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Introducció

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb el suport del Servei d’Equipaments i Espai
Públic de la Diputació de Barcelona ha decidit promoure la redacció del Pla Director
d’Equipaments del municipi.
Sobre la base d’una diagnosi de la situació actual, el Pla Director identifica, defineix i
localitza de forma global i coherent les actuacions a realitzar a curt i mig termini i en
un futur més llunyà per tal d’adequar o millorar les dotacions comunitàries existents
i/o crear-ne de nou per tal de respondre a les noves necessitats futures de la
població.
Aquest volum 1 presenta de forma detallada el inventari, l’anàlisi i la diagnosi del
context actual i futur. El document annex correspon a les fitxes de característiques
dels solars i dels equipaments, locals i/o serveis censats. El volum 2 correspon al Pla
d’inversió.
Barcelona, juliol 2012.
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Preàmbul
El Pla Director d’Equipaments és una eina de planificació que recull les necessitats i
disponibilitats del municipi d’Olesa de Montserrat en matèria d’equipaments i proposa
un pla d’inversions a curt, mig i llarg termini per adequar o millorar les dotacions
existents i/o crear-ne de noves.
El treball de definició del Pla Director d’Equipaments s’ha dividit en quatre fases
principals:
Fase 1: inventari de sòl i equipaments amb la col·laboració dels diferents serveis
municipals, i d’altres administracions i agents locals.
Fase 2: anàlisi de la informació recopilada a través del inventari per tal d’establir la
diagnosi de la situació actual i identificar les possibles necessitats futures.
Fase 3: identificació i presentació de les propostes d’actuació en base a la diagnosi i
als criteris recollits en les dues fases anteriors i validació municipal.
Fase 4: definició del pla d’inversió concretant les propostes d’actuació per a la
creació, ampliació o millora de les dotacions, atenent a les necessitats i al
creixement de la població però també a la capacitat financera municipal.
Durant aquestes quatre fases, l’equip redactor:
- S’ha reunit amb els responsables polítics i tècnics dels serveis municipals, i
també amb altres Administracions.
- Ha recollit en estreta relació amb els serveis municipals, tota la informació
disponible i necessària.
- Ha visitat el territori i els d’equipaments.
- Ha desenvolupat un treball de recerca sobre dotacions i equipaments de
serveis a la persona: marc normatiu i competencial vigent, estadístiques i
estudis realitzats a Catalunya, etc.
- Ha realitzat un treball de despatx d’anàlisi de la informació, de síntesi i de
redacció.
Per a la realització d’aquest treball, s’ha consultat entre d’altres les fonts d’informació
següents:
− Avanç del pla d’Ordenació Urbanística d’Olesa de Montserrat, 2011.
− Pla Local dels Equipaments Culturals, maig 2011.
− Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals, 2010.
− Pla Local d’Habitatge, març 2009.
− Pla Territorial Metropolità de Barcelona, abril 2008.
− Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olesa de Montserrat, 1993.
S’ha consultat també les pàgines web següents:
www.olesam.cat
www.gencat.cat
www.diba.cat
www.idescat.cat
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Estructura del document
El present document o Volum I correspon al inventari del context actual i futur, la seva
anàlisi i la diagnosi.
S’estructura en quatre capítols:
1) Anàlisi del context urbanístic.
2) Anàlisi del context demogràfic.
3) Anàlisi dels equipaments, locals i serveis existents.
4) Anàlisi de la hisenda municipal.
Es complementa amb el Document d’Informació Bàsica (DIB) que presenta de
forma sintetitzada el conjunt de la diagnosi i el document annex que agrupa les fitxes
descriptives dels solars, equipaments, locals i/o serveis censats.

Apunt terminològic
Al llarg del document s’utilitza de forma prioritària la paraula “equipament” en el seu
sentit urbanístic, és a dir, un edifici o un local o una instal·lació a l’aire lliure situat en
un sòl que forma part del “sistema urbanístic d’equipaments” i que ofereix uns serveis
públics o privats destinats a la ciutadania.
Per als edificis, locals o instal·lacions a l’aire lliure no situats en sòl urbanísticament
qualificat d’equipament, s’utilitza de forma preferent les paraules “servei”, “local”,
“espai”, etc.
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1.
Anàlisi del
context urbanístic
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1.1

Presentació general del municipi

El municipi d’Olesa de Montserrat se situa a la part nord de la comarca del Baix
Llobregat, dins la Regió Metropolitana de Barcelona. El seu terme municipal s’estén al
marge esquerra del riu Llobregat i té una extensió total de 16,75 km2. Limita amb les
poblacions de Vacarisses al nord, Abrera al sud, Viladecavalls a l’est, i Esparreguera
a l’oest.

Situació
El municipi presenta tres zones
geològiques ben diferenciades: la plana
fluvial, els relleus situats a l'est de la vila
i les muntanyes de la Serralada
Prelitoral.

Olesa de
Montserrat

El nucli urbà principal ocupa la plana
fluvial. Dos petits nuclis se situen al
costat del riu: el Mas de les Aigües i
Casa Blanca. La resta dels nuclis es
troben a la zona muntanyosa a l’est del
terme municipal: es tracta de Torrent del
Reganer,
Camí
de
Sant
Pere,
Llumbreres i les urbanitzacions més
importants, Ribes Blaves i Oasis. Els
diferents Polígons Industrials es troben
distribuïts bàsicament entre el ferrocarril
i el riu Llobregat fora dels nuclis
residencials.
El sòl urbanitzat representa el 32,2% de
l’extensió total del municipi, el sòl
urbanitzable tant sol el 4,5% i el sòl no urbanitzable (PEIN Muntanya de Montserrat,
PEIN Riu Llobregat i altres), el 63,3%.
La població actual acaba de sobrepassar els 24.000 habitants, i es concentra
essencialment al nucli urbà i a les dues urbanitzacions de Ribes Blaves i Oasis

El desenvolupament urbà d’Olesa de Montserrat
El municipi es va consolidar a partir del segle XI fins al segle XVIII entorn de l’església
i del castell a l’actual casc antic, si bé la resta del terme municipal ha estat sempre
colonitzat amb la presència de masies, cases pairals, camins, fonts, etc.
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Vista general del municipi
Font: Ajuntament d’Olesa de Montserrat

