aqüífers del
municipi i incorporació de les dades obtingudes en l’auditoria ambiental del
municipi
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Proposta d’acció 1.1.7.
Confeccionar periòdicament l’inventari de pous del municipi, amb les
corresponents mesures de les variables tècniques d’interès
Confecció i actualització periòdica de l’inventari de pous del municipi i de les
corresponents mesures de les variables tècniques d’interès, així com de la
cartografia corresponent
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: alta
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: 6 mesos
Valoració econòmica: 9.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local
1.2.4 - 3.3.8 - 3.6.2 - 4.1.9
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de
Barcelona, SOREA, Assessoria externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Realització de l’informe preceptiu i incorporació de les
dades obtingudes en l’auditoria ambiental del municipi
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Proposta d’acció 1.1.8
Realitzar periòdicament aforaments de trànsit en els principals carrers del
municipi.
Descripció
L’objectiu és conèixer de forma periòdica la intensitat de trànsit en els carrers
del municipi, per a estudiar possible molèsties (sorolls, fums, zones
d’embussos...) i poder aplicar, si s’escau, mesures correctores.
Tipus: Programa
Prioritat: Mitjana
Termini d’implantació: Curt
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 3.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 3.5.8. i
4.1.2.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Desplaçament i mobilitat de la població.
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Proposta d’acció 1.1.9.
Realitzar un estudi de mobilitat a nivell dels diferents nuclis urbans del municipi
i en les principals vies d’intercomunicació, sol·licitant aquestes dades de les
administracions competents en el cas de les carreteres que fan de línies de
comunicació intramunicipal. Aquest estudi, s’hauria de complementar amb
dades sobre disponibilitat i índex d’ocupació de places de pàrquing, zones de
càrrega-descàrrega, zones vermelles, blaves, parades de taxi...
L’objectiu és conèixer la intensitat de trànsit en els carrers del municipi i el grau
d’utilització de les infrastructures viàries, així com la tipologia de vehicles que
les utilitzen.
Tipus: Projecte. Estudi.
Prioritat: Mitjana
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 15.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local 3.5.8.,
4.1.2. i 4.1.3.
Entitats implicades: Ajuntament i Diputació de Barcelona

Indicador seguiment: Desplaçament i mobilitat de la població.
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Proposta d’acció 1.1.10.
Realitzar des de l’Ajuntament una enquesta de mobilitat entre usuaris de tots
els tipus de transport, obtenint dades sobre oferta i demanda de transport que
permetin les millores a desenvolupar en aquest aspecte.
Descripció
L’objectiu és conèixer l’opinió dels usuaris respecte el tema de transport públic a
Les Franqueses, i avaluar el grau d’oferta existent i detectar les necessitats dels
ciutadans.
Tipus: Programa. Enquestes.
Prioritat: Mitjana
Termini d’implantació: Curt
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 3.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 4.1.3 i
4.1.4.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Desplaçament i mobilitat de la població.

Pàg. 32

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 1.1.11.
Realitzar auditories energètiques dels principals equipaments municipals en
funció de la despesa energètica associada.
Analitzant les dades obtingudes del control dels consums i les característiques
tècniques i constructives dels equipaments municipals, seleccionar un nombre
determinat d’aquestes instal·lacions que destaquin pel seu elevat consum i les
possibilitats d’aplicació de mesures eficients. El seguiment mínim proposat per
arribar a unes primeres conclusions seria d’un any.
En aquests equipaments caldria realitzar auditories energètiques, informes
energètics o estudis d’aplicabilitat d’energies renovables mitjançant
assessorament extern (enginyeries energètiques) i valorar l’aplicació de les
recomanacions que es derivin.
Tipus: Estudis tècnics
Prioritat: Mitjana – Alta
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: 4 anys
Valoració econòmica: 10.000 – 50.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.12,
1.2.2
Entitats implicades: Ajuntament, Diputació, ICAEN
Finançament: Ajuntament, Patronats municipals, Ajuts Diputació de Barcelona
(suport i promoció de projectes de millora de l’eficiència energètica en
instal·lacions municipals), Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de
Catalunya (ajuts PEEEM-2002 i altres)
Indicador seguiment: consum energètic total de les dependències municipals
principals de l’Ajuntament (teps/any)
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Proposta d’acció: 1.1.12.
Realitzar un inventari de les instal·lacions per aprofitar energies renovables
existents al municipi, tant d’iniciativa industrial com pública o privada (energia

Inventariar, per part de l’Ajuntament, els equipaments d’energies renovables
existents al municipi. Aquesta tasca haurà de ser realitzada mitjançant enquesta
prèvia a les empreses, estudi de les llicències municipals d’obres i entrevistes
amb empreses de la zona dedicades a la instal·lació d’equips d’energia solar.
S’haurà de valorar l’externalització dels treballs a realitzar.
Tipus: Estudis tècnics
Prioritat: Mitjana
Termini d’implantació: Curt
Període d’execució: 1 any
Valoració econòmica: < 10.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.11,
1.2.2.
Entitats implicades: Ajuntament, Empreses
Finançament: municipal
Indicador seguiment: Nombre d’instal·lacions amb equipaments d’energies
renovables

Pàg. 34

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 1.1.13.
Realitzar a escala local l’estudi de la connectivitat ecològica del municipi
Descripció
Consisteix en una anàlisi, una diagnosi i una delimitació de l’àmbit de
connectivitat del municipi. Aquest estudi haurà d’incloure-hi les consideracions
oportunes sobre les característiques de la xarxa viària del municipi, el sòl
urbanitzat i urbanitzable i els espais naturals sent un dels seus objectius
l’afavoriment de la biodiversitat del municipi.
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: alta
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 15.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 7 accions del pla d’acció local
2.1.3 - 2.1.4 - 2.1.6 - 2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3 - 4.1.7
Entitats implicades: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, Diputació de
Barcelona, Departament de Medi Ambient, Assessoria externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Realització de l’informe preceptiu
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Programa 1.2.: Gestió de les dades

