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INDICADORS DE SOSTENIBILTAT SANT ADRIÀ DE BESÒS

Aquest document pretén fer un seguiment d'Indicadors de Sostenibilitat de Sant Adrià de
Besòs a data d'octubre de 2014. 

Els Indicadors descrits han estat inspirats en els definits en el Pla de seguiment del Pla
d'Acció Ambiental Municipal de Sant Adrià de Besòs de l'abril de 2005, aprovat al febrer de
2007 pel Ple de l’Ajuntament, després d’un llarg procés participatiu.

El Pla d'Acció Ambiental va definir: 

7 línies estratègiques
24 Programes d'actuació

98 Accions i projectes

El  compliment de les accions no es valoren en el  present document,  només es fa un
anàlisis  de  l'evolució  dels  indicadors  més  útils  i  fiables  definint  per  cada  un  d'ells:
l'objectiu,  el  càlcul,  la  tendència  desitjada,  les  dades  per  al  període  estudiat
mitjançant gràfica, la font, la tendència real de l'indicador que es simbolitza mitjançant
semàfor (        positiu,        neutre,       negatiu)  i les conclusions que se n'extreuen de
les dades reflectides.

Al final es fa una síntesi amb les principals conclusions extretes dels indicadors ambientals
del municipi.

A continuació es llisten els  36 indicadors  dels que es fa seguiment en àmbits com la
despesa municipal, la mobilitat o els vectors ambientals: verd urbà i biodiversitat, residus,
energia,  aigua  i  atmosfera  (on es  considera  tant  la  contaminació  atmosfèrica  com la
contaminació acústica). 

1. INDICADORS DE DESPESA MUNICIPAL DESTINADA A MEDI AMBIENT

1.1 DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT (PROTECCIÓ I MILLORA DEL 
MEDI AMBIENT, RESIDUS I PARCS I JARDINS)
1.2 DESPESA MUNICIPAL EN MEDIAMBIENT SEGONS CAPÍTOLS
1.3 DESPESA MUNICIPAL EN MEDIAMBIENT PER HABITANT I ANY 

2. INDICADORS DE MOBILITAT

2.1 MITJANA DE DESPLAÇAMENTS PER PERSONA I DIA
2.2 REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS
2.3 RÀTIO PÚBLIC/PRIVAT
2.4 AUTOCONTENCIÓ DEL MUNICIPI
2.5 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA AL 
MUNICIPI PER TIPOLOGIES
2.6 ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ, NOMBRE DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA PER CADA 1000 HABITANTS 
2.7 Km. DE CARRILS BICICLETA

3. VERD URBÀ I BIODIVERSITAT

3.1 SUPERFICIE VERD URBÀ PER TIPOLOGIES.
3.2 SUPERFICIE VERD URBÀ PER HABITANT.
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3.3 SUPERFICIE DE PARC URBÀ PER HABITANT
3.4 DIVERSITAT D'HÀBITATS, HÀBITATS DE CATALUNYA PRESENTS AL 
MUNICIPI.

4 RESIDUS

4.1 PRODUCCIÓ ANUAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
4.2 COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER CÀPITA
RESPECTE A LA MITJANA DE L'AMB.
4.3 RECOLLIDA SEGREGADA DE RESIDUS PER FRACCIONS
4.4 EVOLUCIÓ EN LA GESTIÓ/DESTÍ DELS RESIDUS MUNICIPALS
4.5 EVOLUCIÓ EN L'ÍNDEX DE RESIDUS A VALORITZACIÓ
4.6 QUANTITAT DE TONES DE RESIDUS RECOLLITS A LA DEIXALLERIA.

5. ENERGIA

5.1 DESPESA ENERGÈTICA GLOBAL MUNICIPAL (TOTES LES FONTS) I 
EMISSIONS DE TONES DE CO2 ASSOCIADES.
5.2 CONSUM ENERGÈTIC ANUAL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC.
5.3 CONSUM ENERGÈTIC ANUAL DELS EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS.
5.4 CONSUM DE COMBUSTIBLES DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICPAL.
5.5.CONSUM ENERGÈTIC TOTAL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS PER SECTORS.
5.6 PRODUCCIÓ LOCAL D'ENERGIES RENOVABLES.

6. AIGUA

6.1 CONSUM D'AIGUA MUNICIPAL ANUAL TOTAL I PER USOS.
6.2 COMPARATIVA DEL CONSUM D'AIGUA DOMÈSTIC PER HABITANT I DIA 
DEL MUNICIPI RESPECTE A LA MITJANA DE L'ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA (AMB).
6.3 CONSUM D'AIGUA FREÀTICA PER A USOS MUNICIPALS NO POTABLES.

7. ATMÓSFERA

CONTAMINACIÓ ATMÓSFERICA

7.1 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: NO2
7.2 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: SO3
7.3 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: O3
7.4 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: PM10
7.5 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: PM2,5
7.6. EVOLUCIÓ DEL VALOR MITJA DE L'INDEX CATALÀ DE QUALITAT 
AMBIENTAL  (ICQA). 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

7.7 EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE LA POBLACIÓ EXPOSADA PER SOTA DELS 
VALORS LÍMITS D'IMMISSIÓ ACÚSTICA PER ALS PERIODES DIÜRN/VESPRE I
NOCTURN I PEL Lden.

8. CONCLUSIONS
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1. INDICADORS DE DESPESA MUNICIPAL DESTINADA A MEDI AMBIENT

1.1 DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT (PROTECCIÓ I MILLORA
DEL MEDI AMBIENT, RESIDUS I PARCS I JARDINS)

1.2 DESPESA MUNICIPAL EN MEDIAMBIENT SEGONS CAPÍTOLS

1.3 DESPESA MUNICIPAL EN MEDIAMBIENT PER HABITANT I ANY 
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1.1 DESPESA MUNICIPAL EN MEDIAMBIENT (PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI
AMBIENT, RECOLLIDA DE RESIDUS I PARCS I JARDINS)

Definició: Determina la despesa municipal en medi ambient i altres conceptes relacionats
com parcs i jardins o recollida de residus en relació al pressupost anual de la despesa
municipal.

Objectiu:  Avaluar el pes de les qüestions ambientals en el pressupost de despeses de
l'administració municipal

Càlcul: Despesa municipal corrent en protecció i millora del medi ambient (cap. I II i IV)
Despesa municipal corrent (cap. I , II, IV)

Despesa municipal en Parcs i jardins 
                      Despesa municipal corrent (cap. I , II, IV)

Despesa municipal en recollida de residus
Despesa municipal corrent (cap. I , II, IV)

Tendència desitjada:  Augmentar la inversió en despesa municipal  en medi ambient,
sobretot la destinada a protecció i millora del medi ambient.

Dades: 
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Fonts: Pressupostos anuals municipals.

Tendència de l'Indicador: 

Comentaris:  La despesa municipal en protecció i millora del medi ambient es mou per
sota del 1% del pressupost municipal amb poques variacions en els darrers anys, essent
el mínim en el 2002 amb 248.917 €, i el màxim 308.660 al 2014. La despesa municipal
destinada a la recollida de residus sí que ha experimentat una davallada del 3 al 2,6%,
tendència inversa a la despesa en parcs i jardins que ha augmentat del 2,5 al 3% del
pressupost anual. 
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1.2.  DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT SEGONS CAPÍTOLS 

Definició: Despesa municipal en protecció i millora del medi ambient agrupada en capítols
I (personal), II (corrent), IV (subvencions) i V (inversions)

Objectiu:  Evolució de la depesa per capítols per al programa de protecció i millora del
medi ambient dels pressupostos municipals.

Tendència desitjada: Augmentar la inversió de la despesa municipal en medi ambient,
sobretot la destinada a Capítol II (despesa corrent).

Dades:

Fonts:  Pressupostos anuals municipals.

Tendència de l'Indicador : 

Comentaris: La despesa destinada a capítol IV (subvencions), es manté constant tots els
anys (650€). La despesa destinada a personal és de llarg la major partida suposant al
voltant d'un 90% de la despesa en medi ambient. La despesa per al capítol II (corrent),
tot i que continua essent escassa, ha experimentat un important creixement per al 2014
(de 11.996€ a 30.667 €).
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1.3.  DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT PER HABITANT I ANY.

Definició: Determina la despesa municipal en medi ambient per habitant i any.

Objectiu:  Evolució  de  la  despesa  municipal  per  habitant  i  any  en  els  darrers  anys,
aquesta dada permet comparar de forma objectiva amb altres municipis la inversió que fa
l'ajuntament en medi ambient.

Càlcul: Despesa municipal corrent en  protecció i millora del medi ambient (cap. I II i IV) 
habitants cens anual

Tendència desitjada: Augmentar la inversió de la despesa municipal en medi ambient
per habitant i any,  sobretot la destinada a protecció i millora del medi ambient.

Dades

Fonts: Dades oficials de població (Idescat) i pressupostos anuals municipals. La dada de
població  del  2014:  35.386  habitants,  és  provisional  a  l'espera  de  ser  aprovada  per
l'“Instituto nacional de estadística”. 

Tendència de l'Indicador : 

Comentaris:  La despesa en Protecció i millora del medi ambient per habitant i any és
força baixa entre 7 i 9 € per habitant per als darrers 4 anys. La despesa en la recollida de
residus sòlids ha experimentat una baixada de 27 € al 2011 a 21,9 € al 2014 per habitant,
tendència inversa a l'experimentada en Parcs i jardins que ha pujat de 22€ a 26€ per
habitant  i  any  en  els  darrers  4  anys,  aquest  augment  correspon  a  l'augment  de  la
superfície verda a mantenir per part de l'ajuntament en noves zones urbanitzades.
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2. INDICADORS DE MOBILITAT

2.1 MITJANA DE DESPLAÇAMENTS PER PERSONA I DIA

2.2 REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS

2.3 RÀTIO PÚBLIC/PRIVAT

2.4 AUTOCONTENCIÓ DEL MUNICIPI

2.5 EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA AL
MUNICIPI PER TIPOLOGIES

2.6 ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ, NOMBRE DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA PER CADA 1000 HABITANTS 

2.7 Km. DE CARRILS BICICLETA
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2.1  MITJANA DE DESPLAÇAMENTS PER PERSONA I DIA A SANT ADRIÀ DE BESÒS

Definició:  Mitjana de desplaçaments (en dia feiner) per persona i dia dels residents a
Sant Adrià de Besòs, majors de 4 anys, per als anys 2006 i 2011. 

Objectiu: Es compara l'evolució del nombre de desplaçaments en dia feiner per resident a
Sant Adrià de Besòs, pels anys 2006 i 2011, amb la mitja de desplaçaments realitzats als
municipis de l'Àrea metropolitana de Barcelona. 

Càlcul:  Nombre de desplaçaments per persona i dia (segons dades de les enquestes de
mobilitat).

Tendència desitjada: Disminuir la mitjana de desplaçaments per persona i dia.

Dades: 

Font:  Les dades de mobilitat  s'obtenen del “Quadern de la mobilitat  a Sant Adrià de
Besòs” elaborat a partir de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (EMQ), i també del
“Quadern de la mobilitat a Sant Adrià de Besòs” de l'Enquesta de Mobilitat 2011 (EM).

L’Enquesta  de  Mobilitat  Quotidiana  2006  (EMQ  2006) és  una  estadística  oficial
promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal de l’Enquesta fou
analitzar la mobilitat quotidiana dels residents a Catalunya, incloïa informació relativa a
tots  els  desplaçaments  realitzats  pels  entrevistats  tant  en  dia  feiner  (de  dilluns  a
divendres)  com en cap de setmana (dissabte,  diumenge i  festiu).  Es van incloure 18
municipis, Barcelona i els 17 municipis de la primera corona metropolitana
 L'  Enquesta de Mobilitat  2011 es va realitzar  als  municipis  de  la  Primera Corona
metropolitana,  excepte  Barcelona  ciutat,  estadística  promoguda  per  la  Diputació  de
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en aquest cas només es va considerar la
mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de l’any 2011, per a la població
resident als 17 municipis d’aquest àmbit territorial. 
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Tendència de l'indicador: 

Comentaris:  Al  2006,  en  un  dia  feiner,  la  població  resident  a  Sant  Adrià  de  Besòs
realitzava un total de 103.953 desplaçaments, amb una mitjana de 3,35 desplaçaments
per persona i dia. Aquesta mitjana és lleugerament superior a la mitjana del conjunt de
municipis de l'àmbit de l'EMT:3,33.
Al  2011 aquesta  tendència  s'inverteix,  el  nombre de desplaçaments  diaris  al  municipi
augmenta fins 109.801, representant un total de 3,36 desplaçaments per persona i dia
(només  un  1% més  respecte  l'enquesta  anterior).  La  mitjana  de  desplaçaments  per
persona de la primera corona metropolitana  augmenta fins 3,42. Sant Adrià es situa en
un terme intermedi respecte dels 17 municipis analitzats.
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2.2.  REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS

Definició: Percentatge per cada tipus de mode de transport dels desplaçaments totals de
la  població,  considerant  els  modes  de:  transport  públic,  transport  privat  i  mode  no
motoritzat.

Objectiu: Es compara l'evolució del repartiment modal dels desplaçaments al municipi
pels  anys  2006 i  2011,  però  també fent  la  comparativa  amb la  mitja  de  dades dels
municipis de l'EMT (primera corona metropolitana, excloent Barcelona al 2011)

Càlcul: Nº de desplaçaments per mode (no motoritzats, tr. públic, tr. Privat) 
Nº de desplaçaments totals diaris

Tendència desitjada: Augmentar  la  proporció  dels  modes no motoritzats  en primera
instància respecte als motoritzats, i augmentar la proporció del transport públic respecte
al privat preferentment.

Dades:

Font:  Les dades de mobilitat  s'obtenen del “Quadern de la mobilitat  a Sant Adrià de
Besòs” elaborat a partir de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (EMQ), i també del
“Quadern de la mobilitat a Sant Adrià de Besòs” de l'Enquesta de Mobilitat 2011 (EM).