A causa de la seva situació geogràfica, Olesa no tenia una bona xarxa de
comunicacions amb la qual cosa havia quedat sempre molt aïllada de les poblacions
veïnes. Si aquest fet li resultà avantatjós en moments concrets, en els anys de la
revolució industrial, aquesta no fou tan esplendorosa com en d'altres poblacions.
Fins a final del segle XIX l’agricultura i més especialment el cultiu d’oliveres per a la
producció d’oli va ser l’activitat econòmica més important al municipi. La
industrialització que començà a partir del segle XVI sota l’agrupació del gremi de
paraires va conèixer un gran creixement a partir de la introducció del vapor al darrer
terç del segle XIX i la millora de les vies de comunicacions. Posteriorment,
l'electrificació i més especialment la construcció dels Ferrocarrils Catalans (1922),
comportà un progrés important per a la indústria tradicional. Aquesta, si bé ha
perdurat fins a l'actualitat, fou realment durant els anys cinquanta i seixanta quan
tingué la màxima prosperitat. A partir del 1975 la crisi general afectà greument la
indústria local i diverses fàbriques hagueren de plegar. Durant els darrers vint anys
s'han introduït a Olesa de Montserrat altres sectors de la producció, com el químic, el
metal·lúrgic, el de l'alimentació i el de la decoració. Ara bé, l’actual crisi econòmica
provoca de nou el tancament d’empreses.
Si al llarg dels segles la vila s'anà engrandint, no fou fins al 1901 que s'aprovà un
plànol de l'Eixample elaborat pel Mestre d’Obres de l’Ajuntament Pau Riera Galtés, un

11

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

projecte inspirat en el Pla Cerdà de Barcelona i que amplià la vila cap al sud amb un
disseny de quadrícula. S’hi construí l’Escorxador, l’Hospital, les Escoles, el Mercat i
s’urbanitza la Plaça Catalunya. La població s’incrementà entre l’any 1920 i l’any 1930
d’un 40%, passant de 4.000 a 5.620 habitants. L’any 1932, l’Ajuntament aprovà la
modificació i ampliació del mateix plànol ampliant la trama urbana fins arribar a la línia
del ferrocarril mentre que s’amplia el sòl urbà cap al Poble Sec amb una trama
diferent.
Entre els anys 1954 i 1956, s'edificaren els barris de Sant Bernat (amb la seva
escola). El 1975 es començà a edificar el Collet de Sant Joan; el 1981, les Planes, i el
1997, els Closos. Durant els anys 70 sorgeixen totes les urbanitzacions del terme
municipal, totes elles ubicades llavors en sòl no urbanitzable: Oasis, Llumbreres,
Ribes Blaves i Robiroles, etc.
Els anys 70 i 80 veuen la construcció de nous equipaments públics com per exemple,
l’Escola Ferrà i Esteva, l’Institut R. Blanxart, el Complex Esportiu Municipal de Les
Planes, el Teatre de la Passió, l’adequació definitiva de la Casa de la Vila a l’antic
Hotel Gori, l’Esplai de la Gent Gran, el Club de Tennis, etc.
La població passa de 6.100 habitants l’any 1950 a pràcticament 14.000 habitants
trenta anys més tard, és a dir, un creixement de més del 130%.
La nova fàbrica de Seat a Martorell a principi dels anys 90 propicia un nou
desenvolupament econòmic, urbanístic i demogràfic del Baix Llobregat Nord. El nucli
urbà d’Olesa segueix la seva consolidació i apareix el barri dels Closos, que aporta
importants superfícies per a nous equipaments. Els Polígons Industrials de Can
Singla i Catex Vilapou es desenvolupen. Pel que fa als equipaments, es construeix
entre d’altres la Biblioteca Municipal, el Centre d’Atenció Primària, la Residència
Santa Oliva, el nou Cementiri Municipal i es rehabilita i s’amplia l’escola NS de
Montserrat. El creixement demogràfic es modera i el nombre d’habitants se situa tot
just per sobre dels 17.000 a final del segle.
Amb el fort dinamisme del sector de la construcció d’aquest principi del segle XXI que
permet l’aparició de nombrosos habitatges i facilita una forta immigració cap al
municipi, la població assoleix l’any 2010 els 24.000 habitants, és a dir, un creixement
del 36% en deu anys. Aquesta dècada veu la construcció de nombrosos nous
equipaments: les Escoles Puigventós i Sant Bernat, de l’IES Creu de Saba, les dues
llars d’infants municipals Taitom i La Baldufa, el Casal de Cultura, la deixalleria
municipal, els locals per a les Associacions de Veïns de Les Planes i del Poble Sec.
Es realitza la rehabilitació del Mercat Municipal, l’ampliació del CAP, de les Escoles
Mare de Deu de Montserrat i Daina Isard, la reforma del Casal Catequístic, etc.
El Pla d’Intervenció Integral del nucli antic iniciat l’any 2009 ha permès entre d’altres
acabar les obres del Centre Cívic de Cal Repissa. La planta baixa de la Casa
Consistorial s’ha adequat per a situar-hi l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i l’Escola Povill
acaba d’iniciar la seva ampliació.

El marc urbanístic legal
Després de l’aprovació del plànol de l’eixample a principi del segle XX, les dates més
destacables són les següents:
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- Any 1966: redacció de la “delimitación del suelo urbano” que era l’instrument més
bàsic de planejament previst en la Llei del Sòl de 1956. L’àmbit d’actuació era tot el
terme municipal i dividia el sòl en urbà i rústec de forma fictícia i sense criteris
urbanístics. Es preveia un creixement de la població fins el 30.000 habitants l’any
1991.
- Any 1980: aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de les
Normes Subsidiàries redactades per l’arquitecte municipal S. Garcia-Millà. Aquestes
realitzen la divisió clàssica segons la Llei del Sòl de 1956 en sòl urbà, sòl urbanitzable
i sòl no urbanitzable. El potencial d’habitants de les normes era de 24.753. El sòl urbà
representava 163,43 ha, el sòl urbanitzable 13,80 ha i el sòl no urbanitzable 1.490,77
ha.
- L’any 1989 s’inicien els treballs de redacció del Pla General d’Ordenació, aprovat
definitivament l’any 1993 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat
de Catalunya. El potencial d’habitants del PGO és de 28.000 habitants, Aquesta Pla
continua vigent però s’hi ha introduït varies modificacions puntuals.