Proposta d’acció 1.2.1.
Dotar els serveis tècnics municipals corresponents dels suficients recursos humans i
econòmics, per actualitzar i mantenir les informacions sobre la qualitat ambiental del
municipi.
Descripció
Definir i documentar les competències del tècnic de medi ambient i de la Regidoria de
Medi Ambient. Per poder actualitzar i mantenir les informacions sobre la qualitat
ambiental del municipi, s’ha d’incrementar el control i seguiment de totes les activitats
ubicades en el territori i mantenir la informació actualitzada, accessible i entenedora.
Tipus: Projectes i Programa.
Prioritat: Mitjana.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Mig any.
Valoració econòmica: 15.000 €
.
Transversalitat: Acció 3.4.3.
Entitats implicades: Ajuntament.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Despesa municipal en medi ambient.
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Proposta d’acció: 1.2.2.
Realitzar un control estructurat de les dades de consum municipal a partir de la
depesa associada, segregades per serveis: enllumenat públic, dependències
municipals, instal·lacions de lleure, culturals. Seleccionar com a indicador el
consum energètic de l’edifici principal de l’Ajuntament i el de l’enllumenat

El control es realitzarà a partir de l’anàlisi estadístic dels consums energètics,
mitjançant programes d’eficiència energètica i comptabilitat energètica
municipal com ara els promoguts per Diputació de Barcelona (PEEM) i l’ICAEN
(WinCEM).
Tipus: Programa de vigilància i control
Prioritat: Alta
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: indefinit
Valoració econòmica: 0 €(assumir per la plantilla municipal existent)
Transversalitat: 1.1.11
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Recursos propis Regidoria Medi Ambient
Indicador seguiment: consum energètic total, consum energètic edifici
principal Ajuntament i consum energètic enllumenat públic
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Proposta d’acció 1.2.3.
Confeccionar i actualitzar periòdicament l’inventari de pous del municipi, amb
les corresponents mesures de les variables tècniques d’interès
Confecció i actualització periòdica de l’inventari de pous del municipi i de les
corresponents mesures de les variables tècniques d’interès, així com de la
cartografia corresponent
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: alta
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: 6 mesos
Valoració econòmica: 9.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local
1.2.4 - 3.3.8 - 3.6.2 - 4.1.9
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de
Barcelona, SOREA, Assessoria externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Realització de l’informe preceptiu i incorporació de les
dades obtingudes en l’auditoria ambiental del municipi
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Proposta d’acció 1.2.4.
Implementar un sistema d’informació geogràfica (SIG) municipal
Descripció
Implementació d’un Sistema d’informació Geogràfica (SIG) i recollida i/o
elaboració de la cartografia digital associada al municipi
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: 6 mesos
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 36.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 12 accions del pla d’acció local
1.1.2 - 1.1.4 - 1.1.7 - 1.1.13 - 2.1.3 - 2.1.4 - 2.1.6 - 2.2.1 - 2.2.3 - 3.4.3 4.1.7 - 4.1.9
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Universitats,
Diputació de Barcelona, Departament de Medi Ambient, Assessoria Externa

Indicador seguiment: Obtenció de la cartografia digital d’interès i generació
d’informació. Memòria anual.
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Proposta d’acció 1.2.5.
Disposar de la cartografia de sols del municipi
Descripció
Conèixer els tipus de sols existents en el municipi, les seves potencialitats i
realitzar la corresponent cartografia
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Curt
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 30.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local
1.2.4 - 2.1.2 - 2.2.1
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Departament
d’Edafologia d’Universitats, Diputació de Barcelona, Departament de Medi
Ambient
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Obtenció de la cartografia i incorporació al Centre de
Documentació Ambiental
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Proposta d’acció 1.2.6.
Realitzar un Pla de Prevenció i Actuació d’Inundacions municipal
Descripció: Consistirà en el recull de la informació necessària, la corresponent
diagnosi de les dades recollides i la confecció del Pla de Prevenció i el Pla d’Acció
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: 6 mesos
Valoració econòmica: 18.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local
2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de
Barcelona, Departament de Medi Ambient, Assessoria externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Obtenció del Pla de Prevenció i del Pla d’Actuació
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Proposta d’acció 1.2.7.
Caracteritzar la dinàmica de l’aqüífer
Descripció
Obtenir dades referents a la capacitat, nivells de contaminació, nivells d’aigua,
taxa de renovació de l’aqüífer, amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua del
municipi i així fer una gestió sostenible d’aquest recurs
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: alta
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: 6 mesos
Valoració econòmica: 12.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local, 1.1.2,
1.1.5, 1.1.7, 3.6.2, 3.3.8
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Universitats, Diputació de Barcelona,
Departament de Medi Ambient, Unió Europea

Indicador seguiment: Realització de l’informe de l’estat dels aqüífers del
municipi i incorporació de les dades obtingudes en l’auditoria ambiental del
municipi
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Línia estratègica 2: Consolidar l’estructura dels nuclis urbans i dels
espais naturals

Programa 2.1.: Desenvolupar i incorporar en el PGO els aspectes
mediambientals del municipi

Proposta d’acció 2.1.1.
Respectar i potenciar l’estructura històrica dels nuclis del municipi, adequant les
futures revisions del planejament urbanístic a aquesta estructura del municipi
Els nuclis urbans del municipi tenen una forta personalitat i unes
característiques diferenciades, tant per densitat de població i les activitats que
s’hi desenvolupen, com per les característiques del territori on es disposen.
Respectar aquest model poc comú es tradueix en avantatges mediambientals
per a la conservació d’un mosaic d’usos del sòl no urbans.
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: llarg
Període d’execució: anys
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local
1.1.9 - 4.1.3 - 4.1.7 - 4.1.9
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de
Barcelona
Finançament: Indicador seguiment: Anàlisi de les revisions del planejament urbanístic del
municipi
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Proposta d’acció 2.1.2.
Mantenir la diversitat d’usos del sòl del municipi, així com l’equilibri dels usos de
Descripció
Mantenir el mosaic de conreus de secà i de regadiu alhora, fent una anàlisi i
diagnosi de l’equilibri entre la major despesa energètica d’aquest últim i les
possibilitats d’augment de diversitat ecològica i paisatgística
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 15.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local
1.1.4 - 1.2.4
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de
Barcelona, Departament de Medi Ambient, Assessoria Externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Anàlisi de les revisions del planejament urbanístic del
municipi
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Proposta d’acció 2.1.3.
Procurar un cert encaix territorial amb els planejaments dels municipis
circumdants
Descripció
Desenvolupar un model urbanístic en el qual s’afavoreixi la interconnexió
supramunicipal de les zones urbanes i les no urbanes, mitjançant la coordinació
de les futures revisions del PGO amb els PGO els municipis circumdants i altres
figures de planejament supramunicipal
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: alt
Període d’execució: anys
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local
1.1.13 - 1.2.4
Entitats implicades: Ajuntament

de

les

Franqueses

del

Vallès,

Altres

ajuntaments, Departament de Medi Ambient, Departament de Política Territorial
i Obres Públiques, Diputació de Barcelona, Assessoria Externa
Indicador seguiment: Anàlisi supramunicipal de les revisions dels
planejaments urbanístics dels municipis implicats