Tendència de l'indicador: 

Comentaris:  Al 2006 dels 103.953 desplaçaments realitzats pels residents a Sant Adrià
de Besòs en dia feiner, el 51,0% es fan en modes no motoritzats, el 25,4% en transport
públic. La quota d’ús del transport privat (23,6%) es troba per sota de la mitjana de l’EMT
(25,9%).
Si  es  compara  amb  les  dades  municipals  del  2011,  els  modes  no  motoritzats  han
augmentat lleugerament el seu pes relatiu en la mobilitat diària: han passat a representar
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el  53% del  conjunt  de  la  mobilitat,  front  a  un 51% cinc  anys  abans.  Els  modes  de
transport públic i privat han baixat un 0,7% i un 1,1% respectivament

Tot i així, al 2011, Sant Adrià de Besòs és el municipi de tota l'EMT que major ús fa del
transport  públic.  Aquests  desplaçaments  arriben  a  representar  gairebé  un 25% de  la
mobilitat  diària  dels  seus  residents,  en  coherència,  és  dels  municipis  de  l'àrea
metropolitana on es fa un ús més baix del transport privat (concretament el quart), en pro
del transport públic.
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2.3. RATIO TRANSPORT PÚBLIC/PRIVAT

Definició:  La Ràtio entre transport públic i privat mostra el nivell de competència entre
els modes motoritzats. 

Objectiu: S'identifica quin dels dos modes predomina en els desplaçaments motoritzats.
L'obtenció de valors inferiors a 1 denota el predomini del transport privat, mentre valors
per sobre 1 manifesten el predomini del transport públic.

Càlcul: Desplaçaments realitzats en transport públic
Desplaçaments realitzats en transport privat  

Tendència  desitjada: Augmentar  la  ràtio  dels  desplaçaments  en  transport  públic
respecte als desplaçaments en transport privat.

Dades: 

Font:  Les dades de mobilitat  s'obtenen del “Quadern de la mobilitat  a Sant Adrià de
Besòs” elaborat a partir de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (EMQ), i també del
“Quadern de la mobilitat a Sant Adrià de Besòs” de l'Enquesta de Mobilitat 2011 (EM).

Tendència de l'indicador: 

Comentaris; Sant Adrià de Besòs està entre els tres primers municipis de l'EMT amb la
ràtio públic/privat més elevada: 1,08 al 2006 i 1,09 al 2011. Es pot dir que per cada
desplaçament en transport públic se’n realitza un altre en transport privat.
El valor assolit per aquesta ràtio en la mobilitat mecanitzada al 2011 està molt per sobre
de  la  mitjana  global  de  l'EMT  (0,69).  La  ràtio  als  municipis  de  l'EMT  ha  variat
considerablement del 2006 al 2011, en detriment del transport públic, al 2006 es van
considerar  18  municipis  (Barcelona  inclosa)  i  la  ràtio  era  de  0,99,  al  2011  es  varen
considerar 17 municipis (Barcelona exclosa) i la ràtio era de 0,69.
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 2.4. AUTOCONTENCIÓ DEL MUNICIPI

Definició:  L’Autocontenció  municipal,  percentatge  de  desplaçaments  realitzats  per
residents que tenen com a origen i destinació el propi municipi de residència.

Objectiu: Mesura el percentatge de desplaçaments realitzats per residents que tenen com
a origen i destinació el propi municipi de residència, respecte el total de desplaçaments
realitzats.. 

Càlcul: Desplaçaments interns (desplaçaments origen i destí SAB per raó de treball)      *100
Total desplaçaments per raó de treball 

Tendència desitjada: Augmentar la ràtio dels desplaçaments interns (origen i destí Sant
Adrià de Besòs) respecte al total de desplaçaments per motiu de treball. 

Dades:  Les  dades  de  mobilitat  s'obtenen de  l'Enquesta  de  Mobilitat  Quotidiana  2006
(EMQ) i l'Enquesta de tota la Mobilitat 2011 (EM). 

Font:  Les dades de mobilitat  s'obtenen del “Quadern de la mobilitat  a Sant Adrià de
Besòs” elaborat a partir de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (EMQ), i també del
“Quadern de la mobilitat a Sant Adrià de Besòs” de l'Enquesta de Mobilitat 2011 (EM).

Tendència de l'indicador:

Comentaris :  L’autocontenció a Sant Adrià de Besòs és del 43,7% al 2006 i 47,5% al
2011, fet que indica el predomini de la mobilitat connectiva vers la interna. Tot i  que
l’autocontenció municipal ha crescut sensiblement en aquests cinc anys, es pot dir que es
segueix la tendència desitjada a disminuir la mobilitat connectiva respecte a la mobilitat
dins el propi municipi.
Tot i  la tendència positiva del 2011 respecte el 2006, a augmentar l'autocontenció, es
tracta encara d'un valor molt per sota de la mitjana global dels municipis de l'EMT. 
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Cal considerar en el continu urbà que forma Sant Adrià de Besòs amb Barcelona (en el
marge dret del riu) i amb Badalona i Santa Coloma de Gramenet (en el marge esquerre
del riu), que facilita la mobilitat intermunicipal de curta distància.
Aquest percentatge tant baix d'autocontenció, només és superat per 4-3 municipis de l'
EMT a les enquestes, essent els valors de mitjana per a l'EMT de 75,2 i 62,2 per al 2006 i
2011 respectivament. 
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2.5. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA AL MUNICIPI
PER TIPOLOGIES

Definició:  Evolució del nombre de vehicles per tipologies: turismes, motos, furgonetes,
camions, autobusos 

Objectiu: Determinar  quina  es  la  tendència  al  municipi  en  l'evolució  del  nombre  de
vehicles censats per tipologies.

Càlcul:  Núm.  de  turismes,  núm.  de  motos,  núm.  de  furgonetes   i  camions,  núm.
autobusos  (anuals)

Tendència desitjada: Disminuir el nombre de vehicles de tracció mecànica al municipi.

Dades:

Font: Idescat

Tendència de l'indicador: 

Comentaris: El nombre de vehicles de tracció mecànica s'ha mantingut molt estable en
els darrers 9 anys, amb lleugera tendència a decréixer en la tipologia de vehicles més
comú; turismes i furgonetes i camions. 
Les  úniques  tipologies  de  vehicles  que  han  experimentat  un  augment  constant  en  el
període  són:  el  nombre  de  motocicletes  i  el  nombre  d'autobusos  i  d'altres  que
pràcticament s'han doblat. 
En conjunt, el parc de vehicles al 2013 és de 18.420 vehicles, al 2003 el nombre total de
vehicles era lleugerament inferior: 17.582. Així doncs, encara que ha augmentat el parc
automobilístic, cal considerar que es deu bàsicament a l'augment de motocicletes, que ha
augmentat considerablement el seu pes relatiu en el conjunt del parc.
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2.6. ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ, NOMBRE DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
PER CADA 1000 HABITANTS 

Definició: Comparativa del nombre de vehicles per cada mil habitants al municipi, índex
de motorització, amb l'índex de motorització per a tot Catalunya.

Objectiu:  Determinar quina es la tendència al municipi en l'índex de motorització des del
1991, tot comparant la tendència amb la dada mitja per tot Catalunya. Per calcular l'índex
es fan servir les dades de: turismes, motocicletes, furgonetes i camions.

Càlcul: núm. de turismes + núm. de motos + núm. de furgonetes i camions  * 1000
núm. d'habitants

Tendència desitjada: Disminuir el nombre de vehicles de tracció mecànica per habitant.

Dades:

Font: Idescat

Tendència de l'indicador: 

Comentaris:  El  nombre  de  vehicles  de  tracció  mecànica  per  cada  mil  habitants  s'ha
mantingut molt estable en els darrers 10 anys, fins i tot ha experimentat una lleugera
davallada des del màxim de 574 vehicles per cada 1000 habitants al 2007, s'ha passat a
523 al 2013. Aquesta davallada es deu segurament a la conjuntura econòmica dels darrers
anys. 
Contràriament, en la primera dècada del període hi va haver un creixement en l'índex de
motorització del 39%, de 373 vehicles per cada mil habitants al 1991 es va passar a 518
al 2001. Creixement no gaire sostenible des del punt de vista mediambiental pel consum
energètic i contaminació associada que això suposa. 
L'índex de motorització per a Catalunya és en general molt més alt (entorn 140 vehicles
més per cada 1000 habitants), amb una tendència en l'evolució similar a l'observada a
Sant Adrià del Besòs, ja que les tendències es deuen a factors econòmics generals.
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El fet que l'index de motorització sigui relativament baix a Sant Adrià, es pot deure a un
factor socioeconòmic, però també a les bones comunicacions del municipi que fan més
prescindible el cotxe. En general aquest fenomen es dóna a tot el Barcelonès, on l'índex
de motorització és molt més baix que a la resta de Catalunya.
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2.7. Km DE CARRIL BICICLETA 

Definició: Km de carril bicicleta.

Objectiu: Tendència en la creació de carrils bici al municipi. L'execució de part del Pla
director de la bicicleta ha contribuït a augmentar en molt els m lineals de la xarxa per
bicicletes. Es comparen les dades actuals del 2014, amb les que es van obtenir en el marc
del Pla d'Acció Ambiental del 2005. 
S'han considerat com a carril bici les següents tipologies: carril bici protegit, vorera bici i
pista bici, no s'han considerat altres tipologies de vies que segons el “Manual pel disseny
de vies ciclistes de Catalunya” sí que es podrien considerar, com ara: carrers de vianants,
carrer de convivència, etc, per així seguir criteris semblants als que es van considerar
llavors.

Càlcul: m. pista bici + m. carril bici protegit +  m. carril bici = total vies ciclistes 

Tendència desitjada: Augmentar el nombre de km de carril bicicleta

Dades:  

Tipologia  de
via ciclista

Característiques Longitud
2014 (m)

Longitud
2005 (m)

Pista bici Via  per  a  ciclistes,  segregada  del
trànsit,  amb traçat independent de
les carreteres

5.925

Carril bici 
protegit

Via  per  a  ciclistes  separada
físicament de la resta de la calçada

591,5

Vorera bici Via  ciclista  senyalitzada  sobre  la
vorera

6.423

Total metres 12.939,5 4.979

Total km 12,9 5

Per veure ubicacions i longituds dels diferents tipus de trams, veure el plànol adjunt: 
m XARXA BICI_IND DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SAB
 
Font:  Pla  Director  de  la  bicicleta  de  Sant  Adrià  del  Besòs  (pendent  d'aprovació)  i
elaboració pròpia de l'àrea de Territori.

Tendència de l'indicador:

Comentaris:  En l'auditoria ambiental del 2005 hi havia finalitzats uns 4.979m de carril
bici,  llavors  es  va  preveure  que  amb  una  futura  ampliació  s'arribaria  als  12.300m.
Actualment, 11 anys després, s'han comptabilitzat uns 12.940m de carril bici al municipi.
S'han assolit els objectius planificats llavors, i hi ha nova oferta de carril bici ja planificada
en els nous projectes urbanístics com la fase pendent de construir de la Catalana. També
hi ha noves propostes, encara per concretar i planificar dins el marc del Pla director de la
bicicleta,  que  suposaran  una  millora  en  la  connectivitat  tant  interna,  com  amb  els
municipis veïns. 
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3. VERD URBÀ I BIODIVERSITAT

3.1 SUPERFICIE VERD URBÀ PER TIPOLOGIES.

3.2 SUPERFICIE VERD URBÀ PER HABITANT.

3.3 SUPERFICIE DE PARC URBÀ PER HABITANT

3.4 DIVERSITAT D'HABITATS, HÀBITATS DE CATALUNYA PRESENTS 
AL MUNICIPI.
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3.1.  SUPERFICIE VERD URBÀ PER TIPOLOGIES

Definició:  Tipologies de verd urbà de la ciutat i superfície que ocupen, distingint: Parcs
urbans,  Espai  litoral,  Espai  fluvial,  Horts  urbans,  teulades  verdes  i  espais  ruderals.
Qualsevol espai amb vegetació i fauna associada. 

Objectiu:  Tot i que Sant Adrià es considera pràcticament en la seva totalitat sòl urbà,
exceptuant el riu i la platja, la varietat  i quantitat en tipologies de verd urbà pot dotar al
municipi de més atributs en quan a la qualitat ambiental, de l'habitat, biològica i sensorial,
així com altres valors més lúdics o d'interès cultural.

Càlcul: Supf. parcs urbans + supf. Espai litoral + supf. Espai fluvial + supf horts urbans +
supf. Cobertes verdes + Supf. Espais ruderals.       

Tendència desitjada: Augmentar en tipologies, enriquir, el verd urbà (a més a més de:
parcs, horts, cobertes, espai litoral i espai fluvial), incorporar altres tipus de verd urbà
com ara murs verds, jardins verticals, basses, etc. Però també augmentar la superfície
existent per cada una de les tipologies en les que sigui viable (en el cas de espai fluvial no
és possible). 

Dades:

Tipologies Superfície 2013 Observacions

Parcs urbans 256.013 m2
25,6 ha

Parcs del municipi majors de 0,5 ha, no asfaltats en la
seva majoria i amb vegetació arbòria.  

Espai Litoral 71.541 m2
7,15 ha

Platja Fòrum, Platja del Litoral, i dues zones més amb
sorra (platja davant tubs FECSA_ENDESA i platja de la
desembocadura)

Espai Fluvial 303.078 m2
30 ha

S'inclou la llera del riu, marges amb vegetació, parc
fluvial i illetes de còdols. 

Horts urbans 1.712 m2 En 2 indrets: Can Serra i Parc de la Pollancreda.

Cobertes
verdes 

15.847 m2 Escola  Bressol  Céspedes,  ECOPARC,  ROS  ROCA  i
Districlima.

Espais
ruderals

133.498 m2
13,35 ha

S'inclouen  espais  molt  diversos  com la  zona  de  la
desembocadura amb vegetació ruderal o inespecífica,
el nus viari de la Ronda c-32 i el front marítim davant
FECSA-ENDESA

Total 2013 781.689 m2  Verd urbà

Total 2002 228.233 m2  Verd urbà

Dins  de parcs  no  s'han considerat  altres  tipologies  de  verd  com ara:  jardins,  places,
carrers arbrats o verd a la via pública, per la complexitat que això suposa.  

