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Introducció 
 
L’auditoria ambiental del municipi de Santanyí, ha sorgit per iniciativa de l’Ajuntament de 
Santanyí, i ha rebut el suport de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balears. Aquesta auditoria ha estat elaborada per l’equip de Sa Vola, companyia de 
serveis ambientals.  
 
En una primera fase (la que correspon a aquest estudi) s’ha realitzat l’anàlisi de la situació 
actual i la seva diagnosi ambiental. Properament (en una segona fase) s’elaborarà el pla 
d’acció ambiental i es definirà un sistema d’indicadors ambientals per al seu seguiment. 
 
Objectius 
 
L’auditoria ambiental de Santanyí té com a principals objectius bàsics: 
 
- Donar a l’Ajuntament i a la ciutadania elements per poder desenvolupar de manera 

programada la seva política cap a la sostenibilitat. 
 
- Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major aprofitament 

sostenible dels recursos. 
- Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió i col·lectius ciutadans en 

aquest procés. 
 
- Establir les bases per a l’elaboració d’un Pla d’Acció Local, el qual ha de servir per 

impulsar el desenvolupament econòmic, social i ambiental a escala local. 
 
Metodologia 
 
El mètode de treball per a l’elaboració de l’auditoria segueix l'esquema general de la figura 
I, que també incorpora l’esquema de participació pública. Es segueixen les quatre fases 
següents: 
 

 

La recollida d'informació. Elaboració de la memòria 
descriptiva 

 
Anàlisi de la situació actual i diagnosi ambiental 

 
Pla d'acció ambiental. Bases per l'Agenda 21 Local 

 
Post-auditoria 

 
El desenvolupament dels treballs definits a les diferents fases serà el que es recull als 
punts següents.  
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Figura I. 

Esquema de treball i participació pública de l’Auditoria Ambiental de Santanyí 

 
 
 
 

3. PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 
 
• Proposta del Pla d’Acció Ambiental 
• Proposta del pla de seguiment 
• Bases per l’establiment de l’Agenda 21 Local 
 
 
• Definició final de l’Auditoria ambiental 

1. RECULL D’INFORMACIÓ 
 
• Informació preliminar 
• Recollida de dades 

2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL  
I DIAGNOSI AMBIENTAL 

 
• Memòria descriptiva 
• Pre-diagnosi ambiental 
 
• Diagnosi ambiental 

Participació pública 

4. POST-AUDITORIA 
 
• Presentacions públiques de l’auditoria ambiental 
• Síntesi ambiental 

• Creació de les comissions d’impulsió de l’Agenda 21 Local 
• Elaboració del Pla d’Acció Local 

Participació pública 

1
ª.

 F
AS

E 
2

ª.
 F

AS
E 
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a) La recollida d’informació (1ª fase) 

 
Els treballs de recerca de dades parteixen d'una primera revisió de documentació existent, 
publicacions i treballs inèdits (administració, centres de recerca, instituts d’estudis, etc.), 
pels apartats de: 
 

• Coneixement del municipi. 
• Conceptes globals. 
• Aspectes estructurals. 
• Vectors ambientals. 
• Interrelacions ambientals. 

 
Es valora la fiabilitat de la informació, partint de l'antiguitat i de la font de la informació, 
per seleccionar només les dades que siguin útils per a l'actual estudi.  
 
A partir d'aquesta valoració l’equip de treball defineix l'estratègia de selecció i recollida de 
les dades per al conjunt de l'auditoria. Es fa èmfasi en els aspectes menys recollits per la 
informació ja existent, els menys actualitzats, i els de més interès intrínsec (indicadors, 
elevat impacte ambiental, etc.). La recollida de dades es porta a terme mitjançant: 
 

• Serveis i centres de l'administració pública. 
• Centres de documentació.  
• Empreses concessionàries de serveis municipals (aigües, electricitat, residus, 

planta de depuració, centres de recaptació d'impostos, etc.). 
• Treballs de camp (dades quantitatives de soroll, etc.) per recollir informació 

qualitativa i quantitativa sobre el municipi.  
• Entrevistes personals amb tècnics, entitats i persones del municipi que puguin 

aportar dades d’interès per a l’auditoria ambiental.  
 