Pàg. 45

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 2.1.4.
Preveure en el PGO la concreció dels espais d’interacció entre el sòl urbà o
urbanitzable i el sòl no urbanitzable
Definir en el PGO els límits i les zones d’interacció entre el sòl urbà o
urbanitzable i el sòl no urbanitzable, a més de definir l’accés a l’entorn no urbà
del municipi
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 9 accions del pla d’acció local, 1.1.4,
1.1.13, 1.2.4, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.2.1, 4.1.3, 4.1.7
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de Barcelona, Departament
de Medi Ambient, Assessoria Externa
Finançament: Indicador seguiment: Anàlisi de les revisions del planejament urbanístic del
municipi

Pàg. 46

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 2.1.6
Adequar i naturalitzar les zones d’interacció entre el sòl urbà i el sòl no
urbanitzable, fent especial atenció a les característiques de les zones verdes
existents
Descripció
Evitar una ruptura paisatgística i funcional en els límits del sòl urbà i el sòl no
urbanitzable, tenint en compte la situació el disseny i la composició de les zones
verdes existents.
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 12.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 8 accions del pla d’acció local, 1.1.4,
1.1.13, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 3.6.3, 4.1.7
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de Barcelona, Departament
de Medi Ambient, Assessoria Externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Realització de l’informe preceptiu, on s’inclouran les
propostes oportunes.

Pàg. 47

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Programa 2.2.: Programa d’ordenació dels espais de l’entorn fluvial

Proposta d’acció 2.2.1.
Ordenar els espais de l’entorn fluvial de tot el tram del riu Congost, per tal de
recuperar els valors naturals del riu, la funció de connector ecològic, els
accessos i serveis relacionats i l’ús públic compatible amb els valors naturals
propis dels espais fluvials.
Descripció
Realitzar una diagnosi, definir i executar un Pla d’Ordenació per tal de recuperar
els valors naturals del riu Congost, la funció de connector ecològic, els accessos
i serveis relacionats i l’ús públic compatible amb els valors naturals propis dels
espais fluvials. Aquest Pla d’Actuació haurà d’estar convenientment coordinat
amb l’abastament i el sanejament de l’aigua al municipi, i haurà d’incorporar els
aspectes ecològics i biològics del riu i no únicament solucions d’enginyeria
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: 2-4 anys
Valoració econòmica: 13.000.000 – 19.000.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 6 accions del pla d’acció local, 1.1.5,
1.1.13, 1.2.4, 2.1.4, 2.1.6, 3.6.1
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de Barcelona, Departament
de Medi Ambient, Assessoria Externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Realització del Pla d’Ordenació. Recuperació dels valors
naturals. Nivells de contaminació

Pàg. 48

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 2.2.2.
Garantir la conservació de la riera de Carbonell
Descripció
Realitzar accions de recuperació i naturalització de la riera de Carbonell en els
trams amb problemes de conservació i garantir aquesta en els trams que no
estan degradats
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: 2-4 anys
Valoració econòmica: 4.000.000 – 6.000.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local, 1.1.5,
1.1.13, 1.2.4, 2.1.4, 2.1.6
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de Barcelona, Departament
de Medi Ambient, Assessoria Externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Recuperació dels valors naturals. Nivells de

Pàg. 49

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 2.2.3
Fer un inventari de l’estat de conservació dels torrents i rieres del municipi amb
l’objectiu de planificar i executar les actuacions oportunes per a la seva

Per a garantir la conservació dels espais fluvials del municipi, cal conèixer quins
són , en quin estat es troben i quines actuacions s’han de realitzar per a
Tipus: projecte i instruments jurídics
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mig
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 15.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 6 accions del pla d’acció local, 1.1.5,
1.1.13, 1.2.4, 2.1.4, 2.1.6, 2.2.2
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de Barcelona, Departament
de Medi Ambient, Assessoria Externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Realització de la diagnosi de l’estat de les rieres i
torrents. Realització de les propostes oportunes.

Pàg. 50

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Línia estratègica 3: Optimitzar l’ú s dels recursos

Programa 3.1.: Aplicació de programes de minimització de la producció
de residus sò lids urbans (RSU)

Proposta d’acció: 3.1.1.
Proposar l’establiment d’acords (convenis de col·laboració) amb el teixit
comercial de les Franqueses per promoure la minimització d’envasos i
embalatges en la venta dels productes
Descripció
Es important promoure la minimització d’envasos i embalatges des de l’origen,
introduint convenis entre els comerciants perquè en els seus comerços es
disminueixi l’oferta d’envasos i embolcalls innecessaris i introduir l’envàs
retornable, per tal que els ciutadans puguin actuar amb responsabilitat han de
tenir al seu abast sistemes simples orientats a la minimització
Tipus: Convenis de col·laboració els amb comerços.
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 30.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 7 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.3.3
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, Gremi de botiguers, Associació de Comerciants

Indicador seguiment: Producció de residus municipals

Pàg. 51

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.1.2.
Endegar campanyes municipals per fomentar la minimització de les deixalles i
evitar la compra de productes d’un sol ús
Per donar suport a l’acció 3.1.1 és important promoure la minimització dels
residus i incentivar l’adquisició d’hàbits de consum responsable, introduint
informació al consumidor sobre l’existència al mercat de productes reciclables i
reciclats.
Tipus: Campanya
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 30.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.1
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, Associacions ambientals del municipi
Finançament: Públic i privat
Indicador seguiment: Producció de residus municipals

Pàg. 52

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.1.3.
Establir sistemes de compostatge “in situ” a les urbanitzacions per al tractament
dels residus verds que s’originen en les tasques de manteniment dels jardins
particulars o comunitaris.
Descripció: A les Franqueses del Vallès aproximadament el 40% de la població
viu en zones urbanes de baixa densitat, les urbanitzacions on l’edificació
fonamentalment és l’habitatge unifamliar amb jardí i cases aï llades.
Es tracta d’aprofitar que a aquests habitatges es disposa d’espai de jardí propi a
la vegada que es generen importants quantitats de residus vegetals.
El propòsit és ubicar compostadors de restes vegetal per obtenir adob en les
urbanitzacions: Els Gorgs, Milpins, Can Suquet i Can Baldic i zones
comunitàries.
Tipus: Nou servei municipal
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 40.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.3
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses, Consorci de Residus del
Vallès Oriental, Junta de Residus.