Per veure ubicacions i superfícies veure el plànol adjunt: Sistema Verd Urbà-Hàbitats de
Catalunya
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Font:  Dades  actuals  Elaboració  pròpia  amb  cartografia  de  l'Àrea  de  Territori  de
l'Ajuntament Sant Adrià de Besòs, dades del 2002 provenen del Pla d'acció de l'Auditoria
ambiental municipal aprovada el 2007.

Tendència de l'indicador: 

Comentaris: El verd urbà està format pel conjunt d'espais verds de la trama urbana,
format en major part per parcs i jardins, que conjuntament amb els espais com el riu
Besòs i les platges del municipi formen una estructura ecològica. 

A  títol  de  resum  Sant  Adrià  té  781.689  m2  (78,2  ha)  distribuïdes  en  les  següents
tipologies: 
- 25,6 ha de parcs urbans del municipi majors de 0,5 ha, no asfaltats en la seva majoria i
amb vegetació arbòria.
- 30,3 ha d'espai fluvial, considerat Hàbitat d'Interès Comunitari (HIC) segons
   l'adaptació a Catalunya de l'annex I de la Directiva Hàbitats 97/62/CEE.
- 7,15 ha de front litoral amb nombroses platges
- 1.712 m2 de superfície d'horts urbans
- 3 Cobertes verdes  que sumen 15.847 m2:  310 m2 de superfície  a Escola  Bressol
Céspedes, 10.169 m2 de la coberta del ECOPARC i 5.368 m2 de la coberta de Ros-Roca de
recollida pneumàtica i Districlima.
- 13,35 ha de vegetació ruderal.

Al 2002 es va estimar una superfície de zona verda al municipi de 22,8 Ha (6% de la
superfície  total  del  municipi),  aquesta  xifra  s'ha  triplicat  en  l'actualitat  (78,2  ha),
diversificant  a  més a  més  els  ambients  com és  el  cas  de  la  creació  de  les  cobertes
vegetals, els Horts urbans, etc. 

La tendència desitjada es potenciar espais verds de diferent tipologia en llocs que suposin
una oportunitat com: el conjunt d'espais a urbanitzar (nou barri de La Catalana i el solar
de  Procolor-AZKO-FECSA  ENDESA)  o  en  zones  on  ara  hi  hagi  vegetació  ruderal  o
inespecífica. 
En aquesta línia també s'ha plantejat ampliar la superfície d'Horts urbans a barris com la 
Mina.
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3.2.  SUPERFICIE DE VERD URBÀ PER HABITANT

Definició:  Superfície  de  verd  urbà  (considerant  totes  les  tipologies  descrites
anteriorment) per habitant

Objectiu:  Establir una dada objectiva que permeti fer el seguiment i comparar amb altres
nuclis de població la ràtio de m2 de verd urbà per habitant. Es compara amb les dades del
indicador obtingut en l'Auditoria Ambiental Municipal del 2005

Càlcul:      Supf. Verd urbà          
Nombre total habitants

Tendència desitjada: Augmentar la ràtio de superfície de verd urbà per habitant

Dades

2002 2013

Total Verd urbà 228.233 m2 781.689 m2 

Nombre d'habitants 32.641 hab. 34.822 hab.

 m2 verd urbà/habitant 6,99 m2/hab 22,45 m2/hab

Dins de parcs no s'han considerat altres tipologies de verd com: jardins, places, carrers
arbrats o verd a la via pública per la complexitat que això suposa.  

Font: Elaboració pròpia amb cartografia del Àrea de Territori de l'Ajuntament Sant Adrià
de Besòs

Tendència de l'indicador:

Comentaris:   En el 2002 només hi havia 22,8 ha de zones verdes, no se sap del cert
quins parcs es van tenir en compte, però és segur que no es van considerar: ni el Parc
Fluvial, ni el Parc de la Pau, ni el Parc de les Bessossades, ni el Parc de ribera ja que tots
aquest són posteriors al 2002. És probable que llavors es consideressin algunes places i
jardins  que  ara  no  s'han  tingut  en  compte.  Tot  i  així,  en  les  xifres  del  2013  s'ha
incrementat en molt el verd urbà al municipi de Sant Adrià, degut a la creació dels parcs
urbans ja esmentats principalment, però també als horts urbans, a les cobertes vegetals,
etc. 
Així al 2002 hi havia una superfície de 6,99 m2 de verd urbà per habitant, mentre que al
2013 la xifra s'ha triplicat, augmentant fins a 22,45 m2/hab.
Es preveu que la superfície de verd urbà pugui continuar augmentant amb les futures
actuacions urbanístiques,  en sòl urbanitzat industrial com ara les tres xemeneies, en la
construcció de la fase 3 de la Catalana, o potser cobertes verdes o murs verticals.  
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3.3.  SUPERFÍCIE DE PARC URBÀ PER HABITANT.

Definició:  Superfície de parcs urbans per habitant, considerant els espais d'esbarjo per
als ciutadans considerats com a parcs dins de la ciutat. Es troben detallats en comentaris.

Objectiu:  Es comparen les dades de superficie de verd urbà per habitant de l'auditoria
del 2002 amb les dades actuals. Per a les dades del 2013 s'han considerat només els
grans parcs urbans, majors de 0,5 ha, no asfaltats en la seva majoria i amb vegetació
arbòria. No s'han considerat altres tipologies de verd com: jardins, places, carrers arbrats
o verd a la via pública.  Al indicador del 2002 es creu es va poder considerar alguna
d'aquestes altres tipologies com jardins de menor tamany, encara que no es sap del cert
que es va considerar. 

Càlcul: Superfície de parc urbà
   Nombre d'habitants

Tendència desitjada: Augmentar la proporció.

Dades:

Superfície parcs urbans / habitant 2002 2013

Superfície Parcs urbans 228.233 378.051

Habitants 32.641 34.822

m2/ habitant 6,99 10,86

Dins de parcs no s'han considerat altres tipologies de verd com: jardins, places, carrers
arbrats o verd a la via pública per la complexitat que això suposa.  

Font: Elaboració pròpia amb cartografia de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament Sant Adrià
de Besòs

Tendència de l'indicador:

Comentaris: 
En el càlcul de superfície de Parc urbà del 2013 només s'han  considerat els grans parcs
urbans que es detallen sota aquestes línies. 
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GRANS PARCS 2014 Total m2 Total ha
PARC FLUVIAL DEL RIU BESÓS 122.038 12,20

PARC DE LA PAU 89.148 8,91

PARC LLUÍS COMPANYS 15.826 1,58

PARC DE LA RIBERA 15.296 1,53

PARC DE LES BESSOSSADES 31.923 3,19

PARC VIA TRAJANA 6.404 0,64

PARC DE LA POLLANCREDA 6.610 0,66

PARC DE LA RAMBLETA 6.455 0,65

PARC DEL BESÓS 63.471 6,35

PARC DEL LITORAL 20.880 2,09

Total 378.051 37,81



INDICADORS DE SOSTENIBILTAT SANT ADRIÀ DE BESÒS

Considerant del verd urbà el que són estrictament els parcs urbans, la superfície de m2 de
parc urbà per habitant al 2013 és de 10,86 m2/habitant, força inferior a si es considera
tot el verd urbà, però molt per sobre del valor que es tenia del 2002 de 6,99 m2/habitant.
Tot i que la població ha augmentat en aquest període de 32.641 habitants a 34.822, el
creixement en m2 de parcs urbans ha estat molt superior, degut a la  creació de nous
parcs com: Parc Fluvial, Parc de la Pau, Parc de les Bessossades i el Parc de ribera, tots
aquests són posteriors al 2002, any de referència per aquest indicador en el Pla d'acció del
2005.
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3.4.   DIVERSITAT  D'HABITATS,  HÀBITATS  DE  CATALUNYA  PRESENTS  AL
MUNICIPI.

Definició:  Diversitat  d'habitats  al  municipi  i  superfície  dels  mateixos,  s'ha  seguit  la
nomenclatura del manual dels Hàbitats de Catalunya

Objectiu:  Determinar la superfície de cada un del habitats presents al municipi de Sant
Adrià de Besòs, seguint la classificació descrita en el Manual d'hàbitats de Catalunya.  
 
Càlcul: Superfície (m2)  per Hàbitats   

Tendència desitjada: Augmentar en el nombre de diversitat d'hàbitats, afavorint aquells
que suposen un major enriquiment de la biodiversitat, d'acord amb la vegetació potencial
que li correspon. 

Dades: Plànol del Sistema Verd Urbà- Hàbitats de Catalunya adjunt, on es poden veure
les localitzacions dels habitats de Catalunya llistats a continuació.
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HÀBITATS DE CATALUNYA Total m2 Total ha

378.051 37,81

PARC FLUVIAL DEL RIU BESÓS 122.038 12,20

PARC DE LA PAU 89.148 8,91

PARC LLUÍS COMPANYS 15.826 1,58

PARC DE LA RIBERA 15.296 1,53

PARC DE LES BESSOSSADES 31.923 3,19

PARC VIA TRAJANA 6.404 0,64

PARC DE LA POLLANCREDA 6.610 0,66

PARC DE LA RAMBLETA 6.455 0,65

PARC DEL BESÓS 63.471 6,35

PARC DEL LITORAL 20.880 2,09

133.498 13,35

89.040 8,90

25.108 2,51

19.350 1,94

71.541 7,15

1.722 0,17

24.186 2,42

8.829 0,88

36.804 3,68

1.661 0,17

1.533 0,15

29.789 2,98

126.143 12,61

85 a Grans Parcs i jardins

86 a Àrees urbanes i industrials inclosa la 
vegetació ruderal associada

Nus viari Ronda-C32

Vegetació ruderal desembocadura

Vegetació ruderal front marítim davant FECSA-
ENDESA

16 a Platges arenoses nues o amb vegetació 
nitrófila de teròfits

Platja davant de FECSA-ENDESA

Platja del Litoral 

Platja de la desembocadura

Platja del Forum

44 o Tamarigars de sòls salobrosos 

53 a Canyissars

53 d Canyars de vores d'aigua

24 a Llits i marges de rius sense vegetació 
llenyosa densa
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Font: Elaboració pròpia amb cartografia de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament Sant Adrià
de Besòs

Tendència de l'indicador:

Comentaris:  Sant Adrià és un municipi de característiques plenament urbanes, però el
pas del riu Besòs pel municipi, la seva desembocadura, i el front litoral marítim, suposen
pel municipi una varietat d'ambients, que malgrat estiguin fortament antropitzats, permet
localitzar uns 7 hàbitats diferents: Grans parcs i jardins, àrees urbanes amb vegetació
ruderal associada, platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila, llits i marges de rius
sense vegetació llenyosa densa, tamarigars, canyar i canyissar. Alguns d'aquests  hàbitats
només tenen una presència simbòlica i no estan en gaire bon estat, cas del canyissar. 
Des de l'any 1998 s'han fet actuacions al riu Besòs per millorar la qualitat de l'aigua i dels
entorns.  Així  doncs  a  més del  Parc Fluvial  als  marges,  a  la  desembocadura s'han fet
petites  actuacions  puntuals,  que  han  suposat  la  introducció  d'espècies  pròpies  de  la
vegetació potencial que hi correspondria: tamarius, alocs, canyís, borró, etc. 
Tot i que la plantació d'espècies puntuals no vol dir que es recuperi l'hàbitat, en alguns
casos s'ha considerat  així  per la  consolidació  de les espècies plantades,  és el  cas del
canyissar i del tamarigar.
Les delimitacions de les superfícies cartografiades són aproximades i  fetes a partir d'una
imatge aèria del 2012, algunes espècies de creixement ràpid se sap que han crescut  força
en aquests darrers anys (canyars i tamarigars). Algunes de les superfícies cartografiades
són veritablement petites, però s'han considerat ja que s'estan potenciant, aporten interès
i és esforç de l'ajuntament que es consolidin. De fet  tant el canyissar, com el tamarigar
són fruit de plantacions realitzades que han augmentat la diversitat d'espècies de la zona i
s'han consolidat , tenint un bon creixement en els darrers anys. 
En realitat el que es procura es de retornar, en la mesura del possible, els hàbitats al lloc
al que els hi correspon, així doncs s'ha intentat afavorir un espai de dunes a la platja de la
desembocadura amb la plantació de borró, l'acció ha tingut un èxit relatiu ja que només
han  arrelat  algunes  mates,  seria  objectiu  desitjable  poder  incloure  la  comunitat  de
vegetació de dunes en aquest llistat en un futur.
Es fa difícil determinar si en el 2002 hi havia més o menys diversitat d'habitats, o si la
qualitat dels que hi havia era millor o pitjor, per això la tendència s'ha posat neutre.
És important destacar que el pas del riu Besòs al seu pas per Sant Adrià de Besòs es
considera Hàbitat d'Interès Comunitari (HIC) d'acord amb el que estableix l'annex I de la
Directiva Hàbitats 97/62/CE. 
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4 RESIDUS

4.1 PRODUCCIÓ ANUAL DE RESIDUS MUNICIPALS.

4.2 COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER
CÀPITA RESPECTE A LA MITJANA DE L'AMB.

4.3 RECOLLIDA SEGREGADA DE RESIDUS PER FRACCIONS

4.4 EVOLUCIÓ EN LA GESTIÓ/DESTÍ DELS RESIDUS MUNICIPALS

4.5 EVOLUCIÓ DE L'ÍNDEX DE RESIDUS A VALORITZACIÓ.

4.6  QUANTITAT  DE  TONES  DE  RESIDUS  RECOLLITS  A  LA  
DEIXALLERIA.
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4.1.   PRODUCCIÓ  ANUAL  DE  RESIDUS  MUNICIPALS,  TONES  TOTALS  I  PER
HABITANT. 

Definició:  Generació  anual  de  residus  municipals  (període  2003–2013),  expressat  de
dues maneres diferents: tones totals anuals i Kg generació diària de residus per habitant i
dia . 

Objectiu:  L' Evolució de la producció de residus al municipi en tones totals i per habitant
permet veure la tendència en la generació de residus. Dins el total de residus s'inclouen:
fraccions  bàsiques  de  la  recollida  selectiva,  Resta,  Deixalleria,  Voluminosos  i  altres
recollides específiques. 

Càlcul: Kg. Anuals de residus produïts 
      Nº Habitants x 365             

Tendència desitjada: Disminuir la generació de residus totals al municipi i per habitant.