Estructuració general del municipi i accessibilitat
Després d’un segle de creixement urbanístic, Olesa de Montserrat presenta avui tres
realitats urbanes distintes:
− El sector Vila o nucli urbà estructurat amb els seus diferents barris: Nucli antic,
Sant Bernat, Les Planes, Els Closos, Rambla- Eixample, La Central, Poble
Sec, Collet de Sant Joan i els diferents Polígons Industrials. Concentra
aproximadament el 95% dels habitants del municipi.
− Els dos sectors residencials aïllats i contigus conformats per les urbanitzacions
de Ribes Blaves i Oasis concentrades a la part est del terme municipal amb
respectivament un total de 312 i 183 parcel·les. Representen aproximadament
el 3% de la població pel 13,2% del sòl urbà i urbanitzable.
− Els petits nuclis residencials dispersos, Les Llumbreres, el Camí de Sant Pere i
el Torrent del Reganer a la part nord-est, i al costat del riu Llobregat, el Mas de
les Aigües i Casa Blanca, totes elles representant un total de 80 parcel·les i
menys del 2% de la població total del municipi.
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Ortofoto del terme municipal

Font: Avanç del Pla Olesa de Montserrat

14

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

Els diferents barris d’Olesa de Montserrat

Font: Avanç del Pla 2011

El sòl no urbanitzable del municipi presenta dues singularitats molt marcades:
o Les zones protegides de la Muntanya de Montserrat al nord.
o i l’entorn del riu Llobregat pel límit oest.
En total, es tracta d’un 34,5% de la superfície total del terme municipal , 571,87 ha,
inclosa actualment en l’espai Xarxa 2000 Montserrat – Roques Blanques – Riu
Llobregat. El Pla Especial d’Interès Natural Muntanya de Montserrat que representa
537,71 ha inclou en el seu àmbit alguns sòls classificats d’urbans (Casa Blanca i Mas
de les Aïgues). Actualment hi ha un projecte de Decret per ampliació dels límits del
PEIN, que inclouria part del sòl no urbanitzable fins al límit nord d’Olesa.
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El “projecte marc de recuperació mediambiental de l’espai fluvial del Llobregat”
analitza i actua per a la recuperació de l’espai fluvial segons tres línies: la llera, les
unitats d’interès i l’accessibilitat. En el terme municipal d’Olesa, l’àrea de la llera
intervinguda és de 26,95 ha i la dels marges de 27,75 ha.

Els barris del nucli urbà

Font: Avanç del Pla 2011

El municipi disposa en l’actualitat d’una bona xarxa de comunicació. La carretera C-55
conjuntament amb el Ferrocarril de la Generalitat configura l’eix de relació territorial
més important del terme municipal i relaciona el municipi amb la resta de la comarca
del Baix Llobregat i la del Bagès al nord. Permet també la connexió amb l’autovia A.2.
Ara bé, al mateix temps es converteix en una barrera, entre el nucli urbà i els polígons
industrials situats al llarg del riu Llobregat.
La C-1414, connecta amb el municipi d’Esparreguera i l’A.2 i la BV-1201 amb
Martorell. Finalment, la carretera B-120, permet accedir a Terrassa per Viladecavalls.
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El telefèric o “aeri” de Ferrocarril de la Generalitat ha permès connectar recentment
l’estació de FGC d’Olesa de Montserrat amb el nucli d’Esparreguera a l’altra banda
del riu Llobregat.
La connexió per carretera en transport públic amb les ciutats de Barcelona i de
Manresa es resol mitjançant una línia d’autobús interurbà. Hi ha una altre línia que
connecta amb les poblacions de Martorell, Esparreguera, Terrassa, Bellaterra i Santa
Maria de Vilalba. Cal assenyalar també el servei nocturn que uneix Olesa amb la
ciutat de Barcelona (línia N51).
Pel que fa al transport públic interior, el municipi disposa d’una línia de bus urbà que
connecta el nucli urbà per una banda amb la urbanització de Les Planes i per l’altre
amb les de Ribes Blaves i Oasis.

Planejament territorial i urbanístic supramunicipal
La iniciada construcció del 4rt cinturó o C-16 que passa just al sud del municipi (en el
terme d’Olesa) permetrà situar Olesa de Montserrat al centre geogràfic del sistema de
ciutats format per Terrassa, Manresa, Igualada i Martorell, facilitant les comunicacions
i els intercanvis intercomarcals i interurbans.
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat l’any 2010 assigna a Olesa de
Montserrat l’estratègia de creixement moderat, és a dir, que no podrà excedir un 30%,
i un paper de polaritat comarcal. Tot el sòl no urbanitzable es considera d’interès
natural i es restringeix de manera important les seves transformacions. A l’Àrea sud
del terme municipal entre les urbanitzacions de Ribes Blaves i Oasis s’estableix un
connector natural.
El PTMB proposa una via estructurant primària entre el nucli d’Olesa i els nuclis de
Ribes Blaves i Oasis que connectarà l’A-2, la Ronda del Vallès i la C-16 entre
Martorell i Vacarisses. Pel que fa a la via estructurant secundària es proposa la via
suburbana de connexió entre Martorell, Abrera, Olesa i Esparreguera.
Les propostes ferroviàries del PTMB no afecta al terme municipal d’Olesa, però hi ha
una actuació pròxima, la proposta de connexió de la línia Renfe entre Martorell i
Viladecavalls passant per Abrera que estableix un intercanviador entre la línia FGC i
la zona Renfe a Abrera la qual millorarà la relació d’Olesa amb Terrassa i el Vallès.
Si bé aquestes noves infraestructures facilitaran les connexions del municipi amb les
altres grans ciutats de la Regió Metropolitana, no haurien de minvar en el futur l’actual
consolidació de les relacions residència/treball, lúdiques i de serveis de tipus
educatiu, sanitari i assistencial que manté Olesa amb els municipis d’Esparreguera,
Abrera i Martorell, capital del Baix Llobregat Nord.
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Pel que fa a l’ordenació del territori d’Olesa de Montserrat, el Pla Director Urbanístic
de les Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya (quadrienni 2008-2011) va
proposar la creació d’una ARE al Sud-est del barri de la Central agrupant als 3
sectors de creixement urbà denominats SUPr.1 “Eixample”, SUPr.8 “Camí de Ca
l’Isard” i SUPs.1 “Serveis 1” amb una extensió total de 194.180 m2 amb una previsió
total de 848 habitatges nous (58 hab. / ha) dels quals el 50% seran lliures i els
restants de protecció i sòl per a nous equipaments públics.