Indicador seguiment: Recuperació de residus municipals

Pàg. 53

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.1.4.
Promoure sistemes de compostatge comunitari en places, jardins públics i parcs
urbans per tractar les restes de jardineria i poda de l’arbrat públic.
Paralelament a la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica de
les escombraries es poden establir a cada barri/nucli urbà sistemes de
compostatge comunitari. El propòsit és ubicar compostadors de restes vegetals
en la Plaça del Paï sos Catalans i Plaça Major de Bellavista, en la Plaça de l’Escola
de Música, Pere Baixeres, i la Plaça de Can Calet de Corró d’Avall, a la Plaça
Santa Margarita de Llerona i als Consell de poble de Corró d’Amunt i l’Antiga
Escola de Marata
Tipus: Nou servei municipal
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Mitja
Període d’execució: dos anys
Valoració econòmica: 60.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.3, 3.1.4
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus
Finançament: Públic i privat
Indicador seguiment: Recuperació de residus municipals

Pàg. 54

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.1.5.
Promoure la minimització dels residus generats als serveis, dependències i
equipaments municipals, com a mesura d’exemplificació davant la població.
Si l’Ajuntament vol demanar un esforç als ciutadans i al comerç per tal de
minimitzar la producció dels residus, l’Ajuntament s’ha de col·locar davant dels
programes a endegar fent: Campanyes de sensibilització dirigides al personal de
l’Ajuntament per fomentar els hàbits de minimització
Reduir el consum de paper en els serveis i dependències municipals
Canviar les màquines expenedores de begudes per aquelles que usin envasos
retornables i retirar els gots de plàstic de les màquines de begudes i de cafè.
Evitar l’ús d’ampolles d’aigua amb envasos no retornables.
Posar en funcionament una vaixella reutilitzable per tots els actes i activitats
des de l’Ajuntament
Promoure la minimització dels envasos no retornables als bars i serveis de
restauració de les dependències i equipaments municipals.
Tipus: Convenis de col·laboració
Prioritat: Alta
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 30.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.2.1, 3.2.2,
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, Gremi de botiguers, Associació de Comerciants

Indicador seguiment: Recuperació de residus

Pàg. 55

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Programa 3.2.: Foment de la recollida selectiva dels RSU

Proposta d’acció: 3.2.1.
Establir i fomentar la recollida selectiva de matèria orgànica com diu la llei
6/1993
Descripció: Com diu la llei 6/93 de 15 de juliol reguladora de residus, el
l’article 47, 2
“La recollida selectiva dels residus municipals s’ha d’implantar amb caràcter
obligatori pel que fa al lliurament separat del servei de recollida dels residus
orgànics”
La acció més urgent és implantar una prova pilot de recollida de residus
orgànics a zones estratègiques del municipi, establint protocols de recollida
d’acord amb el seu ús que garanteixi que es buidin ràpidament, per evitar
problemes d’olors i proliferació d’insectes
Tipus: Servei de recollida
Prioritat: Alta
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 60.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 8 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus,
Finançament: Públic i privat
Indicador seguiment: Recuperació de residus municipals

Pàg. 56

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.2.2.
Incidir en campanyes, per afavorir la recollida selectiva de matèria orgànica,
d’envasos, paper-cartró i vidre, i millorar en aquest sentit la gestió d’aquests
residus basat en la reutilització i el reciclatge. Preveure aquestes actuacions en
les prescripcions tècniques d’adjudicació de la recollida d’aquests residus
Fomentar amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental i l’Ajuntament un
intercanvi d’informació per coordinar la recollida selectiva amb tots els serveis
de valoració i tractament final dels residus i preveure a curt termini criteris a
tenir en compte
Tipus: Convenis de col·laboració
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 30.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 9 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus.
Finançament: Públic i privat
Indicador seguiment: Recuperació de residus municipals

Pàg. 57

Auditoria Ambiental

Pla d’Acció ambiental

Les Franqueses del Vallès

Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.2.3.
Fomentar entre el Consorci de residus

del Vallès Oriental i l’Ajuntament un

intercanvi d’informació per coordinar la recollida selectiva, establint un protocol
de recollida d’acord amb el seu ús que garanteixi que es buidin ràpidament un
cop plens
Descripció
Es important promoure la recollida selectiva, però també és important que el
servei sigui correcte, per tant durant i desprès d’una campanya de
sensibilització la resposta de les administracions ha d’ésser l’adequada. Per
afavorir que el ciutadà dipositi els seus residus en els contenidors de recollida
selectiva, aquests ha d’estar en les millors condicions, afegint a aquest protocol
el correcte manteniment dels contenidors que incentivi els ciutadans a fer-los
servir.
Tipus: Protocol d’actuació
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.2
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus
Finançament: Públic i privat
Indicador seguiment: Recuperació de residus municipals

Pàg. 58

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.2.4.
Implantar un sistema de minideixalleries per cada nucli urbà del municipi, per
facilitar la recollida d’aquells residus que per llurs característiques no es poden
recollir en les línies establertes de recollida de residus .
En general les deixalleries són instal·lacions que es troben a zones allunyades
de les zones allunyades, i això dificulta part de la seva funció ja que es fa
obligatori l’ús del cotxe privat. La proposta és de crear minideixalleries en punts
claus dels nuclis urbans, perquè així el ciutadà que no es pugui desplaçar en
vehicle privat pugui gestionar correctament els seus residus i no es vegi obligat
a abandonar aquests residus en la via pública
Tipus: Obra
Prioritat: Alt
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 120.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.3, 3.1.4
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus
Finançament: Públic
Indicador seguiment: Recuperació de residus municipals

Pàg. 59

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.2.5.
Incrementar la recollida selectiva en tots el edificis i instal·lacions municipals,
per tal de que serveixi de model per a la població, recollint separadament tots
els materials reciclables i incrementar l’ús de materials reciclables o reutilitzats
Les actuacions de l’administració a les seves dependències és exemplificador per
a la resta de ciutadans. Junt amb la recollida selectiva de paper i cartró, vidre,
envasos i matèria orgànica cal implantar la recollida de residus perillosos a les
oficines.
Tipus: Convenis de col·laboració
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 6.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.2, 3.1.5
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus.
Finançament: Públic i privat
Indicador seguiment: Recuperació de residus municipals