Dades:

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Tendència de l'indicador:

Comentaris:  La generació de residus per capita al municipi de Sant Adrià segueix una
lleugera tendència decreixent en els darrers anys, resultat que coincideix amb la tendència
desitjada. en els darrers 5 anys (del 2008 al 2013) s'ha reduït en 80 grams per dia i
habitant la producció de residus. 
Les dades del 2004, generació de 1,65 kg de deixalles per persona i dia, és una dada força
discordant respecte a la tendència dels darrers 10 anys.
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4.2.  COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER
        CÀPITA RESPECTE A LA MITJANA DE L'AMB.

Definició:  Comparativa de la generació de residus per habitant i dia de Sant Adrià de
Besòs respecte a la mitjana de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB). 

Objectiu: Establir relació de la producció de residus al municipi respecta a la mitjana de
producció dels municipis de l'AMB on s'inclouen 32 municipis de característiques similars al
que pugui ser Sant Adrià de Besòs. D'aquesta manera es pot veure si Sant Adrià es troba
o no dins la tendència general.

Càlcul: Kg anuals de residus produïts 
Nombre d'habitants  x 365

Tendència desitjada: Disminuir la generació de residus per habitant al municipi.

Dades

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Tendència de l'indicador:

Comentaris: El municipi de Sant Adrià de Besòs té un decreixement en la generació de
residus per capita molt menys accentuat que la mitjana de municipis de l'AMB. Així doncs,
mentre que en anys anteriors la producció de residus per capita era menor a Sant Adrià
respecte a la mitjana de l'AMB, en els darrers 3 anys aquesta tendència s'ha invertit i ara
els municipis de l'AMB (en conjunt) generen menys residus que Sant Adrià de Besòs, uns
80 grams menys per persona i dia. L'AMB ha fet un esforç considerable reduint en 270
grams la generació de residus del 2004 al 2013. 
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4.3.  RECOLLIDA SEGREGADA DE RESIDUS PER FRACCIONS

Definició:  Evolució de la recollida selectiva per les diferents fraccions.

Objectiu:  Veure tendència del nombre de tones recollides per a cada fracció de recollida
selectiva per al període 2007-2013.

Càlcul: Tn de vidre anuals , Tn paper i cartró anuals, Tn envasos lleugers anual i Tn
Fracció orgànica anual 

Tendència  desitjada: Augmentar  la  quantitat  de  residus  recollits  selectivament,  en
detriment dels residus que es recullen en la fracció resta. 

Dades

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Tendència de l'indicador:

Comentaris:  L'evolució de la recollida selectiva segueix tendències desiguals segons el
tipus de fracció de que es tracti.  El vidre segueix una tendència força regular per a tot el
període,  la  fracció  orgànica  i  els  envasos  després  d'una  evolució  positiva  sembla  que
darrerament fan un lleuger  retrocés, i el  paper experimenta una forta davallada des 
del 2010. Aquesta davallada es creu es pugui deure al increment de l'activitat d'assalt dels
contenidors del paper/cartró per a la venta de particulars. 
Així doncs no es compleix amb la tendència desitjada d'incrementar el nombre de tones
recollides per a cada fracció, o bé aquest increment ha pogut quedar emmascarat pel
buidatge de contenidors per part de particulars, possible cas del paper / cartró i vidre. 
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4.4.  EVOLUCIÓ EN LA GESTIÓ/DESTÍ DELS RESIDUS MUNICIPALS.

Definició: Evolució de les tones de residus que van a cada destí final.

Objectiu:   Evolució dels residus que van a cada destí  o el que és el mateix, diferents
tipus de gestió dels residus que existeixen per a les deixalles municipals per al període
2007-2012. 

Càlcul: Tn anuals de residus a VE, Tn anuals a DC, Tn anuals a RS i Tn anuals a TMB

-  RS, residus procedents de la recollida segregada (ja sigui dels contenidors de selectiva,
de la deixalleria, Fracció vegetal o voluminosos)
- TMB, part de la resta que va a tractament mecanico-biològic a l'ECOPARC 3 (d'on es fa
una recuperació de part dels materials reciclables inorgànics, generació de biogàs amb un
tractament de la matèria orgànica i on hi ha també una fracció rebuig important).
- VE, residus que van a valorització energètica (incineradora)
- DC, residus que van a dipòsit controlat (abocador)

Tendència desitjada: Augmentar la quantitat (proporció) de residus amb valorització
respecte als que no es valoritzen. 

Dades:

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Tendència de l'indicador:

Comentaris: La recollida segregada té una tendència positiva, a incrementar la quantitat
de tones recollides al llarg dels anys (tendència desitjada), dintre de la recollida segregada
estan incloses: la recollida selectiva dels contenidors, la deixalleria, la fracció vegetal i els
voluminosos. 
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La  fracció  de  Resta  que  va  a  valorització  energètica  (incineració),  ha  disminuït  molt
significativament durant el període, de 7.461 tones al 2007 a 2.791 tones al 2012, així
doncs també segueix la tendència desitjada. 
La fracció de Resta que va a dipòsit controlat es sempre molt insignificant en el cas del
municipi de sant Adrià de Besòs, només s'utilitza en casos puntuals. 
La fracció  de resta que va a tractament mecanico-biològic  és irregular  però amb una
tendència a incrementar en els darrers anys (tendència desitjada), cal recordar que del
total de volum de deixalles que entren a la planta de TMB, aproximadament un 80% és
rebuig i no es podrà aprofitar, per tant també acabarà a Valorització energètica.
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4.5.  EVOLUCIÓ EN  L' ÍNDEX DE RESIDUS A  VALORITZACIÓ.

Definició: Evolució de les tones de residus a cada destí, diferenciant entre els residus que
se'n fa alguna valorització  (Recollida segregada + residus a TMB) dels que no.  

Objectiu:  Evolució de l'índex de residus valoritzats respecte dels que no ho són per al
període 2007-2012. 

Entenem per a residus valoritzats (RV): 
-  RS, residus procedents de la recollida segregada (ja sigui dels contenidors de selectiva,
de la deixalleria, Fracció vegetal o voluminosos)
-  TMB, part de la resta que va a tractament mecanico-biològic a l'ECOPARC 3 (d'on es fa
una recuperació de part dels materials reciclables inorgànics, generació de biogàs amb un
tractament de la matèria orgànica i on hi ha també una fracció rebuig important).

Entenem per a residus no valoritzats (No RV):
- VE, residus que van a valorització energètica (incineradora)
- DC, residus que van a dipòsit controlat (abocador)

Càlcul:       Índex de Residus RV: Tn anuals a   RS   + Tn anuals a   TMB  * 100
         Tn totals de residus

Residus No RV:  Tn anuals de residus a   VE +   Tn anuals a   DC * 100
Tn totals de residus

Tendència desitjada: Augmentar la proporció de residus amb valorització respecte als
que no es valoritzen. 

Dades:

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona
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Tendència de l'indicador:

Comentaris: El volum de residus valoritzables (recollida segregada més part de la resta
que  va  a  tractament  mecanico-biològic),  han  anat  en  augment  en  els  darrers  anys,
passant del 42,5% al 2009 a gairebé 82% al 2012, es segueix així la tendència desitjada. 
La fracció  Resta suposa  una  part  molt  important  del  volum de residus,  mitjançant  el
tractament mecanico-biològic es recupera  part dels materials inorgànics de la Resta com:
Paper,  cartró,  vidre,  PET,  PEAD, metalls  fèrrics,  metalls  no fèrrics,  plàstic  film i  brics.
També es selecciona part de la matèria orgànica que sotmesa a un tractament previ és
capaç de produir biogàs i esser així font d'energia. 
Cal assenyalar que un alt percentatge de residus que van a la planta de TMB són rebuig i
no  es  recuperen  (aproximadament  un  80%),  tenint  com  a  destí  final  la  valorització
energètica.
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4.6.  QUANTITAT DE TONES DE RESIDUS RECOLLITS A LA DEIXALLERIA.

Definició:  Quantitat de tones de residus anuals recollides a la deixalleria per al període
2007-2013

Objectiu: Evolució de l'ús de la deixalleria des de el seu any de funcionament 2007 fins al
2013

Càlcul: Tones per any

Tendència desitjada: Augmentar la quantitat de residus recollits a la deixalleria. 

Dades:

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Tendència de l'indicador:

Comentaris: L'evolució de la recollida de residus a la deixalleria de Sant Adrià de Besòs
ha estat de marcada tendència ascendent, tendència desitjada, a excepció del darrer any
(2013),  on  hi  ha  un  descens  de  la  quantitat  de  residus.  Es  creu  que  aquest  petit
decreixement es pot deure en el canvi de tendències en el consum degut a la crisis que
suposa una disminució general en la generació de residus
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5. ENERGIA

5.1 DESPESA ENERGÉTICA GLOBAL MUNICIPAL (TOTES LES FONTS) I
 EMISSIONS DE TONES DE CO2 ASSOCIADES.

5.2 CONSUM ENERGÈTIC ANUAL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC.

5.3  CONSUM  ENERGÈTIC  ANUAL  DELS  EQUIPAMENTS  I  
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

5.4  CONSUM  DE  COMBUSTIBLES  DE  LA  FLOTA  DE  VEHICLES  
MUNICPAL.

5.5  CONSUM ENERGÈTIC  TOTAL  DE  SANT  ADRIÀ  DE  BESÒS  PER  
SECTORS.

5.6 PRODUCCIÓ LOCAL D'ENERGIES RENOVABLES.
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5.1.  DESPESA  ENERGÉTICA  GLOBAL  MUNICIPAL  (TOTES  LES  FONTS)  I
EMISSIONS DE TONES DE CO2 ASSOCIADES. 

Definició:  Evolució de la despesa energètica de les instal·lacions, equipaments i serveis
municipals considerant totes les fonts i emissions de CO2 associades.  

Objectiu:  Evolució  del  consum  energètic  municipal  i  emissions  de  CO2  associades,
considerant totes les fonts: consum energètic de les instal·lacions i edificis municipals (gas
natural  i  electricitat),  combustible  de  la  flota  de  vehicles internes (EUSAB) i  externes
(JASA i URBASER)  i serveis com l'enllumenat públic. 

Càlcul/ Unitats: Consum energètic municipal en MWH anual i Tones de CO2 anual emesa
a l'atmosfera.

Tendència  desitjada: Disminuir  el  consum  energètic  associat  al  consum  municipal:
instal·lacions i equipaments, així com disminuir la quantitat de tones de CO2 emeses a
l'atmosfera.

Dades: 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de consum de l'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs i amb metodologia PAES.

Tendència de l'indicador:

Comentaris:  La  suma  de  tot  el  consum  energètic  associat  a  la  despesa  municipal:
instal·lacions  i  equipaments,  transport  intern  (EUSAB)  ,  transport  empreses
externalitzades (JASA i URBASER) i enllumenat públic, segueixen una tendència a l'alça
del 2005 (12.122 MWH) al 2010 (13.339 MWH ), després del 2010 la tendència és a
disminuir progressivament fins assolir al 2013 valors inferiors al 2005 (11.598 MWH). 
El calcul d'emissions de CO2 associada al consum s'ha fet segons la metodologia (factor
de conversió) del PAES (Pla d'acció per l'Energia Sostenible).
Les tones de CO2 emeses a l'atmosfera associades al consum energètic han experimentat
una forta davallada del 40% aprox. des del 2005, això es deu, no tant al descens del
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consum energètic municipal, que ja hem explicat que no ha estat tant fort, si no al factor
de conversió que s'hi aplica degut al canvi en el mixt energètic estatal. 
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5.2. CONSUM ENERGÈTIC ANUAL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC

Definició:  Consum energètic de l'enllumenat públic representat de dues maneres: MWh
anual i en KWh / habitant i any

Objectiu:  Evolució del consum energètic en enllumenat públic tant anual com en consum
per habitant.

Càlcul:          Mwh anual          Kwh  anual       
  Nombre d'habitants 

Tendència desitjada: Disminuir el consum energètic de l'enllumenat públic, així com  el
consum per habitant i any.  

Dades:

Font: Àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 

Tendència de l'indicador:

Comentaris: En el període 2005-2013 hi ha hagut una reducció constant i progressiva del
consum energètic  en  l'enllumenat  públic  fins  a  reduir  el  28% dels  consum en tot  el
periode.  Això  es  deu a un esforç  per  part  de  l'administració  en el  compliment  al  Pla
d'adequació de la il·luminació exterior. Es preveu que amb les properes actuacions de
l'ampliació del Pla de l'enllumenat públic (primera fase) encara es pugui reduir en molt el
consum elèctric. S'ha estimat un estalvi de 17,6% (836,211 Kwh/any)   en 1,8 anys.
Aquesta proposta encara està però pendent d'aprovació.
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5.3.  CONSUM  ENERGÈTIC  ANUAL  DELS  EQUIPAMENTS  I  INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS.

Definició:  Consum  energètic  de  gas  natural  i  electricitat  en  els  equipaments  i
instal·lacions municipals.

Objectiu:  Evolució  del  consum  energètic  anual  generat  per  totes  les  instal·lacions  i
equipaments de titularitat municipal. 

Càlcul: MWH anual

Tendència  desitjada: Disminuir  el  consum energètic  d'electricitat  i  gas  natural  dels
equipaments i instal·lacions municipals. 

Dades: 

Font: Àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 

Tendència de l'indicador:

Comentaris:  Pel període 2005-2010 hi ha hagut un creixement progressiu considerable
del consum d'electricitat i gas en el conjunt d'equipaments i instal·lacions municipals, amb
un màxim en el consum al 2010 (4.468 MWH de gas i 3.327 MWH de llum) , al 2011 hi va
haver  una  davallada,  estabilitzant-se  el  consum  fins  al  2013  assolint  pel  gas  valors
similars als que es tenien pel 2005 (3.563MWH), mentre que per l'electricitat els valors
són lleugerament superiors al inici del període. (3.090MWH). 
Cal  assenyalar,  per  a  tot  aquest  període,  l'increment  en  el  nombre  d'instal·lacions
municipals que han contribuït a augmentar la despesa, com és el cas de: l'edifici Fiviller, la
biblioteca  de  la  Mina,  el  nou  casal  de  la  dona,  el  mercat  municipal  provisional,  el
poliesportiu la Mina, etc... .
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5.4.  CONSUM DE COMBUSTIBLES DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICPAL

Definició:  Evolució del consum de combustibles de la flota de vehicles municipal, tant la
pròpia (interna: EUSAB), com la dels serveis externalitzats (residus i jardineria)

Objectiu:  Establir tendència d'evolució del consum total de combustibles de la flota de
vehicles municipal.