El planejament urbanístic vigent
El Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal vigent és el text refós aprovat l’any
1996 del PGOUM de l’any 1993.
Segons la memòria del Pla, el seu objecte consisteix en la millora de les ofertes dels
diversos tipus de sòl i les ordena de tal manera que es pogués dotar el municipi d’una
estructura general que permetés millorar la qualitat urbana de la població mentre es
fan més atractives les ofertes plantejades. Amb la millora d’aquestes ofertes es
permet, al mateix temps, una protecció de les àrees no urbanitzables i en especial
dels espais rurals amb cert interès natural.
Les finalitats per àrees es sintetitzen en:
o Casc Antic: protecció de l’entorn històric i urbanització del buit urbà del nord,
millorant l’accessibilitat de la zona a través de la Ronda Nord. Adequació dels
entorns de les rieres com a espais públics.
o Eixample: regularització dels tipus d’edificació evitant la densificació i
eradicació des usos industrials molestos per l’ús residencial. Possible
creixement del costat est.
o Noves àrees residencials: sectors de diverses tipologies ubicats a l’entorn del
nucli urbà. Dotació d’espais lliures, equipaments i estructura viària rodada da
les àrees, afavorint el centre.
o Urbanitzacions disseminades: dotar-les dels serveis mínims i frenar-ne el
creixement a través de Plans Especials de millora urbana.
o Indústria: donada l’important demanada, es preveia el seu creixement a les
zones sud i oest del municipi, on ja hi era present aquest ús i hi havia bona
comunicació. Per la millor gestió s’organitzaven en diversos sectors.
o Espais rurals: protecció dels espais d’interès natural per evitar-ne la
degradació. Mesures per enaltir la qualitat de la producció tradicional de l’oli
d’Olesa i millora de la xarxa de camins.
El potencial d’habitants del PGOU és de 28.000 habitants.
15 anys després cal destacar la vigència encara avui, d’aquests objectius i el seu grau
d’assoliment en el desenvolupament urbanístic del municipi afavorint la regeneració
del casc antic, la regulació de l’eixample i el tancament de les indústries molestes i
l’execució de noves àrees residencials i industrials tot i que algunes previstes queden
pendent d’executar. A les urbanitzacions disseminades només una, Oasis, s’ha
consolidat mitjançant un PEMU i alguns espais naturals han estat inclosos als dos
PEIN.
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En 1996, el PGOU classifica un 16,44% del terme municipal com a sòl urbà (274,35
ha), un 8,83% com a sòl urbanitzable (147,38 ha) i un 74,73% com a sòl no
urbanitzable (1.247,32 ha). El plantejament era doncs d’un creixement prou important
del sòl urbà.
El quadre següent permet observar el grau actual de compliment a l’any 2011 del
PGOU.
Quadre comparatiu classificació del sòl PGOU 1996/ Avanç del Pla 2011
PGOU 1996
(ha)

Avanç PGOU 2011
(ha)

Variació
%

Sòl urbà

Consolidat
No consolidat

127,86
146,49

274,35

257,53
90,81

348,34

26,97%

Sòl urbanitzable

Delimitat
No delimitat

130,50
16,88

147,38

64,95
9,97

74,92

-49,17%

421,73

423,26

0,36%

Sòl no urbanitzable

1.247,32

1.245,79

-0,12%

Total municipi

1.669,05

1.669,05

0,00%

Subtotal sòl urbà i urbanitzable

Font: PGOU, Avanç del Pla 2011 i Ajuntament
Nota important: S’inclou al sòl urbà consolidat la superfície corresponent al sector del Camp de Tir
amb Arc (1,52 ha) al barri de Les Planes pel qual s’està tramitant la modificació puntual del PGOU per
tal que passi a integrar el sòl urbà.

Pràcticament el 50% del sòl urbanitzable previst l’any 1996 ha passat a sòl urbà. La
superfície d’aquest ha crescut per tant un 27%. També s’ha reduït de forma important
el sòl urbà no consolidat (-38%).
El sòl urbanitzable que queda disponible (74,92 ha) representa per tant un potencial
de creixement del 21,5% del sòl urbà.

Els sectors que queden per executar
De tots els àmbits de gestió i planejaments derivats que plantejava el PGOU al
municipi d’Olesa de Montserrat, s’han desenvolupat 10 unitats d’actuació, de les 14
que hi havia i 7 sectors de desenvolupament en sòl urbanitzable dels 17 previstos.
Estan pendents d’execució els plans especials de millora urbana, el de reforma
interior i el d’alineacions i rasants, així com l’estudi de detall número 5.
D’aquesta forma es troben sense executar les unitats d’actuació següents:
o UAr.1: Carrer Calvari – Benet Margarit.
o UAr.3: Casc Antic.
o UAi.2: Catex Molí.
o UAi.3: Carretera d’Esparreguera.
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L’estudi de detall:
o ED.5: Carrer Priorat (camp de futbol).
Els plans especials:
o PERI.1: Camí de Cal Candí.
o PEAR.1: Riera de Can Llimona.
o PEMU.2, 3, 4, 5 i 6: Ribes Blaves (aprovats sense executar).
o PEMU.7: Torrent de Reganer.
o PEMU.8: Camí de Sant Pere.
o PEMU.9: Les Llumbreres.
o PEMU.10: Mas de les Aïgues.
o PEMU.11: Casa Blanca.
En sòl urbanitzable es troben aprovat i sense executar els sectors següents:
o SUPr.1: Eixample.
o SUPr.4: Cal Candí.
o SUPr. 8: Camí de Ca l’Isard.
o SUPs.1: Serveis 1.
Els sectors sense desenvolupar ni executar són:
o SUPr.3: Riera de Can Carreras.
o SUPr.9: Carretera de Martorell.
o SUPi.3: Carretera de la Puda.
o SUPs.2: Serveis 2.
o SUNPr.7: Les Planes.
o SUNPs.3: Serveis 3.
Cal destacar també que queda pendent la connexió entre la carretera BV-1201
d’Olesa a Martorell (a convertir en autovia) i la C-55 a través dels polígons industrials
de Can Singla i Catex Vilapou.

L’avanç de Pla de 2011
L’article 5 del Text Refós del PGOU aprovat al 1996 enumera una sèrie de situacions
que farien necessària la revisió del Pla General. Actualment moltes d’aquestes es
donen:
o El increment de la població és del 48% en relació a l’any 1996.
o El marc normatiu del Pla General vigent ha quedat desfasat per la promulgació
d’importants normes bàsiques d’abast urbanístic tant autonòmiques (decret
1/2010, decret 305/2006, decret 1/2005, Llei 3/2009, Llei 6/2009, Llei 18/2007)
com disposicions bàsiques estatals (RD2/2008) que incideixen fortament en la
matèria
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Comparatiu PGOU 1996 / avanç del POUM 2011

Font: Avanç del Pla 2011
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Mesures per a una ordenació territorial i una mobilitat sostenibles
L’avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal pretén afrontar el planejament del
municipi en la mesura que sigui possible, amb els criteris de sostenibilitat i de
protecció Ambiental presents a la Carta d’Aalborg així com presents també a la resta
de normativa que li és d’aplicació. Es tracta de:
o L’equitat.
o L’ús eficient dels recursos naturals.
o La prevenció.
o La transversalitat.
o L’a internalització.
o La cautela.
o La restitució del dany.
o La integració.
o La responsabilitat compartida.

