
Annex  

Documents de referència a la queixa al Síndic de Greuges  sobre:

• Deteriorament i potencial empitjorament de l'exercici legítim als Drets Humans i 
Constitucionals de la protecció a la Salut i a un Medi Ambient adequat de la 
ciutadania. 

• Agreujament sobre els incompliments de la normativa europea (Directiva 2008/50/CE) 
i Estatal espanyola (reial decret 102/2011) sobre la qualitat de l'aire i dels valors 
recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.

• Tot plegat derivat de la modificació puntual de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs a 
l'àmbit de Can Banús a l'entorn de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. 

Associació de Veïns de l’Espai Rural de Gallecs
DRAG 
Ecologistes en Acció 
Associació per a la Conservació del Medi Ambient La Torrentera 
Associació l'Ateneu de Gallecs 
Plataforma de Defensa de Gallecs

Documents adjuntats:

• Comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l'Ajuntament de Santa Perpètua
• Avanç de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació per a l'adaptació al Pla director urbanístic

de Santa Maria de Gallecs dels àmbits Can Banús (àmbit 1 i 2), la Caranaisa, el sistema general d'espais 
lliures, els horts de la Plana del Molí, el conjunt històric de Mogoda i els seus entorns fins al límit amb 
l'àmbit del PDU Riera de Caldes Sud, al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

• Consideracions a l'esmentada avant modificació de la Plataforma Salvem Gallecs i d'algunes 
organitzacions que en formen part.

• Resposta de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental al document de referència a la 
modificació puntual de l'esmentat Pla general d'ordenació a les consideracions presentades per la 
Plataforma Salvem Gallecs

• “La calidad del aire en el Estado español durante 2013”. Ecologistes en Acció
• Presentació  “Santa Perpètua de Mogoda. Passat, pressent i futur”. Associació per a la Conservació del 

Medi Ambient La Torrentera 
• Els beneficis per a la salut pública de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana 

de Barcelona. Nino Künzli Professor d’Investigació ICREA Institut Municipal d’Investigació Mèdica 