Càlcul/ unitats: Litres de combustible.

Tendència  desitjada:  Disminuir  el  consum  de  combustible  de  la  flota  de  vehicles
municipal, tant interna com externa, i augmentar el consum de combustibles alternatius
com el Propà i el Biodièsel, o l'ús de vehicles elèctrics.   

Dades:       
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Font: elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per URBASER, JASA i EUSAB

Tendència de l'indicador:

Comentaris:  El  consum  de  combustible  total  ha  minvat   des  del  2010,  on  va
experimentar un màxim de 155.126 de litres, considerant el consum total, tant el de  la
flota interna (EUSAB), com l'externa (JASA i URBASER). 
Al  2013 el  consum de combustible  ha estat de 144.961 litres,  així  que s'ha reduït  el
consum gairebé un 4% des del 2010. Contràriament, la tendència del 2008 al 2010 era la
d'un progressiu increment.
La reducció en el consum de la flota externa ha estat  menys pronunciat que el de la
interna, essent el consum d'URBASER (empresa que realitza la recollida de residus) el més
elevat amb diferència, fet altrament lògic tenint en compte la tipologia i ús de vehicles que
utilitza.
L'ús de combustibles alternatius com el Propà i el biodièsel és més aviat simbòlic, no tenen
un pes representatiu ara per ara. En el cas del biodièsel, ja no existeix o no es fa ús del
vehicle. En el cas del propà es un vehicle d'URBASER que s'ha començat a utilitzar al
2013.  Actualment  es  disposen  de  4  bicicletes  elèctriques  que  es  fan  servir  per  a
desplaçaments del personal tècnic de l'Ajuntament.
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5.5. CONSUM ENERGÈTIC TOTAL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS PER SECTORS.

Definició:   Consum energètic  pels  diferents  sectors per tot el  municipi.  Expressat en
consum total per  sectors i expressat en consum per sectors per habitant.

Objectiu: Tendència  d'evolució  del  consum en MWh pels  diferents  sectors:  transport,
domèstic i terciari, tant en xifres totals, com per habitant.

Càlcul/ unitats:  MWh anual per sectors ,         KWh anual per sectors 
habitant

Tendència desitjada:  Disminuir el consum energètic total per a cada un dels sectors i
per tant també per habitant.

Dades:      
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Font: Dades del PAES de Sant Adrià de Besòs proporcionats per la Diputació de Barcelona

Tendència de l'indicador:

Comentaris: L'evolució del consum energètic de tot el municipi per sectors per al període
compres entre el 2005 i el 2012, mostra una clara reducció en els sectors del transport i el
terciari (de serveis). En total s'ha reduït un 13% i 36% del consum energètic de tot el
municipi  respectivament.   Contràriament,  en  xifres  totals,  el  sector  domèstic  ha
experimentat un lleuger creixement en el consum energètic, aquesta tendència s'inverteix
si es fa l'anàlisi amb el Kwh/habitant consumit, llavors tots els sectors han reduït el seu
consum, inclòs el sector domèstic que passa a tenir una despesa de 2.744 Kwh/habitant al
2005 a 2.708  Kwh/habitant al 2012.
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5.6. PRODUCCIÓ LOCAL D'ENERGIES RENOVABLES: ENERGIA SOLAR TÉRMICA I
FOTOVOLTAICA.

Definició:  Producció  local  d'energia,  amb  fonts  energètiques  renovables:  solar  i
fotovoltaica.

Objectiu:  Evolució de la producció d'energies renovables des del 2005 (any en que  van
entrar  en  funcionament  les  primeres  plaques  solars  tèrmiques  en  instal·lacions
municipals), fins al 2013  on ja hi havien implantades plaques d'energia solar tèrmica i
fotovoltaica.

Càlcul:          MWh

Tendència desitjada: Augmentar el consum d'energies renovables. 

Dades:

Hi ha plaques solars tèrmiques instal·lades en funcionament a: el Poliesportiu Besòs, el
Poliesportiu Ricart, l' Escola Bressol Céspedes i als apartaments Sant Joaquim.

Hi  ha panells  fotovoltaics  a:  l'edifici  Besòs,  Biblioteca de Ricart,  CEIP  Cascavell,  CEIP
Mediterrània, Poliesportiu la Mina, Centre cultural del Besós, Centre Cultural del Polidor.
 

Font: Dades del PAES de Sant Adrià de Besòs, en base a dades proporcionades per l'Àrea
de territori de l'Ajuntament.

Tendència de l'indicador:

Comentaris:  La  producció  local  d'energia  solar  tèrmica  es  va  iniciar  al  2005,  la
fotovoltaica  més  tard,  al  2010.  Ambdues  s'han  posat  en  instal·lacions  municipals,  i
generen al voltant de 317 MWh anuals, el que suposa entorn a un 9,7% de la despesa
energètica municipal en energia elèctrica dels equipament i instal·lacions municipals. 
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Cal assenyalar que la dada de solar tèrmica està sobredimensionada ja que en alguns
casos està infrautilitzada, està instal·lada en llocs on es fa un baix ús d'aigua calenta
sanitària. 
Hi ha altres Fonts renovables, com un equip de  cogeneració al Poliesportiu Ricart que
actualment no funcionen per no ser rentable, i per tant no s'ha comptabilitzat. 
El poliesportiu la Mina té la calefacció amb Districlima que aprofita l'energia tèrmica de la
incineració de la planta integral de tractament de residus. Com es fa difícil comptabilitzar
quina  proporció  prové  d'aquesta  font,  i  quina  d'altres  fonts  d'energia,  tampoc  s'ha
considerat.  
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6. AIGUA

6.1 CONSUM D'AIGUA MUNICIPAL ANUAL TOTAL I PER USOS.
6.2 COMPARATIVA DEL CONSUM D'AIGUA DOMÈSTIC PER HABITANT 
I DIA DEL MUNICIPI RESPECTE A LA MITJANA DE L'AMB.
6.3  CONSUM  D'AIGUA  FREÀTICA  PER  A  USOS  MUNICIPALS  NO  
POTABLES.
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6.1. CONSUM D'AIGUA MUNICIPAL ANUAL TOTAL I PER USOS

Definició:   Volum d'aigua  total  consumit  al  municipi,  desglossat  pels  diferents  usos:
domèstic, no domèstic (comerç + industria) i serveis i equipaments públics (municipal) 

Objectiu:   Tendència en el consum d'aigua municipal i per als diferents usos

Càlcul: milers de m3

Tendència desitjada: a disminuir el consum d'aigua

Dades:

Font: AMB 

Tendència de l'indicador:

Comentaris: El consum d'aigua al municipi ha anat disminuint gradualment en els darrers
anys per a tots els sectors, de 2.540 milers de m3 al 2000 a 1.929 milers de m3 al 2012.
El sector domèstic és el que té un major consum d'aigua, tot i haver disminuït de 1.323
milers de m3 al 2000 a 1.216 al 2012. El major descens en el consum s'ha donat en el
sector no domèstic (industrial i comerç), això es pot deure a la disminució de l'activitat
industrial al municipi. L'indicador segueix la tendència desitjada de disminuir.     
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6.2. COMPARATIVA DEL CONSUM D'AIGUA DOMÈSTIC PER HABITANT I DIA DEL
MUNICIPI RESPECTE A LA MITJANA DE L'AMB

Definició:   Volum d'aigua de consum domèstic  per habitant  i  dia   respecte al  volum
d'aigua consumit en la mitjana de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Objectiu:   Comparar el consum d'aigua per habitant i dia del municipi amb la dada de
referència de la mitjana del consum dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Càlcul: Litres de consum domèstic municipal anual
Nombre d'habitants  x 365

Tendència desitjada: a disminuir el consum d'aigua

Dades:

Font: AMB 

Tendència de l'indicador:

Comentaris: Per al període  2003-2012 es segueix tendència desitjada a disminuir el
consum d'aigua d'ús  domèstic  per  persona i  dia  al  municipi  de  Sant  Adrià,  de  110,6
L/habitant i dia a 96,6 L/habitant i dia. Aquesta tendència es segueix tant en el municipi
de  Sant  Adrià  de  Besòs  com en  la  mitjana  de  municipis  de  l'àrea  metropolitana  de
Barcelona. 
El municipi de sant Adrià consumeix al voltant d'uns 10 litres menys al dia per habitant
( 96,6 l/habitant i dia al 2012) respecte al valor de referència de la mitjana de consum
dels municipis de l'AMB (105,8 l/habitant i dia al 2012). 
Aquesta diferència en el consum d'aigua, a favor de l'estalvi a Sant Adrià del Besòs, era
més acusada al inici del període (al 2003) on la diferència era d'uns 18 litres d'aigua per

Secció de Medi Ambient i Salut Pública                                    Desembre 2014 52



INDICADORS DE SOSTENIBILTAT SANT ADRIÀ DE BESÒS

persona i dia, al llarg dels anys aquesta diferència s'ha anat escurçant però tot i així la
mitjana de municipis de l'AMB té un consum d'aigua domèstica força superior al municipi.
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6.3. CONSUM D'AIGUA FREÀTICA PER A USOS MUNICIPALS NO POTABLES

Definició: Volum d'aigua bombejada del subsòl i utilitzada per a usos no potables. 

Objectiu:  Sant Adrià compta amb una massa d'aigua subterrània quantiosa donades les
característiques  geològiques  deltaiques  del  municipi.  D'uns  anys  ençà  s'ha  iniciat
l'aprofitament d'aquesta aigua freàtica per a usos municipals no potables com ara el reg. 

Càlcul: Milers de m3

Tendència desitjada: Augmentar el consum d'aigua freàtica

Dades:

Font: Dades medioambientals metropolitanes de l'AMB.

Tendència de l'indicador:

Comentaris: D'ençà que al 2003 es va iniciar l'aprofitament d'aigües del freàtic, hi ha
hagut un creixement progressiu de les quantitats aprofitades fins al 2007, estabilitzant-se
del 2007 al 2009 amb un màxim d'aprofitament de 217,3 milers de m3, i fluctuant fins a
la 2012 fins a 204,2 milers de m3. Aquesta aigua és usada per a reg en la seva majoria, i
una petita proporció per a reg.
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7. ATMÓSFERA

CONTAMINACIÓ ATMÓSFERICA

7.1 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC:  
NO2
7.2 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC:  
SO3
7.3 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC:  
O3
7.4 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC:  
PM10
7.5 CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC:  
PM2,5
7.6 EVOLUCIÓ DEL VALOR MITJA DEL ÍNDEX CATALÀ DE QUALITAT 
AMBIENTAL

CONTAMINACIÓ ACÚSTCIA

7.7. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE LA POBLACIÓ EXPOSADA PER SOTA 
DELS VALORS LÍMITS D'IMMISSIÓ ACÚSTICA PER ALS PERIODES  
DIÜRN/VESPRE I NOCTURN, I PER A L'INDICADOR Lden 
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7.1. CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: NO2

Definició:  Seguiment de la mitjana anual i  superacions dels valors de referència dels
valors d'immissió per al contaminant: NO2.

Objectiu:  Avaluar els nivells del NO2 obtinguts en el seguiment de control atmosfèric  de
l'estació del C/ Olímpic al municipi de Sant Adrià de Besòs, tot considerant els valors de
referència  per  als  contaminant  d'acord  amb  la  legislació  vigent  per  l’avaluació  de  la
qualitat de l’aire: Llei 34/2007 i el Reial decret 102/2011. Els valors objectius es mostren
a la gràfica per a cada un dels contaminants analitzats al municipi. El gas NO2 és Tòxic a
altes concentracions, gas de color amarronat i d'olor irritant, intervé en la formació de la
boira fotoquímica.

Càlcul:  Mitjana anual ug/m3, i com a valors objectius: valor objectiu  de la mitjana anual
(40ug/m3), nombre de dies en que es supera el LLA (llindar d’alerta), Nombre de dies en
que es supera el  VLh (Valor límit horari).

Tendència desitjada: disminuir els valors d'immissió pel NO2 per sota del valor objectiu.

Dades: Contaminant NO2

Font: Servei de Vigilància i Control de l'Aire, dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

Tendència de l'indicador:

Comentaris NO2: Els valors d'immissió de la mitjana anual per al diòxid de nitrogen, és
superior al valor límit de 40 ug/m3 de mitjana anual, per a tots els anys del període del
2005-2013. No es compleix amb els valors límits establerts per la legislació vigent per a
aquest indicador, és per això que el municipi de Sant Adrià ha estat decretat Zona de
protecció especial de l'ambient atmosfèric per al NO2 i cal acomplir el Pla d'actuació per a
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la millora de la qualitat de l'aire per aconseguir reduir aquest valor per sota del valor
objectiu en un futur.
El llindar d'alerta de 400 ug/m3, no ha estat mai superat en cap any del període, i el valor
límit horari de 200 ug/m3, va esser superat puntualment en una ocasió al 2007. 
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7.2. CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: SO2

Definició:  Seguiment de la mitjana anual i  superacions dels valors de referència dels
valors d'immissió per al contaminant: SO2.

Objectiu:  Avaluar els nivells del SO2 obtinguts en el seguiment de control atmosfèric  de
l'estació del C/ Olímpic del municipi de Sant Adrià de Besòs, tot considerant els valors de
referència  per  als  contaminant  d'acord  amb  la  legislació  vigent  per  l’avaluació  de  la
qualitat de l’aire: Llei 34/2007 i el Reial decret 102/2011. El SO2 és un gas incolor i d'olor
forta i sufocant que en una atmosfera humida es transforma en àcid sulfúric i causa la
deposició àcida. A partir de concentracions >0.1 ppm es produeix una important reducció
de la visibilitat.  

Càlcul:  Per  aquest  contaminant  es  consideren  diferents  paràmetres  com  a  valors
objectius: Nombre de dies en que es supera el LLA (llindar d’alerta), Vld valor límit    diari
i VLh (Valor límit horari).