L’alternativa de treball proposada per al nou POUM
L’avanç del Pla ha permès refondre digitalment tota la documentació vigent i analitzar
els elements que conformen el territori i els diversos plans que el regulen.
Sobre aquesta base, s’ha plantejat 3 alternatives de treball per al futur urbanístic del
municipi:
o Alternativa 0: no fer el nou POUM
o Alternativa 1: Creixement compacte:
o Alternativa 2: Creixement intensiu.
L’avanç del Pla considera que l’alternativa 1 és la més idònia. Aquesta implica
completar l’estructura urbana del nucli d’Olesa per donar resposta a les mancances
detectades i futures, així com poder assolir el creixement de la població que preveu
l’estudi demogràfic per l’horitzó del 2025.
Per això caldria estudiar els buits urbans per tal de repensar la seva ordenació i
reestudiar el sòl a classificar d’urbanitzable, compactant el creixement previst en
l’estudi demogràfic a l’entorn del sòl urbà del nucli d’Olesa i ajudant a completar la
trama urbana, la xarxa viària, el sòl d’equipaments, el sòl per a zones verdes i la seva
connexió amb les zones verdes urbanes actuals i el sòl no urbanitzable per crear
itineraris, etc.
Caldria també possibilitar la implantació d’activitats de valor afegit per al municipi
reestudiant les zones industrials i de serveis tan les existents com les que es puguin
crear.
Es limitaria el creixement dels nuclis aïllats per evitar la dispersió de la població,
reestudiant-ne els límits físics en base a les preexistències i a les propietats.
Aquesta alternativa portaria implícit el creixement físic, residencial i industrial/serveis
estrictament necessari per a l’assoliment d’aquests objectius. D’aquest plantejament
se’n deriva pocs canvis en les superfícies encara urbanitzables.
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Les actuacions i observacions pel nou POUM
D’acord amb aquesta alternativa de creixement compacte, l’avanç del Pla proposa un
total de 22 actuacions o observacions imprescindibles:
1. Solucionar els desajustos entre els diferents planejaments.
2. Millorar les connexions vàries i ferroviàries principals.
3. Millorar la connexió dels nuclis aïllats / urbanitzacions amb el nucli d’Olesa.
4. Continuar la xarxa viària urbana.
5. Incorporar eixos paisatgístics amb criteris ambientals.
6. Crear connexions entre el sòl urbà/urbanitzable i el sòl no urbanitzable.
7. Canviar la normativa del sòl no urbanitzable per assegurar-se la seva
preservació.
8. Elaborar un catàleg de masies i cases rurals. Potenciar usos a les masies.
9. Incorporar nous elements al Pla Especial del patrimoni arquitectònic: natural i
cultural a protegir i revisar els existents.
10. Protegir les zones amb risc d’esllavissament.
11. Estudiar el risc químic de la KAO.
12. Adequar el casc urbà.
13. Millorar la situació del casc antic.
14. Millorar el tractament dels nuclis aïllats / urbanitzacions.
15. Revisar i millorar els nous creixements residencials.
16. Millorar i/o adequar les àrees industrials existents
17. Estudiar la idoneïtat de les noves àrees industrials.
18. Millorar les noves àrees de serveis.
19. Crear noves àrees d’aparcament.
20. Identificar i estudiar els equipaments necessaris pel municipi.
21. Potenciar les activitats comercials i econòmiques.
22. Diversificar les tipologies edificatòries: habitatges de protecció oficial i
habitatges dotacionals.
La redacció del Pla Director d’Equipaments s’emmarca dins l’actuació núm. 20 que
l’avanç del Pla defineix de la forma següent:
“Un cop inventariat els equipaments existents, cal preveure en el futur creixement del
municipi, quins seran els equipaments necessaris per dotar el municipi.
Cal preveure les noves necessitats de la societat actual i futura: residències per a la
gent gran, centres de dia, habitatges assistencials lligats a aquests equipaments,
centres de rehabilitació, llars d’infants, equipaments culturals i per a les associacions.
Caldrà estudiar la possible ampliació de les àrees d’equipaments esportius del nord,
al barri de Les Planes, així com la necessitat de creixement del cementiri,
contemplant-se una possible ampliació per la banda nord-est.”

Els habitatges actuals i el potencial de creixement
L’any 2009, Olesa de Montserrat comptava amb un total de 10.000 habitatges.
D’acord amb el PGOU vigent, les previsions de nous habitatges en el sòl urbanitzable
per desenvolupar i executar és de 2.251 habitatges (incloent-hi el PEMU de Ribes
Blaves), distribuïts de la forma següent.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

UAr.1: Carrer Calvari / Benet Margarit - 55 habitatges.
UAr.3: Casc Antic - 115 habitatges.
ED.5: Camp de futbol - 72 habitatges.
PERI.1: Camí de Cal Candí - 35 habitatges
PEMU Ribes Blaves – 276 habitatges.
SUPr.1 Eixample i SUPr.8 Camí de Ca l’Isard - 848 habitatges
SUPr.3: Riera de Can Carreras - 266 habitatges.
SUPr.4: Cal Candí - 454 habitatges
SUPr.9: Carretera de Martorell - 55 habitatges.
SUNPr.7: Les Planes - 75 habitatges
Nombre d'habitatges
Sòl urbà

Existents (any 2009)
Nous possibles

10.000
< 2.000
2.251

Sòl urbanitzable no executat
Total

< 14.251

Font: Elaboració pròpia a partir del POUM, de l’Avanç del Pla i de fonts municipals

Pel que fa al potencial de nous habitatges a construir en el sòl urbà consolidat, s’ha
estimat que el seu nombre màxim és inferior a 2.000.
Per tant, el nombre màxim d’habitatges segons el marc urbanístic vigent se situa a
l’entorn de 14.251, els quals representen entre 29.000 i 30.000 habitants. L’índex
màxim de creixement demogràfic resultant del municipi a partir d’aquest any 2012 és
per tant de l’ordre del 20,8%, el qual es pot considera com a moderat
comparativament a l’índex de creixement de la dècada anterior.
La memòria social de l’Avanç del Pla avalua la demanda d’habitatges nous d’aquí a
l’any 2025 a 2.270 unitats (151 anuals), tenint en compte l’escenari mitjà de
creixement demogràfic. La previsió del PGOU i el potencial del sòl urbà ofereix per
tant la possibilitat de respondre a aquesta demanda.
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1.2

