
Constitució del Consell Municipal
de Medi Ambient

Terrassa, 26 de novembre de 2019



Programa de Govern
2019 – 2023

Pressupost 2020



10 grans objectius.

2) Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de 
les polítiques municipals són les persones: educació, 
cultura, benestar, igualtat i serveis per tots els cicles de 
la vida.

4) La «revolució verda»: un nou 
model de ciutat per viure millor, 
preservar el medi ambient i 
combatre la crisi climàtica.

   6) Una ciutat més neta, sostenible i    
innovadora en el model de gestió       
dels residus.

8) Rieres: trencar «l’efecte 
barrera», una oportunitat per 
millorar la vida de les 
persones i connectar els 
barris.





Eix 61. Cap a una nova cultura del 
benestar dels animals

61.1) Protecció dels animals.
61.2) Campanyes de sensibilització.
61.3) Animals domèstics i espai públic.
61.4) Relació amb entitats i associacions.
61.5) CAAD.
61.6) Coordinació amb Policia Local.





Eix 96. L’Anella Verda: per la 
protecció del territori, la 
connectivitat, els espais agraris i la 
producció d’aliments.

96.5) Impulsar l’ampliació del Parc natural de Sant 
Llorenç del Munt l’Obac.
96.7) Finalitzar l’arranjament del Camí de l’Anella Verda.
96.8) Impulsar mesures per afavorir la demanda, i la 
producció, distribució i venda directe de productes 
agrícoles locals.





Eix 97. La crisi climàtica: per una 
Terrassa eficient i 100% renovable.

97.1) Finalitzar l’execució del projecte Terrassa Energia 
Intel·ligent.
97.4) Ampliar la xarxa d'instal·lacions fotovoltaiques.
97.5) Revisar els objectius de reducció d’emissions del 
Pacte d’Alcaldes en l’horitzó 2030.
97.9) Estudiar la viabilitat d’una operadora pública 
d’energia.



Eix 98. La contaminació de l’aire: 
per un medi ambient de qualitat i 
saludable.

Eix 99. La comunicació i l’educació 
ambiental: per una ciutadania 
educada en la sostenibilitat.





Eix 100. El cicle de l’aigua, després 
de la municipalització: per la 
garantia d’una nova cultura de 
l’aigua eficient i sostenible.







Eix 127. Garantir la continuïtat del 
model de gestió amb empresa 
pública.

Eix 128. Conscienciar per un 
comportament cívic i sostenible.



Eix 129. Programa pilot: servei de 
recollida “ Porta a Porta”.

Eix 130. Noves tecnologies 
aplicades a la recollida selectiva.

Eix 132. Els residus: per la reducció 
de la producció, per la reutilització i 
per la millora de la recollida 
selectiva de residus.





Eix 133. La salut ambiental i 
alimentària: per una ciutat sense 
riscos per a la ciutadania.

133.1) Aprovar un protocol de lluita contra les plagues 
emergents.

133.7) Incrementar les inspeccions als establiments de 
restauració, i de venda minorista de la ciutat.







Eix 140. Dissenyar un nou model de 
ciutat en el que les rieres no siguin
barreres.

Eix 141. Iniciar els treballs per 
definir el futur de les rieres.

Eix 142. Convertir l’Av. del Vallès 
en un passeig urbà.

Eix 144. Minimitzar el risc 
d’inundació.



Eix 143. Millorar el manteniment i 
neteja de les rieres urbanes

143.1) Establir programes de neteja de les rieres, com a 
element que conforma paisatge urbà.
143.2) Intensificar la col·laboració amb l’ACA per a la 
retirada de vegetació de risc pel flux hidràulic.





htths://www.terrassa.cat/mediambient
https://twitter.com/trsreciclabe

 https://www.facebook.com/Terrassareciclabe
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