Tendència desitjada: Mantenir valors d'immissió pel NO2 per sota dels valors objectiu. 

Dades: Contaminant SO2
No hi ha cap superació del  Vlh (Valor límit horari) , Lla (Llindar d'alerta) ni del  Vld (Valor
límit diari) per al període (2005-2013) per al contaminant de dioxid de Sofre. 

Font: Servei de Vigilància i Control de l'Aire, dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).  

Tendència de l'indicador:

Comentaris SO2: No es supera, en cap cas, els valor límits establerts per al SO2.
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7.3. CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: O3

Definició:   Seguiment de la mitjana anual i superacions dels valors de referència dels
valors d'immissió per al contaminant: O3.

Objectiu:   Avaluar els nivells de O3 obtinguts en el seguiment de control atmosfèric  de
l'estació del C/ Olímpic del municipi de Sant Adrià de Besòs, tot considerant els valors de
referència  per  als  contaminant  d'acord  amb  la  legislació  vigent  per  l’avaluació  de  la
qualitat  de  l’aire:  Llei  34/2007  i  el  Reial  decret  102/2011.  L'O3  Gas  incolor  i  d'olor
agradable, molt oxidant i irritant.

Càlcul: Nombre de superacions del valor objectiu de 120 ug/m3 per a la protecció de
la salut (VOPS), i com a valors objectius: Nombre de superacions del LLA (llindar d’alerta:
240 ug/ m3), Nombre de dies en que es supera el LLI (llindar d’informació: 180 ug/ m3) i
el nombre límit de superacions del VOPS (valor objectiu per a la protecció de la salut
humana: 120 ug/m3).

Tendència desitjada: mantenir els valors d'immissió pel O3 per sota dels valors objectiu.

Dades: Contaminant O3

Font: Servei de Vigilància i Control de l'Aire, dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

Tendència de l'indicador:

Comentaris O3: Tot i que es donen superacions del valor objectiu de 120 ug/m3 per a la
protecció de la salut (VOPS), no es supera el màxim de número de  25 superacions anuals
que marca la legislació.  
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En cap cas s'ha superat el Llindar d'informació (180 ug/m3) o el llindar d'alerta (240
ug/m3) per al període del 2005-2013. 
Es  compleix  per  tant  amb la  legislació  vigent,  però  no  es  segueix  amb la  tendència
desitjada a decréixer.
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7.4. CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: PM10

Definició:  Seguiment de la mitjana anual i  superacions dels valors de referència dels
valors d'immissió per al contaminant: PM10.

Objectiu: Avaluar els nivells de PM10 obtinguts en el seguiment de control atmosfèric  de
l'estació del C / Olímpic del municipi de Sant Adrià de Besòs, tot considerant els valors de
referència  per  als  contaminant  d'acord  amb  la  legislació  vigent  per  l’avaluació  de  la
qualitat de l’aire: Llei 34/2007 i el Reial decret 102/2011.
PM10 és la fracció de la matèria particulada en suspensió que passa a través d'un capçal
selectiu de mida amb una eficiència de tall del 50% per a un diàmetre aerodinàmic de 10
µm. Partícules respirables que poden ser perjudicials per la salut. 

Càlcul: Es calculen dues dades: la mitjana anual de PM10 (ug/m3) i número de dies en
que es supera el  valor  límit  diari,  com a valors  objectius  tenim:  valor  objectiu  de  la
mitjana anual de 40 ug/m3 i número de dies màxim en que es pot superar el valor límit
diari ( 50 ug/m3), que són 35. 

Tendència  desitjada: mantenir  valors  d'immissió  de  les  PM10  per  sota  dels  valors
objectiu i continuar disminuint.

Dades: PM10

Font: Servei de Vigilància i Control de l'Aire, dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

Tendència de l'indicador:

Comentaris  PM10:  Durant  els  primers  anys  del  període  (del  2005 fins  al  2008),  la
mitjana anual per a les PM10 superava el valor objectiu de 40 ug/m3 que estableix la
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legislació,  és  per  això  que  es  va  decretar  Zona  de  protecció  especial  de  l'ambient
atmosfèric per a les PM10 i cal acomplir el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de
l'aire per aconseguir reduir aquest valor per sota del valor objectiu en un futur. 
A partir del 2008 les mitjanes anuals obtingudes ja es situen per sota del valor límit. La
mateixa tendència segueix el Valor límit diari de 50 ug/m3 que es pot superar un màxim
de  35  vegades  l'any,  fins  al  2008  no  es  va  aconseguir  reduir  a  24  el  nombre  de
superacions. Actualment es compleix amb la legislació vigent i amb la tendència desitjada
a decréixer. 

Secció de Medi Ambient i Salut Pública                                    Desembre 2014 62



INDICADORS DE SOSTENIBILTAT SANT ADRIÀ DE BESÒS

7.5. CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL CONTAMINANT ATMOSFÈRIC: PM 2,5

Definició:  Seguiment de la mitjana anual i  superacions dels valors de referència dels
valors d'immissió per al contaminant: PM2,5.

Objectiu:  Avaluar els nivells de PM10 obtinguts en el seguiment de control atmosfèric  de
l'estació del C/ Olímpic del municipi de Sant Adrià de Besòs, tot considerant els valors de
referència  per  als  contaminant  d'acord  amb  la  legislació  vigent  per  l’avaluació  de  la
qualitat de l’aire: Llei 34/2007 i el Reial decret 102/2011. Les PM2.5, és la fracció de la
matèria particulada en suspensió que passa a través d'un capçal selectiu de mida amb una
eficiència de tall del 50% per a un diàmetre aerodinàmic de 2.5 µm.  Són els considerats
fums negres respirables. 

Càlcul:  Es calcula la mitjana anual de PM2,5 (ug/m3) i com a valor objectiu: el valor
objectiu de la mitjana anual que és de 25 ug/m3. 

Tendència desitjada: mantenir  valors  d'immissió  per  les  PM2,5 per  sota  dels  valors
objectiu i continuar disminuint.

Dades: PM 2,5

Font: Servei de Vigilància i Control de l'Aire, dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

Tendència de l'indicador:

Comentaris PM 2,5: Aquest contaminant és de recent seguiment, es comença a analitzar
a partir  del  2010, d'ençà a la actualitat  ha seguit  una lleugera tendència a decreixer,
sempre situant-se per sota del valor objectiu de la mitjana anual de de 25 ug/m3. Es
compleix per tant amb la legislació vigent i amb la tendència desitjada a decréixer. 

Secció de Medi Ambient i Salut Pública                                    Desembre 2014 63



INDICADORS DE SOSTENIBILTAT SANT ADRIÀ DE BESÒS

7.6. EVOLUCIÓ DEL VALOR MITJA DE L'INDEX CATALÀ DE QUALITAT AMBIENTAL
(ICQA) 

Definició: Seguiment de la mitjana anual del valor mitjà de l'índex de qualitat ambiental
(període 2004- 2013). 

Objectiu:  L'ICQA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). S'utilitzen per al
càlcul de l'ICQA els nivells d'immissió del monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen
(NO2), el diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10). L'Índex
Català de Qualitat de l'Aire és una xifra única i sense unitats que pondera l'aportació dels
diferents contaminants mesurats a la qualitat global de l'aire. És, per tant, un indicador
especialment pensat per informar el gran públic. Es detalla l'evolució del 2004 al 2013. 

Càlcul:   Nombre ICQA (entre 0 i 100)

 

Tendència desitjada: Aconseguir una qualitat atmosfèrica excel·lent 

Dades: 

Font: Servei de Vigilància i Control de l'Aire, dades de la Xarxa de Vigilància i Prevenció
de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), IDESCAT.

Tendència de l'indicador:
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Comentaris: L'índex Català  de qualitat  de l'aire  (ICQA) va donar  valors  lleugerament
superiors a 50 del 2004 fins al 2007, el que suposa una qualitat de l'aire satisfactòria. A
partir del 2007 fins actualitat els valors estan per sota del valor de 50, el que es considera
com una qualitat de l'aire acceptable, hi ha  hagut una lleugera recuperació dels valors del
2010 (on hi va haver un mínim de 38) fins enguany amb un valor de 48  (molt pròxim a
50).
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7.7. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE LA POBLACIÓ EXPOSADA PER SOTA DELS VALORS
LÍMITS D'IMMISSIÓ ACÚSTICA PER ALS PERIODES DIÜRN/VESPRE I NOCTURN, I
PER A L'INDICADOR Lden 

Definició:  Taxa de població exposada a valors d'immissió acústica  acústics inferiors a
65dBA en horari diürn/vespre i 55 dBA nocturn. Es fa servir també el Lden que es un
indicador de molèstia que integra tots els períodes el diürn/vespre i nit, emfatitzant els
que originen més molestia.

Objectiu:  En el  “Mapa  estratègic  de  Soroll  del  municipi  de  Sant  Adrià  de  Besòs”  es
mostren dades dels valors d'immissió acústica per als habitants del municipi per als anys
2007 i 2012, així es pot establir l'evolució de la taxa de població que està dins els nivells
del valor límit d'immissió en horari diürn de < 65 dBA en horari nocturn < 55 dBA, i per al
Lden  < 65 dBA, 

Càlcul:  Taxa de població exposada (diürn) =  Població exposada a nivells   Ld < 65 dBA (diürn)
Població total exposada

Taxa de població exposada (nocturn) =  Població exposada a nivells   Ln < 55 dBA (diürn)
Població total exposada

Taxa de població exposada (Lden) =  Població exposada a nivells   Lden < 65 dBA (diürn)
Població total exposada 

Tendència desitjada: Aconseguir  que tota la població (el 100%) estigui per sota del
valor límit d'immissió considerat per a la zona de sensibilitat acústica alta (A4- predomini
de sòl d'ús residencial). <65 dBA pel horari diürn i < 55 dBA pel nocturn.

Dades: 
2007 2012

 % població exposada a valors Ld/vespre < 65 dBA (diürn) 75,7% 80%

 % població exposada a valors Ln < 55 dBA (nocturn) 69,7% 64%

 % població exposada a valors Lden < 65 dBA (Lden) 75,7% 75%

Ldia/vespre  7-23 h és el nivell equivalent dia de les 7 a les 23 hores
Lnit 23-7 h és el nivell equivalent dia de les 23 a les 7 hores
Lden és l'indicador de molèstia segons Directiva 2002/49/CE

Font: “Actualització del Mapa estratègic de Soroll del municipi de Sant Adrià de Besòs”,
febrer del 2013.

Tendència de l'indicador:

Comentaris: L'evolució de la població exposada segueix diferents patrons en horari diürn
o  nocturn.   La  taxa  de  població  exposada  en  horari  diürn  per  sota  del  valor  límit
d'immissió acústica, ha augmentat de 75,7 al 2007  a 80% al 2012, hi ha doncs més
població dins el valor límit d'immissió (65 dBA). En horari nocturn la tendència és just
l'oposada, ha disminuït, passant de 69,7 % a 64 %. Així en horari nocturn hi ha més
població per sobre del valor límit d'immissió (55 dBA).  
L'evolució del Lden que just integra els valors de dia/vespre/nit de forma coherent amb la
molestia que generen, experimenta un lleuger descens de la població exposada per sota
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del valor límit (es passa de 75,7 al 2007 a 75 % al 2012), així doncs es conclou que la
tendència és lleugerament negativa, i hi ha ara menys població que es trobi per sota del
valor límit de l'Lden (65 dBA). 
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SÍNTESI:

Els  indicadors  relacionats  amb  la DESPESA  MUNICIPAL  DESTINADA  A  MEDI
AMBIENT,  s'han calculat d'acord amb les xifres dels pressupostos anuals municipals, per
als anys compresos entre el 2011 al 2014. 

La  despesa  municipal  destinada  a  protecció  i  millora  del  medi  ambient
(estrictament) es mou per sota del 1% del pressupost municipal amb poques variacions
en  els  darrers  anys,  essent  el  mínim al  2002  (data  en  que  es  va  fer  l'indicador  en
l'auditoria ambiental)  amb 248.917 €, i el màxim 308.660 € al 2014. 
També  s'han  considerat  altres  conceptes  relacionats  amb  l'àrea  com  la  despesa
municipal destinada a la recollida de residus, aquesta sí que ha experimentat una
davallada considerable del 3 al 2,57%, tendència inversa a la despesa en parcs i jardins
que ha augmentat de 2,52 a 3% del pressupost anual. Aquests dos conceptes ja suposen
un percentatge una mica superior. 
Per capítols, la despesa destinada a capítol IV (subvencions), es manté constant tots els
anys de la sèrie estudiada (650€). La despesa destinada a personal és de llarg la major
partida suposant al voltant d'un 90% de la despesa en medi ambient. La despesa per al
capítol  II  (corrent),  tot  i  que continua essent  escassa,  ha experimentat  un important
creixement per al 2014 (de 11.996 a 30.667 €).
Si  es calcula per habitant,  la  despesa en Protecció  i  millora  del  medi  ambient  per
habitant i any es força baixa entre 7,2 i 8,7 € per habitant per als darrers 4 anys. La
despesa en la recollida de residus sòlids ha experimentat una baixada de 27 € al 2011 a
21,9 € al 2014 per habitant, tendència inversa a l'experimentada en Parcs i jardins que ha
pujat de 22€ a 26 € per habitant i any en els darrers 4 anys.  

Referent al tema de la MOBILITAT MUNICIPAL s'han fet servir les dades de l'enquesta
de mobilitat del 2006 i el 2011. Aquesta enquesta es va fer a tots els municipis de l'Àrea
metropolitana, cosa que permet comparar dades de mobilitat del municipi amb la mitjana
de municipis de la EMT (primera corona metropolitana). Segons l'any d'enquesta es van
incloure dades el municipi Barcelona (any 2006) o no (2011)

Referent a la mitjana de desplaçaments per persona i dia, al 2006 En un dia feiner
la  població resident  a Sant Adrià  de Besòs de més de 4 anys,  realitzava un total  de
103.953 desplaçaments, una mitjana de 3,35 desplaçaments per persona i dia. En cap de
setmana el nombre de desplaçaments diaris es redueix a 83.369 (2,69 desplaçaments per
persona). Al 2006 la mitjana de desplaçaments per persona dels residents a Sant Adrià és
lleugerament superior a la mitjana del conjunt de municipis de l'àmbit de l'EMT (3,33)
Al  2011 aquesta  tendència  s'inverteix,  el  nombre de desplaçaments  diaris  al  municipi
augmenta fins 109.801, representant un total de 3,36 desplaçaments per persona i dia. La
mitjana de desplaçaments per persona de la primera corona metropolitana  augmenta de
forma més notòria, fins 3,42, Sant Adrià es situa en un terme intermedi respecte dels 17
municipis analitzats.