El sistema urbanístic d’equipaments

L’anàlisi del sistema urbanístic d’equipaments existent a Olesa de Montserrat té com
a finalitat identificar el sòl destinat a equipament, ocupat o no per equipaments
comunitaris públics i/o privats, i més especialment:
- L’ús actual o previst.
- El grau de disponibilitat.
- El règim de titularitat.
- La localització i accessibilitat.
- La superfície.
Per això, l’anàlisi del sistema d’equipaments aborda els aspectes següents:
- El règim urbanístic del sòl per a equipaments comunitaris.
- Les dades quantitatives globals del sòl per a equipaments.
- El sòl ocupat.
- El sòl disponible.
- El sòl futur.
- Els solars ocupats per edificis residencials privats.
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1.2.1 El règim urbanístic del sòl qualificat d’equipaments
L’any 2009, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va redactar i aprovar la modificació de
la normativa urbanística del sòl per a equipament. En efecte la reforma i millora de les
instal·lacions d’alguns dels equipaments existents al municipi, va posar en evidència
la necessitat d’actualitzar la normativa que regulava les seves condicions d’edificació.
Un exemple va ser l’ampliació i adequació del Centre d’Assistència Primària.
Per evitar un seguit de noves modificacions de la normativa per a cada cas en
concret, donat que l’actual normativa tenia ja una antiguitat de quinze anys i per tant
les necessitats de la població del municipi d’Olesa de Montserrat eren diferents, es va
proposar la modificació íntegra de l’article 49 de les Normes Urbanístiques del Pla
General d’Ordenació Urbana a conseqüència de la qual ha quedat redactat com es
detalla en l’apartat següent.

Article 49.- Sistemes d’Equipaments
49.1.- Definició
Formen el Sistema General d’Equipaments, aquelles zones així qualificades al plànol
núm. 1 d’Estructura General i Orgànica del Territori, del Pla General d’Ordenació
vigent
Constitueixen el Sistema Local d’Equipaments
desenvolupament del planejament derivat.

aquells

que

sorgeixen

del

A part dels equipaments previstos en el Pla General, la iniciativa particular podrà
instal·lar en les diferents zones d’edificació aquells serveis privats que siguin del seu
interès, sempre que compleixin la normativa pròpia de cada zona.
49.2.- Tipus d’Equipaments
Els sòls destinats a equipaments amb les edificacions, instal·lacions i altres serveis
sobre aquests, és classifiquen en els tipus següents:
1. Equipaments docents. Centres docents públics o privats i annexos esportius
2. Equipaments sanitari-assistencials. Centres sanitari-assistencials i geriàtrics
públics o privats, d’interès públic, social o comunitari. S’inclouen en aquest apartat
els cementiris i els seus serveis annexes.
3. Equipaments socio-culturals i religiosos. Temples, centres religiosos, centres o
instal·lacions per exposicions i reunions d’interès públic, social o comunitari, així
com els seus annexos esportius i recreatius.
4. Equipaments esportius i recreatius. Edificacions i instal·lacions esportives, centres
d’esbarjo o altres tipus de centres turístics no residencials, d’interès públic social o
comunitari
5. Equipaments de proveïment i subministrament. Escorxadors, mercats i altres
centres de proveïment, de titularitat pública encara que de possible gestió privada
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6. Equipaments tècnics, administratius i de seguretat. Centres o edificis per a serveis
de l’Administració pública, serveis de seguretat i d’altres d’interès públic

49.3.- Assignació d’usos
L’assignació d’usos que corresponen al sòl qualificat com a Sistema d’Equipaments
es fixa:
o Pel mateix Pla general, assenyalant-los al plànol núm. 4 de Regulació del sòl
urbà i urbanitzable
o Per manteniment de l’ús preexistent
o Mitjançant un Pla Especial d’assignació d’ús per a cada cas concret o pel
conjunt d’Equipaments del municipi. Aquest Pla Especial a més haurà de
determinar la titularitat pública o privada.
Els equipaments existents en el moment de l’aprovació del PGO mantindran l’ús i la
titularitat mentre no s’aprovi un Pla Especial que ho modifiqui.
49.4.- Condicions d’edificació
L’edificació a les àrees d’equipament s’ha d’ajustar a les necessitats funcionals dels
diferents equipaments, al paisatge i condicions ambientals, que haurà de respectar, i
a la integració al sector on s’ubiquin. Per aquest motiu, preferentment, cal determinar
les condicions urbanístiques en un Pla especial que, si fos necessari, a més
concretarà l’ús d’aquest.
Es determinen tres supòsits en els que es pot prescindir de la redacció d’un Pla
Especial.
1. En sòl urbà i per equipaments existents amb ús assignat situats en illes
ordenades en alineació de vial.
En aquest cas, es permet ajustar-se al tipus d’ordenació de la zona on es situa
l’equipament, respectant i aplicant com paràmetres màxims les condicions
d’edificació de l’illa (profunditat edificable i altura reguladora).
2. Per la resta d’equipaments existents en tipologia aïllada amb ús assignat en els
que regiran les condicions següents:
Tipus d’ordenació: edificació aïllada
Edificabilitat neta: 1 m²st/m²s
Ocupació màxima: 60 %
Altura màxima: 12,00 m que podrà ser major si es justifica per les
característiques i finalitats de l’equipament
o Separacions llindars: mínim 3,00 m
o
o
o
o

3. En equipaments de nova creació, pels que el planejament derivat o general
n’hagi determinat les condicions i ús.
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1.2.2

El sòl qualificat d’equipament, dades globals

En els quadres adjunts i en la resta de l’anàlisi del sòl i dels equipaments, es delimita
el terme municipal en tres sectors:
− Nucli urbà.
− Polígons industrials i de serveis.
− Urbanitzacions.
El sector Nucli urbà agrupa els barris de Nucli Antic, Les Planes, Sant Bernat, Els
Closos, Rambla-Eixample, La Central, Poble Sec, Collet de Sant Joan i la
urbanització Robiroles.
El sector Polígons industrials i de serveis inclou tots els polígons que disposen o
disposaran, segons el planejament vigent, de sòl per a equipament, és a dir, Can
Singla, Catex Vilapou, la Flora, Can Vinyals i els futurs sectors SUPi.3 Carretera de la
Puda, SUPs.2-C.55 i SUNPs.3-C.55.
El sector Urbanitzacions inclou la de Ribes Blaves, Oasis, de Les Llumbreres, del
Camí de Sant Pere, del Torrent del Reganer, de Masia de les Aigües i de Casa
Blanca.