Totes aquestes dades es recullen de la manera més convenient, sempre amb suport 
informàtic i en programes estàndard de tractament de texts, fulls de càlcul, bases de 
dades i tractament digital d’imatge. 
 
 
b) Fase de diagnosi (1ª fase) 
 
Una vegada que es disposa de la informació de base s'entra a la diagnosi de la situació 
ambiental actual a Santanyí, mitjançant: 
 

• Un breu resum de la situació actual, mitjançant una descripció sintètica dels 
principals aspectes de la memòria descriptiva (normalment en format de taula).  

• Elaboració d’una diagnosi del municipi, analitzant i valorant els diferents 
aspectes ambientals del municipi, fet referència a la normativa i estàndards legals, 
a valors recomanats per organismes reconeguts, valors comparatius d’altres 
municipis o regions, etc.  

• S’apunten diverses mesures o propostes de futur per a la sostenibilitat de 
Santanyí.  
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c) Elaboració del Pla d’acció ambiental (2ª fase) 
 

El Pla d’acció ambiental és un document programàtic que defineix les estratègies 
ambientals del municipi, senyalant les principals mesures o actuacions que cal iniciar per 
tal d’assolir el model de municipi que es desitja en el futur. Jeràrquicament el pla 
s’estructura en línies estratègiques (definició de les grans línies programàtiques del pla); 
programes d’actuació (àmbits concrets d’actuació dins de cada línia estratègica); i accions 
(accions o projectes concrets i detallats que cal dur a terme). 
 
D’altra banda l’auditoria ambiental també inclou un pla de seguiment que defineix el 
sistema de control i avaluació del grau d’implantació del pla d’acció ambiental. Aquest pla 
ha de permetre fer un seguiment continuat de l’evolució de la qualitat ambiental del 
municipi i inclou:  
 
- Indicadors que permeten avaluar el grau d’acompliment del pla d’acció ambiental 
- Indicadors del nivell de participació ciutadana en el seguiment de Santanyí 
 
 
d) La participació pública com element clau del procés (1ª i 2ª fase) 

 
La participació pública és un element essencial en les auditories ambientals com a pas 
previ a l’elaboració d’una Agenda 21 Local. Seguint els criteris que estableix la Carta 
d’Aalborg, les auditories han d’intentar iniciar la implicació social perquè els ciutadans 
participin en el procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local que es podrà iniciar a 
continuació de l’auditoria. Així l’auditoria no és només un estudi tècnic sinó que, a l’hora 
de plantejar les propostes del Pla d’Acció Ambiental, també té en compte la realitat social.  
 
Al Santanyí, la participació pública es fonamenta en la següent estratègia: 
 
- Enquesta a la població. S’ha realitzat una enquesta a la població, per tal de 

disposar d’un primer sondeig d’opinió i recollir quins són els principals aspectes que 
més preocupen. 

 
- Entrevistes personals seleccionades. En la fase inicial de l'auditoria se seleccionen 

un conjunt de persones amb qui es mantenen entrevistes personals per tractar 
diversos temes ambientals rellevants. L'objectiu d’aquestes entrevistes és recollir 
informació tècnica de cara a l’auditoria, però també es recullen opinions de les 
persones entrevistades, respecte a temes ambientals del municipi.  

 
- Informació a la població  Per mitjà de Fires o revistes locals, així com del mateix 

Ajuntament.  
 
- Fòrums de participació ciutadana. Realització de fòrums de debat oberts a tota la 

població i de manera específica als principals agents i grups locals (associacions, 
entitats, serveis educatius, comerciants i empresaris, etc.). Aquests fòrums de debat 
es plantegen en la fase de discussió de la diagnosi municipal i en la fase de discussió i 
consens del Pla d’Acció Ambiental. 

 
 