El  repartiment  modal es  distribueix  de  la  següent  manera:  al  2006  el  51%  dels
desplaçaments de Sant Asdrià de Besòs es fan en modes no motoritzats, el 25,4% en
transport  públic.  La  quota  d’ús  del  transport  privat  (23,6%) es  troba  per  sota  de  la
mitjana de l’EMT (25,9%).
Si  es  compara  amb  les  dades  municipals  del  2011,  els  modes  no  motoritzats  han
augmentat lleugerament el seu pes relatiu en la mobilitat diària: han passat a representar
el 52,7% del conjunt de la mobilitat. Els modes de transport públic i privat han baixat un
0,7% i un 1,1% respectivament. Tot i així, al 2011, Sant Adrià de Besòs és el municipi de
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tota  l'EMT  que  major  ús  fa  del  transport  públic.  Aquests  desplaçaments  arriben  a
representar gairebé un 25% de la mobilitat diària dels seus residents, en coherència, és
dels  municipis  de  l'àrea  metropolitana  on  es  fa  un  ús  més  baix  del  transport  privat
(concretament el quart), en pro del transport públic.

Sant  Adrià  de  Besòs  està  entre  els  tres  primers  municipis  de  l'EMT  amb  la  ratio
públic/privat  més  elevada:  1,08  al  2006  i  1,09  al  2011.  Es  pot  dir  que  per  cada
desplaçament en transport públic se’n realitza un altre en transport privat.
El valor assolit per aquesta ràtio en la mobilitat mecanitzada al 2011 està molt per sobre
de  la  mitjana  global  de  la  EMT  (0,69).  La  ratio  als  municipis  de  la  EMT  ha  variat
considerablement del 2006 al 2011, en detriment del transport públic, al 2006 es van
considerar  18 municipis  (Barcelona  incluïda)  i  la  ratio  era de 0,99,  al  2011 es varen
considerar 17 municipis (Barcelona exclosa) i la ratio era de 0,69.

A Sant Adrià de Besòs l’autocontenció, Relació entre els desplaçaments laborals dins del
municipi i els desplaçaments laborals totals (dins i fora del municipi) és del 43,7% al 2006
i 47,5% al 2011, fet que indica el predomini de la mobilitat connectiva front a la interna.
Tot i que la tendència del 2011 vers el 2006, és a augmentar l'autocontenció, es tracta
encara d'un valor molt per sota de la mitjana global dels municipis de la EMT. 
Cal pensar en el continu urbà que conforma Sant Adrià de Besòs amb Barcelona (en el
marge dret del riu) i amb Badalona i Santa Coloma de Gramenet (en el marge esquerre
del riu), facilita la mobilitat intermunicipal de curta distància.
Aquest  percentatge  tant  baix  només  és  superat  per  4-3  municipis  de  la  EMT  a  les
enquestes, essent els valors de mitjana per a la EMT de 75,2 i 62,2 per al 2006 i 2011
respectivament. Dominant així en conjunt, els viatges interns als externs per motius de
treball.

El nombre de vehicles de tracció mecànica s'ha mantingut molt estable en els darrers
9 anys, amb lleugera tendència a decréixer en la tipologia de vehicles més comú; turismes
i furgonetes i camions. 
Les  úniques  tipologies  de  vehicles  que  han  experimentat  un  augment  constant  en  el
període  són:  el  nombre  de  motocicletes  i  el  nombre  d'autobusos  i  d'altres  que
pràcticament s'han doblat. 
En conjunt, el parc de vehicles al 2013 és de 18.420 vehicles, al 2003 el nombre total de
vehicles era lleugerament inferior: 17.582. Així doncs, encara que ha augmentat el parc
automobilístic, cal considerar que es deu bàsicament a l'augment de motocicletes, que ha
augmentat considerablement el seu pes relatiu en el conjunt del parc.

El  nombre de vehicles de tracció mecànica per cada mil habitants s'ha mantingut
molt estable en els darrers 10 anys, fins i tot ha experimentat una lleugera davallada des
del màxim de 574 vehicles per cada 1000 habitants al 2007, s'ha passat a 523 al 2013.
Aquesta davallada es deu segurament a la conjuntura econòmica dels darrers anys. 
Contràriament, en la primera dècada del període hi va haver un creixement del 39% en
l'índex de motorització, de 373 vehicles per cada mil habitants al 1991 es va passar a 518
al  2001.  Un creixement  no  gaire  sostenible  des  del  punt  de  vista  mediambiental  pel
consum energètic i contaminació associada que això suposa. 

L'índex de motorització per a Catalunya és en general molt més alt (entorn 140 vehicles
més per cada 1000 habitants), amb una tendència en l'evolució similar a l'observada a
Sant Adrià del Besòs, ja que les tendències es deuen a factors econòmics generals.
El fet que l'index de motorització sigui relativament baix a Sant Adrià, es pot deure a un
factor socioeconòmic, però també a les bones comunicacions del municipi que fan més
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prescindible el cotxe. En general aquest fenomen es dóna a tot el Barcelonès, on l'índex
de motorització és molt més baix que a la resta de Catalunya.

Dins el foment de la mobilitat no motoritzada un dels objectius era ampliar els  km de
carril bici. Així doncs,  en l'auditoria ambiental del 2005 hi havia finalitzats uns 4.979m
de carril bici, llavors es va preveure que amb una futura ampliació s'arribaria als 12.300m.
Actualment, 11 anys després, s'han comptabilitzat uns 12.940m de carril bici al municipi.
S'han assolit els objectius planificats llavors, i hi ha nova oferta de carril bici ja planificada
en els nous projectes urbanístics com la fase pendent de construir de la Catalana. També
hi ha noves propostes, encara per concretar i planificar dins el marc del Pla director de la
bicicleta,  que  suposaran  una  millora  en  la  connectivitat  tant  interna,  com  amb  els
municipis veïns. 

Sant Adrià del Besòs és un municipi de característiques plenament urbanes, però el pas
del riu Besòs pel municipi, la seva desembocadura, i el front litoral marítim, suposen pel
municipi una varietat d'ambients, que malgrat estiguin fortament antropitzats,  presenten
oportunitats  de  millora  oferint  al  territori  un  valor  afegit  en  quan  a  VERD URBÀ  I
BIODIVERSITAT. Sumant, com espais verds, valors de qualitat: ambiental, de l'habitat,
biològica i sensorial, Així com altres valors més lúdics o d'interés cultural. 

La superfície de verd urbà per tipologies està formada pel conjunt d'espais verds de la
trama urbana, en totes les seves tipologies: com ara parcs urbans, l'espai fluvial del riu
Besòs, les platges, les cobertes verdes, els horts urbans del municipi, etc. En resum tot
aquell espai que pugui contenir flora i fauna i aporti els valors abans descrits.
Al 2002 es va estimar una superfície de zona verda al municipi de 22,8 Ha (6% de la
superfície total del municipi). no es sap del cert quins parcs es van tenir en compte, però
és segur que no es van considerar: ni el Parc Fluvial, ni el Parc de la Pau, ni el Parc de les
Bessossades, ni el Parc de Ribera ja que tots aquest són posteriors al 2002. És probable
que llavors es consideressin algunes places i jardins de mida inferior que ara no s'han
tingut en compte o places pavimentades en la seva majoria.

Actualment la superfície total de verd urbà s'ha gairebé triplicat: 64,8 ha, afavorint a més
a més la diversificació d'ambients  com és el cas de la creació de les cobertes vegetals, els
Horts urbans o les actuacions a la desembocadura

La tendència desitjada és potenciar espais verds de diferent tipologia en llocs que suposin
una oportunitat com: el conjunt d'espais a urbanitzar (nou barri de La Catalana i el solar
de Procolor-AZKO-FECSA ENDESA),o bé en zones on ara hi hagi vegetació ruderal o bé
fomentar altres tipologies com basses, murs verticals... . 

Pel que fa a la Superfície de verd urbà per habitant , al 2002 hi havia una superfície
de 6,99 m2 de verd urbà per habitant, mentre que al 2013 la xifra s'ha gairebé triplicat
arribant a 22,45 m2/hab.
Es preveu que la superfície de verd urbà pugui continuar augmentant amb les futures
actuacions urbanístiques,  en sòl urbanitzat industrial com ara les tres xemeneies, en la
construcció de la fase 3 de la Catalana, o zones que ara son erms, etc.  

Acotant encara més, també s'ha fet el càlcul de superfície de Parc urbà per habitant. 
Al igual que en els anteriors indicadors, es comparen les dades de superficie de verd urbà
per habitant de l'auditoria del 2002 amb les dades actuals. Per a les dades del 2013 s'han
considerat només els grans parcs urbans: parcs majors de 0,5 ha, no asfaltats en la seva
majoria  i  amb  vegetació  arbòria.  No  s'han  considerat  altres  tipologies  de  verd  com:
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jardins, places, carrers arbrats o verd a la via pública.  Al indicador del 2002, tal i com
hem comentat anteriorment, no es sap del cert que es va considerar. 

Considerant del verd urbà el que són estrictament els parcs urbans, la superfície de m2 de
parc urbà per habitant al 2013 és de 10,86 m2/habitant, força inferior a si es considera
tot el verd urbà, però molt per sobre del valor que es tenia del 2002 de 6,99 m2/habitant.
Tot  i  que la  població  ha augmentat  en aquest  període de 32.641 habitants  a  34.822
(2013), el creixement en m2 de parcs urbans ha estat molt superior, degut a la  creació de
nous parcs com: Parc Fluvial, Parc de la Pau, Parc de les Bessossades i el Parc de ribera,
tots aquests són posteriors al  2002, any de referència per aquest indicador en el  Pla
d'acció del 2005.

Sant Adrià  es un municipi  de característiques plenament urbanes,  però el  pas del riu
Besòs pel municipi, la seva desembocadura, i el front litoral marítim, suposen pel municipi
una varietat d'ambients que permet la presència de 7 habitats de Catalunya diferents:
Grans parcs i jardins, àrees urbanes amb vegetació ruderal associada, platges arenoses
nues o amb vegetació  nitròfila,  llits  i  marges de rius sense vegetació llenyosa densa,
tamarigars,  canyar i  canyissar.  Alguns d'aquests  hàbitats  només tenen una presència
simbòlica i no estan en gaire bon estat, cas del canyissar. 
Des de l'any 98 s'han fet actuacions al riu Besòs per millorar la qualitat de l'aigua i dels
entorns.  Així  doncs  a  més del  Parc Fluvial  als  marges,  a  la  desembocadura s'han fet
petites  actuacions  puntuals,  que  han  suposat  la  introducció  d'espècies  pròpies  de  la
vegetació potencial que hi correspondria: tamarius, alocs, canyís, borró etc. 
Tot i que la plantació d'espècies puntuals no vol dir que es recuperi l'habitat, en alguns
casos s'ha considerat  així  per la  consolidació  de les espècies plantades,  és el  cas del
canyissar i del tamarigar.
Les delimitacions de les superfícies cartografiades són aproximades i  fetes a partir d'una
imatge aèria del 2012, algunes espècies de creixement ràpid es sap han crescut  força en
aquests darrers anys (canyars i tamarigars). Algunes de les superfícies cartografiades són
veritablement petites, però s'han considerat ja que s'estan potenciant, aporten interès i és
esforç de l'ajuntament que es consolidin. De fet  tant el canyissar, com el tamarigar són
fruit de plantacions realitzades que han augmentat la diversitat d'espècies de la zona i
s'han consolidat , tenint un bon creixement en els darrers anys. 
En realitat el que es procura es de retornar, en la mesura del possible, els hàbitats al lloc
al que els hi correspon, en aquetsa línia també s'ha intentat afavorir un espai de dunes a
la platja de la desembocadura amb la plantació de borró, l'acció ha tingut un èxit relatiu ja
que  només  han  arrelat  algunes  mates,  seria  objectiu  desitjable  poder  incloure  la
comunitat de vegetació de dunes en aquest llistat en un futur.
Es fa difícil determinar si en el 2002 hi havia més o menys diversitat d'habitats, o si la
qualitat dels que hi havia era millor o pitjor, per això la tendència s'ha posat neutre.
És important destacar que el pas del riu Besòs al seu pas per Sant Adrià de Besòs es
considera Habitat d'Interès Comunitari (HIC) d'acord amb el que estableix l'annex I de la
Directiva Hàbitats 97/62/CE. 

Respecte  al  tema de  RESIDUS al  municipi,  la  generació de residus per  capita  al
municipi de Sant Adrià segueix una lleugera tendència decreixent en els darrers anys,
resultat que coincideix amb la tendència desitjada. en els darrers 5 anys (del 2008 al
2013) s'ha reduït en 80 grams per dia i habitant la producció de residus. 
Les dades del 2004, generació de 1,65 kg de deixalles per persona i dia, és una dada força
discordant que no es sap a qué pot ser deguda.
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El municipi de Sant Adrià de Besòs té un decreixement en la generació de residus per
càpita molt menys accentuat que la mitjana de municipis de l'AMB. Així doncs. Mentre
que en anys anteriors la producció de residus per càpita era menor a Sant Adrià respecte
a la mitjana de l'AMB, en els darrers 3 anys aquesta tendència s'ha invertit  i  ara els
municipis de l'AMB (en conjunt) generen menys residus que Sant Adrià, uns 80 grams
menys per persona i dia. L'AMB ha fet un esforç considerable reduint en 270 grams la
generació de residus dels 2004 al 2013. 