El sòl qualificat d’equipament ocupat, disponible i futur
El quadre següent presenta la distribució del sòl qualificat d’equipament actual
ocupat, disponible i futur, és a dir, pendent del desenvolupament de les unitats
d’actuació, dels estudis de detalls, dels plans especials de millora urbana i dels
sectors per a urbanitzar programats i no programats.
Distribució global del sòl per a equipaments a Olesa de Montserrat
m
solar
POUM

2

%

Ocupat
Sector Nucli urbà
Sector Polígons Industrials i de Serveis
Sector Urbanitzacions

224.756,88

61,67%

181.829,70
9.670,00
33.257,18

80,90%
4,30%
14,80%

Disponible
Sector Nucli urbà
Sector Polígons Industrials i de Serveis
Sector Urbanitzacions

56.394,68

15,47%

30.925,68
15.429,00
10.040,00

54,84%
27,36%
17,80%

Futur
Sector Nucli urbà
Sector Polígons Industrials i de Serveis
Sector Urbanitzacions

83.283,42

22,85%

34.649,82
24.362,00
24.271,60

41,60%
29,25%
29,14%

364.434,98

100,00%

Sòl per a equipament

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU
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En el sòl per a equipament ocupat s’ha inclòs la parcel·la de 7.820 m2 ocupada per
l’IES D. Blanxart i la Llar d’Infants Municipal La Baldufa que es troba en el sector
urbanitzable programat núm. 4 de Cal Candí. S’ha inclòs també, el Camp de Tir amb
Arc tenint en compte la seva propera nova classificació com a sòl urbà i qualificació
d’equipament. Ara bé, no s’hi ha inclòs el sòl corresponent a la parcel·la ocupada per
l’Estació de l’Aeri.
El conjunt del sòl actual i del sòl futur del sistema per a equipaments amb 36,43 ha
representa el 8,61% del sòl urbà i urbanitzable (423,26 ha). Tenint en compte una
població de 24.000 habitants, la ràtio resultant és de 15,18 m2 de sòl per equipament
per habitant.
A més a més dels 22,5 ha de sòl qualificat d’equipament i ocupat, aproximadament
uns 4,5 ha suplementaris ocupats per equipaments es troben en sòl no qualificat com
a tal (casc antic, eixample, espai verd, industrial, etc.).
Amb un total de 13,97 ha, el potencial de creixement del sòl qualificat d’equipament
(+62%) es pot considerar com a prou important per tal de facilitar la implantació de
noves dotacions en el futur, sobretot quan el creixement demogràfic màxim previst és
de l’ordre del 20%. Ara bé, només 6,56 ha (47%), se situen dins el nucli urbà
“residencial”, mentre que els altres 7,41 ha (53%) es troben localitzats en els polígons
industrials i de serveis i les urbanitzacions, és a dir, allunyats del nucli urbà, amb la
qual cosa el seu potencial estratègic per a situar-hi nous equipaments resulta menor,
especialment a les urbanitzacions.
En el nucli urbà “residencial”, les principals reserves de sòl per a equipament
disponibles i/o futures es troben en els barris de Les Planes (Zona esportiva i Cal
Candí) i de la Central (SUPr.1 i SUPr.8).
De tots els solars disponibles situats dins el nucli urbà “residencial” només 4 (sobre 11
censats) que representen una superfície global de 4.359 m2 (15,7% del total) no tenen
de moment cap ús assignat. Es tracta, per tant, de reserves “netes” quantitativament
molt limitades.
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1.2.3

El sòl qualificat d’equipament ocupat i els seus
usos

Distribució per sectors i barris
El nucli urbà concentra el 80,9% del sòl qualificat d’equipament ocupat, dada
indicativa de la forta integració dels equipaments en els sectors urbans més poblats
(95% de la població total). Ara bé, dels 91 equipaments, locals i/o serveis censats
situats en els diferents barris del nucli urbà, només 47 (51,6%) es troben en sòl
qualificat d’equipament. Malgrat això, aquesta situació de “disconformitat” entre l’ús i
la qualificació urbanística representa una superfície limitada, atès que la major part
d’aquests equipaments se situen dins d’edificis d’habitatges plurifamiliars, ocupant un
local comercial a la planta baixa o un habitatge.
Distribució per sectors i barris del sòl qualificat d’equipament ocupat
Sectors i barris

Sòl ocupat

Sector nucli urbà
Sant Bernat
Les Planes
Nucli antic
Collet de Sant Joan
Poble Sec
La Central
Rambla-Eixample
Els Closos
Poligons Industrials i de Serveis
Can Singla
Catex Vilapou
La Flora
Can Vinyals
SUPi3 Carretera de la Puda
SUPs2 C55
SUNPs3 C55
Urbanitzacions i altres
Cementiri
Oasis
Robiroles
Ribes Blaves
Les Llumbreres
Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer
Mas de les Aïgues
Casa Blanca
Total general

%

181.830
20.358
68.244
3.781
21.285
9.773
0
36.453
21.935

80,9%
9,1%
30,4%
1,7%
9,5%
4,3%
0,0%
16,2%
9,8%

9.670
6.369
0
3.301
0
0
0
0

4,3%
2,8%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

33.257
26.707
1.900
0
4.650
0
0
0
0
0

14,8%
11,9%
0,8%
0,0%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

224.757 100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU
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Els 2 únics equipaments situats en els polígons industrials i de serveis (3% de la
superfície total) són la deixalleria municipal i el nou edifici per a taller i magatzems de
la brigada municipal d’obres. Tots dos es troben en sòl qualificat d’equipament.
Si les urbanitzacions agrupen el 14,8% del sòl per a equipament ocupat en el qual es
troben 3 equipaments diferents (cementiri municipal, local associació de veïns Oasis i
pista poliesportiva Ribes Blaves), cal remarcar però que el cementiri municipal
representa a ell sol el 80% d’aquesta superfície. Altres 4 equipaments o serveis
censats situats en les urbanitzacions es troben en sòl no qualificat d’equipament.