Pàg. 60

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.2.6
Promoure dintre de les deixalleries línies de mercat de segona mà per residus
voluminosos i material electrònic.
Per fomentar el reciclatge és important que el ciutadà vegi que el seu residus
tenen una utilitat per altres i que no pateixen un tractament finalista.
Aquest mercat de segona ma podria ser gestionat per una ONG de la zona que
reinvertís els diners en el camp social
Tipus: Convenis de col·laboració
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 12.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.2, 3.1.5
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de Residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, entitats de tipus social.
Finançament: Públic i privat
Indicador seguiment: Recuperació de residus

Pàg. 61

Auditoria Ambiental

Pla d’Acció ambiental

Les Franqueses del Vallès

Definició de les accions

Programa 3.3.: Fomentar el control de la producció i gestió dels residus
no urbans

Proposta d’acció: 3.3.1.
Fomentar la realització de la declaració dels residus industrials col·laborant amb
la Junta de Residus per procedir a realitzar requeriments administratius de
complimentació de la declaració de residus de les indústries i altres establiments
Per evitar abocaments incontrolats de residus industrials a algunes
zones del municipi cal que totes les empreses que els generin tinguin un control
exhaustiu del seus residus
Tipus: Convenis de col·laboració
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.2.1
Entitats implicades: Ajuntament, Junta de Residus.
Finançament: Públic
Indicador seguiment: Recuperació de residus industrials

Pàg. 62

Auditoria Ambiental

Pla d’Acció ambiental

Les Franqueses del Vallès

Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.3.2.
Evitar l’abocament de petits industrials i comerços ubicats al casc urbà de
residus no domèstics en els contenidors de RSU, fomentant la contractació dels
serveis de recollida de residus industrials per part d’empreses autoritzades
Per evitar l’abocament de petits industrials i comerços ubicats al
casc urbà, les accions a desenvolupar, són: campanya d’informació de quins
residus són els que no poden anar als contenidors de recollida domiciliaria,
fomentar la utilització de la deixalleria fent-la gratuï ta per petits industrials i
comerços fins a una certa quantitat. A l’inici de la campanya d’informació a
aquests sector implicats, fer un assessorament gratuï t per part de l’Ajuntament
juntament amb els diferents gremis implicats. Promoure una borsa de
subproductes a la Comarca.
Tipus: Convenis de col·laboració
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1,3.1.1, 3.2.4
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de residus del Vallès Oriental Junta
de Residus.
Finançament: Públic
Indicador seguiment: Reducció de residus industrials

Pàg. 63

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.3.3.
Col·laborar en campanyes informatives de residus especials a petits productors
Descripció: Col·laborar en campanya d’informació de quins residus són els que
no poden anar als contenidors de recollida domiciliaria, fomentar la utilització de
la deixalleria.. Promoure una borsa de subproductes a la Comarca.
Tipus: Campanya de sensibilització
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 12.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.1, 3.2.4
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de residus del Vallès Oriental Junta
de Residus.
Finançament: Públic
Indicador seguiment: Reducció de residus industrials

Pàg. 64

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.3.4.
Incentivar la recollida de l’oli vegetal al menjadors de les escoles públiques i
promoure que es faci a les escoles, bars i restaurants
Descripció: Facilitar a les empreses de recollida i tractament d’olis vegetals un
llistat dels generadors d’aquests residu (sobretot cuines d’escoles, bars,
restaurants, establiments de menjars per emportar)
Tipus: Nou servei municipal
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: 3.000 euros
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.1, 3.2.4
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, empreses de recollida d’oli vegetal

Indicador seguiment: Reducció de residus municipals

Pàg. 65

Auditoria Ambiental

Pla d’Acció ambiental

Les Franqueses del Vallès

Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.3.5.
Incrementar l’ús de materials reciclats o reutilitzats en els edificis i instal·lacions
municipals i en tota obra pública
Les actuacions de l’administració a les seves dependències és
exemplificador per a la resta de ciutadans. Es molt important fomentar l’ús dels
materials reciclats o reutilitzats, en totes les accions que engegui
l’administració, ja que pot servir de mirall per altres ciutadans.
Tipus: Obres i serveis
Prioritat: Alta
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.1, 3.2.4.
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, Empreses municipals
Finançament: Públic
Indicador seguiment: Reducció de residus municipals

Pàg. 66

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.3.6.
Millorar el control de producció i gestió de runes
Descripció: La millora i gestió de runes es realitza aplicant una fiança prèvia
als permisos d’obra per garantir-ne una adequat tractament tal i com es preveu
en el decret 201/94 de 26 de juliol regulador d’enderrocs i altres residus de la
construcció, redactant una ordenança municipal i posant en funcionament l’aval.
Tipus: Taxa (fiança)
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.2, 3.1.5
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, empreses d’enderrocs

Indicador seguiment: Reducció i control de la producció de runes

Pàg. 67

Auditoria Ambiental

Pla d’Acció ambiental

Les Franqueses del Vallès

Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.3.7.
Potenciar que la planta de Gestió de Runes del Vallès Oriental apliqui
prioritàriament criteris de reutilització i reciclatge d’aquests residus
Per reduir la quantitat de residus que van a la planta de Gestió de
Runes del Vallès Oriental, és important la reutilització i reciclatge, que ja estan
descrits als objectius del decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció, les quantitats de les que estem
parlant serien força elevades tenint en compte la quantitat d’obres de
construcció que s’estan realitzant actualment, tant al municipi de les Franqueses
com a la comarca.
Tipus: Conveni
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.2, 3.1.5
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, Planta de Gestió de runes del Vallès Oriental, empreses