L'evolució de la recollida selectiva segueix tendències desiguals segons el  tipus de
fracció de que es tracti.  El vidre segueix una tendència força regular per a tot el període,
la fracció orgànica i els envasos després d'una evolució positiva sembla que darrerament
fan un lleuger  retrocés, i el  paper experimenta una forta davallada des del 2010. Aquesta
davallada es creu es pugui deure al increment de l'activitat d'assalt dels contenidors del
paper/cartró per a la venta de particulars. 
Així doncs no es compleix amb la tendència desitjada d'incrementar el nombre de tones
recollides per a cada fracció, o bé aquest increment ha pogut quedar emmascarat pel
buidatge de contenidors per part de particulars, possible cas del paper / cartró i vidre. 

Pel que fa al destí/gestió dels residus del municipi, la recollida selectiva té una
tendència  positiva,  a  incrementar  la  quantitat  de  tones  recollides  al  llarg  dels  anys
(tendència desitjada). 
La  fracció  de  Resta  que  va  a  valorització  energètica  (incineració),  ha  disminuït
significativament durant el període, de 7.461 tones al 2007 a 2.791 tones al 2012, així
doncs també segueix la tendència desitjada. La fracció de Resta que va a dipòsit controlat
ha  estat  sempre  molt  insignificant  en el  cas  del  municipi,   només s'utilitza  en casos
puntuals. La fracció de resta que va a tractament mecanico-biològic es  irregular però amb
una tendència  incrementar en es darrers anys (tendència desitjada), cal esmentar que
gran part de la fracció de resta que va a tractament mecanic-biològic (aproximadament el
80%) va a rebuig, i per tant valorització energética.

El  % de  residus  valoritzables (recollida  selectiva  més  part  de  la  resta  que  va  a
tractament mecanico-biològic), han anat en augment en els darrers anys,  passant del
42,5% al 2009 a gairebé 82% al 2012, es segueix així la tendència desitjada. 
La fracció  Resta suposa  una  part  molt  important  del  volum de residus,  mitjançant  el
tractament mecanico-biològic es recupera  part dels materials inorgànics de la Resta com:
Paper,  cartró,  vidre,  PET,  PEAD, metalls  fèrrics,  metalls  no fèrrics,  plàstic  film i  brics.
També es selecciona part de la matèria orgànica que sotmesa a un tractament previ és
capaç de produir  biogàs  i  esser  així  font  d'energia,  recordar  que aquesta recuperació
suposa un 20% aproximadament de la fracció resta que entra a TMB.

L'evolució de la recollida de residus a la deixalleria de Sant Adrià de Besòs ha estat
de marcada tendència ascendent, tendència desitjada, a excepció del darrer any (2013),
on hi ha un descens de la quantitat de residus. Es creu que aquest petit decreixement es
pot  deure  en el  canvi  de  tendències  en el  consum degut  a  la  crisis  que suposa una
disminució general en la generació de residus.

El tema ENERGÈTIC s'ha tractat en profunditat degut a la recent revisió de les dades del
PAES de Sant Adrià de Besòs que ha permès tractar  dades actualitzades. 

La suma de tot el consum energètic municipal: instal·lacions i equipaments, transport
intern  (EUSAB)  ,  transport  empreses  externalitzades  (JASA  i  URBASER)  i  enllumenat
públic, segueixen una tendència a l'alça del 2005 (12.122 MWH) al 2010 (13.339 MWH ),
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després del 2010 la tendència és a disminuir progressivament fins assolir al 2013 valors
inferiors al 2005 (11.598 MWH). 
El  calcul d'emissions de CO2 associada al consum  s'ha fet segons la metodologia
(factor de conversió) del PAES (Pla d'acció per l'Energia Sostenible).
Les tones de CO2 emeses a l'atmosfera associades al consum energètic han experimentat
una forta davallada del 40% aprox. des del 2005, això es deu, no tant al descens del
consum energètic municipal, que ja hem explicat que no ha estat pas així, si no al factor
de conversió que s'hi aplica degut al canvi en el mixt energètic estatal. 

En el període 2005-2013 hi ha hagut una reducció constant i  progressiva del  consum
energètic en l'enllumenat públic. Això es deu a un esforç per part de l'administració en
el  compliment  al  Pla  d'adequació  de  la  il·luminació  exterior.  Es  preveu  que  amb  les
properes actuacions de l'ampliació del Pla de l'enllumenat públic (primera fase) encara es
pugui reduir en molt el consum elèctric. S'ha estimat que amb la implementació de les
noves actuacions es pot assolir un estalvi de 17,6% (836,211 Kwh/any), amb un periode
de retorn de 1,8 anys. Aquesta proposta encara està pendent d'aprovació.

pel període 2005-2010 hi ha hagut un creixement progressiu considerable del consum
d'electricitat i gas en el conjunt d'equipaments i instal·lacions, amb un màxim en el
consum al 2010 (4.468 MWH de gas i 3.327 MWH de llum) , al 2011 hi va haver una
davallada, estabilitzant-se el consum fins al 2013 assolint pel gas valors similars als que
es tenien pel 2005 (3.563MWH), mentre que per l'electricitat els valors són lleugerament
superiors al inici del període. (3.090MWH). 

El  consum de combustible del total de la flota municipal (interna i externa) ha
minvat  des del 2010, on va experimentar un màxim de 155.126 de litres. Considerant el
consum total, tant el de  la flota interna (EUSAB), com l'externa (JASA i URBASER). 
Al  2013 el  consum de combustible  ha estat de 144.961 litres,  així  que s'ha reduït  el
consum gairebé un 4% des del 2010. Contràriament, la tendència del 2008 al 2010 era la
d'un progressiu increment.
La reducció en el consum de la flota externa ha estat  menys pronunciat que el de la
interna, essent el consum d'URBASER (empresa que realitza la recollida de residus) el més
elevat amb diferència, fet altrament lògic tenint en compte la tipologia i ús de vehicles que
utilitza.
L'ús de combustibles alternatius com el Propà i el biodièsel és més aviat simbòlic, no tenen
un pes representatiu ara per ara. En el cas del biodièsel, ja no existeix o no es fa ús del
vehicle. En el cas del propà es un vehicle d'Urbaser que s'ha començat a utilitzar al 2013.
Actualment es disposen de 4 bicicletes elèctriques que es fan servir per a desplaçaments
del personal tècnic de l'Ajuntament.

L'evolució  del  consum energètic  de  tot  el  municipi  per  sectors per  al  període
compres entre el 2005 i el 2012, mostra una clara reducció en els sectors del transport i el
terciari (de serveis). En total s'ha reduït un 13% i 36% del consum energètic de tot el
municipi  respectivament.   Contràriament,  en  xifres  totals,  el  sector  domèstic  ha
experimentat un lleuger creixement en el consum energètic, aquesta tendència s'inverteix
si es fa l'anàlisi amb el Kwh/habitant consumit, llavors tots els sectors han reduït el seu
consum, inclòs el sector domèstic que passa a tenir una despesa de 2.744 Kwh/habitant al
2005 a 2.708  Kwh/habitant al 2012.

Pel que fa a a la  producció local d'energies renovables,  la utilització d'energia solar
tèrmica es va iniciar al 2005, l'energia fotovoltaica es va implementar més tard, al 2010.
Ambdues  s'han  posat  en  instal·lacions  municipals,  i  generen  al  voltant  de  300  MWh
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anuals, el que suposa entorn a un 9,7% de la despesa energètica municipal en energia
elèctrica dels equipament i instal·lacions municipals. 
Cal assenyalar que la dada de solar tèrmica està sobredimensionada ja que en alguns
casos està infrautilitzada, es dona el cas que en algunes instal·lacions es fa un baix ús
d'aigua calenta sanitària (ACS). 
Hi  ha  altres  actuacions  en  aquesta  linia,  com  el  cas  d'un  equip  de   cogeneració  al
Poliesportiu Ricart que actualment no funcionen per no ser rentable, i per tant no s'ha
comptabilitzat. També el poliesportiu la Mina té la la climatització i ACS amb Districlima
que aprofita l'energia tèrmica de la incineració de la planta integral  de tractament de
residus. Aquesta font d'energia (escombraries), tot i no ser renovable, s'hauria de poder
comptabilitzar en futures revisions com alternativa energètica.  

Respecte  al  vector  AIGUA,  el  consum d'aigua total al  municipi  ha  anat  disminuint
gradualment en els darrers anys per a tots els sectors, de 2.540 milers de m3 al 2000 a
1.929 milers de m3 al 2012. El sector domèstic és el que té un major consum d'aigua, tot
i haver disminuït de 1.323 milers de m3 al 2000 a 1.216 milers de m3 al 2012. El major
descens en el consum s'ha donat en el sector no domèstic (industrial i comerç), això es
pot  deure  a  la  disminució  de  l'activitat  industrial  al  municipi.  L'indicador  segueix  la
tendència desitjada de disminuir. 

Per al període  2003-2012 es segueix tendència desitjada a disminuir el consum d'aigua
d'ús domèstic per persona i dia al municipi de Sant Adrià, de 110,6 L/habitant i dia a
96,6 L/habitant i dia. Aquesta tendència es segueix tant en el municipi de Sant Adrià de
Besòs com en la mitjana de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. 
El municipi de sant Adrià consumeix al voltant d'uns 10 litres menys al dia per habitant
( 96,6 l/habitant i dia al 2012) respecte al valor de referència de la mitjana de consum
dels municipis de l'AMB (105,8 l/habitant i dia al 2012). 
Aquesta diferència en el consum d'aigua, a favor de l'estalvi a Sant Adrià del Besòs, era
més acusada al inici del període (al 2003) on la diferència era d'uns 18 litres d'aigua per
persona i dia, al llarg dels anys aquesta diferència s'ha anat escurçant però tot i així la
mitjana de municipis de l'AMB té un consum d'aigua domèstica força superior al municipi. 

Sant  Adrià  compta  amb  una  massa  d'aigua  subterrània  quantiosa  donades  les
característiques  geològiques  deltaiques  del  municipi.  D'uns  anys  ençà  s'ha  iniciat
l'aprofitament d'aquesta aigua freàtica per a usos municipals no potables com ara el
reg i  la  neteja (en menor porporció).  D'ençà que al  2003 es va iniciar  l'aprofitament
d'aigües del freàtic, hi ha hagut un creixement progressiu de les quantitats aprofitades
fins al 2007, estabilitzant-se del 2007 al 2009 amb un màxim d'aprofitament de 217,3
milers de m3, i fluctuant fins a la 2012 fins a 204,2 milers de m3. 

Sant Adrià disposa d'estació de mesurament de la xarxa de vigilància  i  prevenció  del
control atmosfèric, que ens permet saber els valors dels contaminants a l'ATMÓSFERA.
Els valors d'immissió de la mitjana anual per al diòxid de nitrogen, és superior al valor
límit de 40 ug/m3 de mitjana anual, per a tots els anys del període del 2005-2013. No es
compleix amb els valors límits establerts per la legislació vigent per a aquest indicador, és
per això que el municipi de Sant Adrià ha estat decretat “Zona de protecció especial de
l'ambient atmosfèric per al NO2 i les PM10” i cal acomplir el “Pla d'actuació per a la millora
de la qualitat de l'aire” per aconseguir reduir aquest valor per sota del valor objectiu en un
futur.
El llindar d'alerta de 400 ug/m3, no ha estat mai superat en cap any del període, i el valor
límit horari de 200 ug/m3, va esser superat puntualment en una ocasió al 2007. 
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Respecte a l'Ozó  (O3), tot i que es donen superacions del valor objectiu de 120 ug/m3
per  a  la  protecció  de  la  salut  (VOPS),  no  es  supera  el  màxim  de  número  de   25
superacions anuals que marca la legislació. En cap cas s'ha superat el Llindar d'informació
(180 ug/m3) o el llindar d'alerta (240 ug/m3) per al període del 2005-2013. Es compleix
per  tant  amb  la  legislació  vigent,  però  no  es  segueix  amb  la  tendència  desitjada  a
decréixer.

Durant els primers anys del període (del 2005 fins al 2008), la mitjana anual per a les
PM10 superava el valor objectiu de 40 ug/m3 que estableix la legislació, és per això que
es va decretar “Zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a les PM10” i cal
acomplir el “Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire” per aconseguir reduir
aquest valor per sota del valor objectiu en un futur. 
A partir del 2008 les mitjanes anuals obtingudes ja es situen per sota del valor límit. La
mateixa tendència segueix el Valor límit diari de 50 ug/m3 que es pot superar un màxim
de  35  vegades  l'any,  fins  al  2008  no  es  va  aconseguir  reduir  a  24  el  nombre  de
superacions. Actualment es compleix amb la legislació vigent i amb la tendència desitjada
a decréixer. 

Les PM 2,5 és de recent seguiment, es comença a analitzar a partir del 2010, d'ençà a la
actualitat ha seguit una lleugera tendència a decréixer, sempre situant-se per sota del
valor objectiu de la mitjana anual de de 25 ug/m3. Es compleix per tant amb la legislació
vigent i amb la tendència desitjada a decréixer. 

L'índex Català de qualitat de l'aire (ICQA) va donar valors lleugerament superiors a
50 del 2004 fins al 2007, el que suposa una qualitat de l'aire satisfactòria. A partir del
2007 fins actualitat els valors estan per sota del valor de 50, el que es considera com una
qualitat de l'aire acceptable, hi ha  hagut una lleugera recuperació dels valors del 2010 (on
hi va haver un mínim de 38) fins enguany amb un valor de 48  (molt pròxim a 50)

Respecta  a  la  contaminació  acústica,  l'evolució  de  la  població  exposada  segueix
diferents patrons en horari diürn o nocturn. En horari diürn, la població per sota del valor
límit d'immissió acústica, ha augmentat (de 75,7 a 80%), en horari nocturn la tendència
és just l'oposada, ha disminuït, passant de 69,7 % a 64 %. Així en horari nocturn hi ha
més població per sobre del valor límit d'immissió.  
L'evolució del Lden que just integra els valors de dia/vespre/nit de forma coherent amb la
molestia que generen, experimenta un lleuger descens de la població exposada per sota
del valor límit (es passa de 75,7 al 2007 a 75 % al 2012), així doncs es conclou que la
tendència és lleugerament negativa, i hi ha ara menys població que es trobi per sota del
valor límit. 

En conclusió, dels 38 indicadors analitzats, 18 han tingut una evolució positiva, 16 s'han
mantingut i 2 han tingut tendència negativa. 
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