Indicador seguiment: Reducció i control de la producció de runes

Pàg. 68

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.3.8.
Fomentar l’elaboració d’un Pla de Gestió Comarcal de Residus Ramaders per
poder regular i distribuir l’aplicació d’aquests residus al sòl agrícola, minimitzarne la incidència sobre la qualitat de les aigües subterrànies i integrant el procés
a tots els sectors implicats
Descripció: Aquest Pla de Gestió hauria de contemplar: La adaptació de les
granges a la Llei d’IIAA 1998. Estudi del balanç de dejeccions produï des i
capacitat d’admissió de les terres. Una gestió integral de les dejeccions
ramaderes fent anàlisi de terres i aigües, càlcul d’extraccions dels cultius,
formular correctament les aportacions al sòl. Aplicació de bones pràctiques
agrícoles, com sistemes d’estalvi d’aigua de reg, gestió correcte dels residus,
utilització d’insecticides i pesticides, fomentant sistemes de producció
respectuosos amb el medi ambient.
Tipus: Pla de gestió
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: Alta
Període d’execució: Un any
Valoració econòmica:
Transversalitat: Acció relacionada amb 5 accions del pla d’acció local 1.1.1,
1.1.2, 1.2.1, 3.1.2, 3.1.5
Entitats implicades: Ajuntament, Consorci de residus del Vallès Oriental,
Junta de Residus, Cooperativa Agrària Comarcal del Vallès

Indicador seguiment: Balanç de nitrogen al sòl

Pàg. 69

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Programa 3.4.: Minimitzar la incidència ambiental de les activitats
productives, amb l’objectiu de millorar la qualitat ambiental a les

Establir sessions informatives amb els diferents sectors productius per donar a
conèixer els requeriments de la Llei 3/1998, per tal de facilitar des del punt de
vista administratiu l’adequació de les activitats a la Llei.
Donar a conèixer als diferents sectors productius (activitats classificades) els
requeriments de la Llei 3/1998, per regularitzar o adaptar la seva situació.
Tipus: Programa. Campanya d’informació.
Prioritat: Alta.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 6.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local 3.3.1.,
3.3.2, i 3.3.6.
Entitats implicades: Ajuntament i Generalitat de Catalunya.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Despesa municipal en protecció del medi ambient.

Pàg. 70

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.4.2.
Realitzar inspeccions, de forma periòdica, en especial en aquelles activitats que
ocasionen molèsties a la població, ja sigui a nivell de contaminació atmosfèrica

Incrementar el control i seguiment de totes les activitats ubicades en el territori,
i millorar la qualitat ambiental del municipi des d’una òptica més global. Tenir
un coneixement precís de les activitats que es porten a terme dins el terme
municipal i les repercussions mediambientals associades. Un aspecte prioritari
és aconseguir que es legalitzin o s’eradiquin totes aquelles activitats que
Actuacions programades d'inspecció, principalment al sector industrial i
ramader, per a vetllar pel compliment de la normativa vigent sobre emissions
de contaminants.
Tipus: Programa.
Prioritat: Alta.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Mig any.
Valoració econòmica: 25.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.3. i
3.4.3.
Entitats implicades: Ajuntament.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Nombre d’activitats sense autorització o amb activitats
diferents a les permeses.

Pàg. 71

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.4.3.
Dotar els serveis tècnics municipals corresponents dels suficients recursos
humans i econòmics, per poder desenvolupar una acurada vigilància i control
ambiental de les activitats instal·lades en el municipi.
Definir i documentar les competències del tècnic de medi ambient i de la
Regidoria de Medi Ambient. Incrementar el control i seguiment de totes les
activitats ubicades en el territori, i millorar la qualitat ambiental del municipi des
d’una òptica més global. Mantenir la informació actualitzada, accessible i
entenedora. Per exemple, elaborar un sistema d’actualització contínua del cens
de focus emissors del municipi, localització sobre cartografia les emissions, les
Tipus: Projectes i Programa.
Prioritat: Mitjana.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Mig any.
Valoració econòmica: 15.000 €.
Transversalitat: Acció 1.2.1.
Entitats implicades: Ajuntament.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Despesa municipal en medi ambient.

Pàg. 72

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.4.4.
Adequar l’ordenança municipal de convivència ciutadana i rural (va ser aprovada
pel Ple de l’Ajuntament el 25/7/96).
L’ordenança municipal, en vigor actualment, recull de forma poc realista o no
recull aspectes mediambientals, per exemple, límits de sorolls.
Tipus: Instrument jurídic
Prioritat: Alta.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: 18 mesos.
Valoració econòmica: Recursos humans Ajuntament.
Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local 2.1.5.,
2.2.1., 3.2.1. i 3.5.3.
Entitats implicades: Ajuntament.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Noves ordenances i/o decisions documentades en
matèria de medi ambient, adoptades per l’Ajuntament.

Pàg. 73

Auditoria Ambiental

Pla d’Acció ambiental

Les Franqueses del Vallès

Definició de les accions

Programa 3.5.: Establir els mecanismes per a assolir una millor
avaluació i control de la contaminació atmosfèrica

Proposta d’acció 3.5.1.
Realitzar un control continu dels nivells d'immissió dels principals contaminants
atmosfèrics i establir uns límits de seguretat provisionals pels elements no
legislats.
Descripció
Mantenir igual o per sota els nivells que indica la legislació vigent. Pels elements
no legislats establir uns límits de seguretat provisionals.
Sol·licitar realització de controls, mitjançant unitats mòbils, o millor instal·lar
cabines fixes subministrades per la XVPCA, per l’anàlisi dels principals
contaminants.
Tipus: Programa i Instrument jurídic
Prioritat: Mitja.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 10.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.3. i
3.4.4.
Entitats implicades:
Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya
Àrea de Medi Ambient. Diputació de Barcelona
Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Concentració ambiental de contaminats atmosfèrics.

Pàg. 74

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.5.2.
Regular i controlar les activitats ubicades al municipi per tal d’estabilitzar les
emissions actuals, tal com estableix el Principi de la Carta d'Aalborg.
Descripció
Objectiu: Protecció i preservació del medi ambient en equilibri amb el
A partir de la informació subministrada per la Direcció General de Qualitat
Ambiental, de la Diputació de Barcelona i de les inspeccions periòdiques
realitzades per personal de l’ajuntament es podrà controlar de forma regular els
nivells d’emissió de les activitats ubicades al municipi.
Tipus: Programa
Prioritat: Mitja.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 14.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local 1.1.3.,
3.4.2. i 3.4.4.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Emissió de contaminats atmosfèrics.

Pàg. 75

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.5.3.
Redacció de una Ordenança Municipal reguladora de la qualitat ambiental del
municipi.
Descripció
L’objectiu és recollir i establir en un únic document totes les reglamentacions en
matèria mediambiental que puguin ser d’aplicació en el municipi.
Per exemple, desenvolupar reglamentació en matèria de sorolls, on s’hauria de
recollir d’una forma més especifica les peculiaritats del municipi (zones de
sensibilitat acústica, límits d’emissió de vehicles, procediments d’avaluació
sonora, vibracions, etc...).
Tipus: Instrument jurídic
Prioritat: Alta.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 12.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local 2.1.5.,
2.2.1., 3.2.1. i 3.4.4.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Persones exposades a nivells sonors significatius.

Pàg. 76

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció: 3.5.4.
Creació de programes de promoció per a la instal·lació a nivell industrial i
domèstic d’infrastructures per l’aprofitament d’energies renovables,
especialment pel que respecta a l’energia solar tèrmica i fotovoltaica.
Els programes constaran dels següents punts.
Valoració dels recursos econòmics disponibles per destinar una part dels
pressupostos municipals, a incentivar, mitjançant ajuts o subvencions, aquelles
actuacions destinades a la utilització d’energies renovables.
Elaborar els continguts de les condicions necessàries per a optar a les línies de
subvenció o ajuts i establir els mecanismes de difusió (web, diaris, mailing...).
Crear un programa de seguiment de la seva aplicació (nombre d’ajuts
sol·licitats, imports subvencionats,.....)
S’incorporarà en els programes de sensibilització ambiental del municipi l’ús i
aprofitament d’energies renovables.
Tipus: programa d’ajuts i subvencions
Prioritat: Mitjana
Termini d’implantació: Mitjà
Període d’execució: A determinar en funció dels recursos disponibles
Valoració econòmica: < 5.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.11,
1.2.2.
Entitats implicades: Ajuntament, Empreses
Finançament: municipal
Indicador seguiment: Nombre d’instal·lacions amb equipaments d’energies
renovables

Pàg. 77

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.5.5.
Aplicar controls regulars de les emissions de vehicles mitjançant campanyes
d'inspecció dels fums del tub d'escapament dels vehicles i del nivells d’emissió
sonora, prestant especial atenció a les motocicletes.
Els controls s’efectuaran mitjançant campanyes d'inspecció dels fums del tub
d'escapament dels vehicles i del nivells d’emissió sonora, prestant especial
Les campanyes són realitzades per la Policia Local, la qual processarà les dades
i informarà dels resultats a la Regidoria de Medi Ambient.
Tipus: Instrument jurídic
Prioritat: Alta.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 12.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local 2.1.5.,
2.2.1., 3.2.1. i 3.4.4.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Persones exposades a nivells sonors significatius.

Pàg. 78

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.5.6.
Realitzar campanyes de millora de l’hàbit de conducció al nucli urbà per a
minimitzar/disminuir els comportaments que fan augmentar les emissions de
contaminants i els sorolls, per exemple, limitació de velocitat, manteniment del
vehicles, etc...
Descripció
L’objectiu és donar a conèixer al màxim possible de la població, mitjançant
campanyes informatives (xerrades, tríptics, etc...) dels resultats i les incidències
dels comportaments ambientals individuals.
Tipus: Projecte
Prioritat: Mitjana.
Termini d’implantació: Curt.
Període d’execució: Sis mesos.
Valoració econòmica: 10.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local 1.1.3.,
3.4.2. i 3.4.3.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Número de denúncies relacionades amb emissions
(sonores i atmosfèriques) dels vehicles.

Pàg. 79

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.5.7.
Aplicar mesures de regulació del trànsit dins el nucli urbà, orientades
principalment a minimitzar el pas de vehicles pesants pel centre del municipi.
Descripció
Degut a l’elevat trànsit de vehicles pesants per l’interior del municipi és
necessari aplicar mesures orientades principalment a minimitzar el pas de
vehicles pesants per determinats carrers del municipi, a destacar la Carretera
de Barcelona. Aquesta acció està supeditada al resultats obtinguts després de
realitzar els aforaments periòdics de trànsit.
Tipus: Programa
Prioritat: Mitjana.
Termini d’implantació: Mig.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 5.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.8. i
1.1.9.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Persones exposades a nivells sonors significatius.

Pàg. 80

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Programa 3.6.: Millorar el cicle de l’aigua del municipi

Proposta d’acció 3.6.1.
Millorar el cicle de l’aigua del municipi, executant les actuacions previstes en
l’estudi Avantprojecte de millora medi ambiental del cicle de l’aigua de Les
Franqueses del Vallès. GESA (2000) incorporant aspectes mediambientals
Descripció
De les tres actuacions proposades, fins a la data manca l’endegament de la llera
del riu Congost al seu pas pel municipi. Aquesta actuació haurà d’incorporar els
aspectes ecològics i biològics inherents al riu, i no només solucions d’enginyeria.
Tipus: Projecte executiu
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: llarg
Període d’execució: 2-5 anys
Valoració econòmica: 1.768.692 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 3 accions del pla d’acció local, 2.1.4,
2.1.6, 2.2.1
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de Barcelona, Departament
de Medi Ambient, Assessoria Externa, Unió Europea

Indicador seguiment: Progressió de les obres d’endegament.

Pàg. 81

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.6.2.
Implantar i fomentar criteris d’estalvi d’aigua en les dependències i edificis
municipals
Descripció
Caldrà realitzar una diagnosi del consum d’aigua en dependències i edificis
municipals, i la conseqüent implementació d’un pla d’acció per l’estalvi d’aigua.
Tipus: Projecte executiu
Prioritat: Mitjana
Termini d’implantació: Mitjà
Període d’execució: 6 mesos
Valoració econòmica: 18.000 €
Transversalitat: Acció relacionada amb 1 acció del pla d’acció local
1.1.2
Entitats implicades: Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Indicador seguiment: Consum d’aigua en dependències i edificis municipals

Pàg. 82

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 3.6.3.
Reduir l’ús d’aigua potable per a reg.
Descripció
Minimitzar el consum municipal d’aigua potable i evitar els costos d’una
potabilitazió no necessària, fets que contribueixen a una millor gestió sostenible
Tipus: Projecte executiu
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: curt
Període d’execució: 2-6 mesos
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 4 accions del pla d’acció local, 1.1.6,
1.1.7, 2.1.5, 2.1.6
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Reducció del consum d’aigua potable municipal

Pàg. 83

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Línia estratègica 4: Millora de l’estructura municipal: Mobilitat.

Programa 4.1: Millorar l’espai urbà per facilitar l’ú s dels desplaçaments
mé s ecolò gics i promoure l’accessibilitat.

Proposta d’acció 4.1.1.
Incrementar l’amplada de les voreres, quan sigui possible, reduint obstacles,

Millorar les condicions i l’estat de les voreres, amb l’objectiu de facilitat i afavorir
els desplaçaments a peu. La grandària de la vorera és un factor d’accessibilitat i
la majoria de les voreres del municipi tenen una amplada inferior a 1,5 metros,
amplada mínima considerada com a recomanable. Es podria adoptar laCarta
europea dels drets del vianant.
Tipus: Projecte
Prioritat: Baixa.
Termini d’implantació: Mig.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 500.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.3. i
4.1.6.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Nombre de carrers amb una amplada superior als 1,5
metres.

Pàg. 84

Auditoria Ambiental

Pla d’Acció ambiental

Les Franqueses del Vallès

Definició de les accions

Proposta d’acció 4.1.2.
Recuperar espai urbà per a vianants i bicicletes, per exemple, amb la creació de
xarxes destinades a la circulació de bicicletes, augmentar les superfícies
destinades a zones per a vianants, zones de prioritat invertida, zones 30.
Desenvolupar el projecte de xarxa carril-bici realitzat per Diputació de
Barcelona, vetllant especialment per la connexió amb els carrils-bici d’altres
municipis.
Descripció
Potenciar tots aquells sistemes, tant a nivell particular com a nivell col·lectiu,
que prioritzin l’estalvi i millora dels recursos naturals, facilitant l’ús dels
Recuperar el protagonisme del vianant respecte el vehicle a motor, i fomentar la
creació de carrils bici de forma específica per dintre del municipi.
Tipus: Projecte
Prioritat: Baixa.
Termini d’implantació: Mig.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 100.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.9. i
1.1.13.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Carrers de prioritat per als vianants i metros de carril
bici.

Pàg. 85

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 4.1.3.
Millorar la connexió entre les urbanitzacions i el centre urbà, afavorint el
transport públic. Estudiar la possibilitat i aplicar, si s’escau, un sistema de
transport intraurbà entre els diferents nuclis de població del municipi. Aquesta
acció pot dur-se a terme conjuntament amb algun promotor privat.
Potenciar el transport col·lectiu enfront del privat, especialment entre les
urbanitzacions allunyades del centre urbà i aquest.
Tipus: Programa
Prioritat: Baixa.
Termini d’implantació: Llarg.
Període d’execució: Tres anys.
Valoració econòmica: 5.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.9. i
1.1.13.
Entitats implicades: Ajuntament
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Desplaçament i mobilitat de la població.

Pàg. 86

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 4.1.4.
Promoure davant dels organismes competents les millores en freqüència de pas
de RENFE.

Tipus: Programa
Prioritat: Baixa.
Termini d’implantació: Llarg.
Període d’execució: Tres anys.
Valoració econòmica: 1.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.9. i
1.2.1.
Entitats implicades: Ajuntament i RENFE.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Desplaçament i mobilitat de la població.

Pàg. 87

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 4.1.5.
Promoció de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques,
adaptant-se al Decret 135/1995. per exemple, en el disseny urbanístic
d’itineraris adaptats, amb el rebaixament de voreres, l’adaptació d’escales, i
rampes, etc.
Descripció
Augmentar l’accessibilitat dels edificis públics, de les infrastructures viàries,
transport públic, etc. Per exemple, en el disseny urbanístic d’itineraris adaptats,
amb el rebaixament de voreres, l’adaptació d’escales i rampes, etc.
Tipus: Programa i projecte
Prioritat: Mitjana.
Termini d’implantació: Mig.
Període d’execució: Un any.
Valoració econòmica: 100.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 1 accions del pla d’acció local 4.1.1.
Entitats implicades: Ajuntament.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Nombre de infrastructures que s’adapten al Decret
135/99.

Pàg. 88

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 4.1.6.
Adequar i integrar paisatgísticament les carreteres del municipi, tal i com indica
el Pla Sectorial de Carreteres de Catalunya. A més, conservar i millorar la xarxa
de camins mantenint la seva estructura i funció de connexió rural.
Integrar des d’un punt de vista mediambiental la xarxa viària i de camins
actual, afavorint la millora i la conservació.
Tipus: Projecte
Prioritat: Mitjana.
Termini d’implantació: Alt.
Període d’execució: Tres anys.
Valoració econòmica: 500.000 €.
Transversalitat: Acció relacionada amb 2 accions del pla d’acció local 1.1.9 i
1.1.13.
Entitats implicades: Ajuntament i Generalitat de Catalunya.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Desplaçament i mobilitat de la població.

Pàg. 89

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 4.1.7.
Seguiment actiu, per part dels tècnics municipals, de les mesures correctores
proposades en la declaració d’impacte ambiental de la Ronda Nord.
Al tractar-se d’una infrastructura que afecta de forma important el terme
municipal, i a l’elevat grau de sensibilització per part de la població, els serveis
tècnics de l’ajuntament haurien de dedicar recursos suficients per realitzar un
seguiment acurat del projecte.
Tipus: Projecte
Prioritat: Alta.
Termini d’implantació: Baix.
Període d’execució: Tres mesos.
Valoració econòmica: 1.000 €.
Transversalitat: Acció 1.1.3.
Entitats implicades: Ajuntament.
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Participació ciutadana en processos de sostenibilitat.

Pàg. 90

Auditoria Ambiental
Les Franqueses del Vallès

Pla d’Acció ambiental
Definició de les accions

Proposta d’acció 4.1.8.
Integrar les urbanitzacions en la estructura funcional i d’ordenació del municipi
Dotar les urbanitzacions dels serveis municipals necessaris, de les figures de
protecció contra el risc d’incendis forestals, dels sistemes de sanejament i del
sistema de comunicació i integració en el funcionament municipal.
Tipus: Projecte executiu
Prioritat: Mig
Termini d’implantació: llarg
Període d’execució: 4-5 anys
Valoració econòmica: Transversalitat: Acció relacionada amb 16 accions del pla d’acció local, 1.1.3,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.13, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.6, 3.1.3, 4.1.34.1.7
Entitats implicades:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Diputació de Barcelona, Departament
de Medi Ambient, Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
Assessoria Externa
Finançament: Públic.
Indicador seguiment: Nombre de millores o nous serveis municipals per
urbanització. Nombre de plans de gestió per urbanització

Pàg. 91