Distribució dels equipaments segons la qualificació del seu sòl
En total, s’ha censat 97 equipament, locals i/o serveis públics o privats diferents; 12
d’aquests es troben repetits en dos usos diferents, principalment els centres docents
presents també en els equipaments esportius.
42 (43,8%) es troben en sòl no qualificat d’equipament i 2 altres equipaments (El
Teatre d’Olesa i el Col·legi NS de Montserrat) tenen una part del seu sòl no qualificat
d’equipament. De tots aquests, 12 ocupen una parcel·la pròpia única, les quals
podrien opcionalment modificar la seva qualificació actual a la d’equipament. Totes
aquestes parcel·les representen una superfície total d’uns 10.800 m2. Es tracta de:
o L’Escola Povill del carrer Pintor Fortuny.
o Les Residències per a la tercera edat La Vil·la, Rosa Segura i Pujol, Sant
Agustí i Santa Carme.
o La Residència de Salut Mental Oasis.
o El Centre Cívic de Cal Repissa.
o Cal Puigjaner.
o El local de l’Associació de Veïns del barri de Poble Sec
o El Casal Catequístic.
o L’edifici municipal dels antics safareigs.
o L’antiga nau industrial de propietat municipal del Polígon Industrial de Can
Singla.

Distribució per usos
Els centres docents existents representen amb 8,45 ha la major part (37,6%) del sòl
qualificat d’equipaments ocupat. Cal remarcar, a més a més, que 5 dels 19 centres
docents estan situats (totalment o parcialment) en sòl no qualificat d’equipament (amb
una superfície total poc important d’aproximadament 0,5 ha).
Les instal·lacions esportives i/o recreatives, amb el Camp de Tir amb Arc inclòs però
sense una part de la pista d’atletisme situat en sòl futur, són els més nombrosos i
suposen un total de 6,90 ha (30,7% del total) de sòl d’equipament ocupat. Ara bé, de
les 33 instal·lacions censades (incloent-hi tot el complex esportiu municipal de Les
Planes i les Escoles i Instituts), 15 no es troben en sòl qualificat d’equipament i
signifiquen aproximadament 1,3 ha suplementari.
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Pel que fa als sòl ocupat pels equipaments sanitaris i/o assistencials, cal remarcar
que el cementiri municipal significa el 74% del total. Dels 15 equipaments, locals i/o
serveis censats, 10 se situen en sòl no qualificat d’equipament. Ara bé la superfície
corresponent a aquestes es limita a menys de 0,8 ha.
El quadre següent presenta de forma global la distribució per usos del sòl qualificat
d’equipament ocupat per un(s) equipament(s).
Distribució per usos del sòl ocupat per equipament a tot el municipi
2

Codi Equipaments

Do
Es

Sa

Sc

Ad

Ps
Pr

m
solar
E

%

Docents
Sector Nucli urbà

84.469

37,58%

84.469

100,00%

Esportius i recreatius
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

69.028

30,71%

64.379
4.650

93,26%
6,74%

Sanitaris i/o assistencials
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

36.309

16,15%

9.602
26.707

26,45%
73,55%

Socioculturals i religiosos
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

15.271

6,79%

13.371
1.900

87,56%
12,44%

Tècnics, administratius i seguretat
Sector Nucli urbà
Sector Polígons industrials i de serveis

13.710

6,10%

4.040
9.670

29,47%
70,53%

5.587

2,49%

5.587

100,00%

Proveïment i subministrament
Sector Nucli urbà
Privats
Sector Nucli urbà

Total

382

0,17%

382

100,00%

224.757

100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU

Els equipaments, locals i /o serveis socioculturals i religiosos ocupen un 6,8% del sòl
total, distribuïdes entre 6 solars, amb un solar on es comptabilitzen dos equipaments
(Casa de Cultura i Biblioteca). Dels 15 censats, 6 se situen en sòl no qualificat
d’equipament. Els més rellevants són, Cal Repissa, Cal Puigjaner i el Casal
Catequístic que estan qualificats respectivament de casc antic (1b, 1a) i d’eixample
(2a) i el Centre de Joventut de Cal Mané i el Local de l’Associació de Veïns de Poble
Sec situats en zona verda espai lliure (V).
Per als equipaments, serveis i locals tècnics, administratius i seguretat cal remarcar
que només 4 sobre un total de 13 censats, es troben en sòl qualificat d’equipament.
Es tracta de la Casa de la Vila, la Deixalleria, el Taller i Magatzems de la Brigada i
l’Estació de Ferrocarril de la Generalitat. L’edifici dels antics safareigs està qualificat
de casc antic (1a) i els altres equipaments ocupen baixos o apartaments situats dins
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d’uns edificis d’habitatges. L’antiga nau de propietat municipal del Polígon Industrial
de Can Singla manté encara la qualificació d’indústria (I7).
Pel que fa als equipaments de proveïment i subministrament, només hi consta el
Mercat Municipal. La seva superfície de sòl per a equipament inclou la Plaça
Catalunya, per la qual cal descartar la possibilitat de situar-hi un nou equipament
Finalment, l’última categoria “Privat” (no contemplada en la nomenclatura del PGOU)
correspon a la nau del Molí d’Oli que encara avui desenvolupa una activitat
econòmica privada.

Distribució per règim de propietat
El règim de propietat del sòl ocupat per equipaments és majoritàriament municipal,
mentre que la superfície del sòl de propietat privada representa menys d’una quarta
part del total. El sòl de propietat pública no municipal, és a dir, que pertany o ha estat
cedit a la Generalitat de Catalunya o a l’Estat resulta poc important en el còmput
global.
Distribució per règim de propietat del sòl ocupat per equipament
Codi Sòl per a equipament ocupat

Segons règim de propietat
De propietat municipal
De propietat pública no municipal
De propietat privada

2

m
solar
E

%

224.757 100,00%
145.090
29.472
50.195

64,55%
13,11%
22,33%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU

Distribució per règim de gestió
El règim de gestió del sòl ocupat per equipaments és reparteix de forma equitativa
entre l’Ajuntament, la Generalitat i els privats.
Distribució per règim de gestió del sòl ocupat per equipament
Codi Usos actuals

Segons règim de gestió
De gestió municipal
De gestió pública no municipal
De gestió privada

m
solar
E

2

%

224.757

100,00%

77.465
68.840
78.452

34,47%
30,63%
34,91%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU
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1.2.4

El sòl qualificat d’equipament disponible

Distribució per sectors i barris
En l’actualitat el municipi disposa d’un total de 5,64 ha de sòl qualificat d’equipament
disponible, és a dir, amb possibilitat de ser edificat a curt o mig termini. Això
representa una capacitat de creixement en relació al sòl actual del 25,1% per tant
força important des d’un punt de vista quantitatiu.
El sector del nucli urbà concentra més el 54,8% d’aquest sòl, els diferents Polígons
Industrials el 27,4% i la urbanització Oasis el 17,8%.
Sectors i barris

Sòl
disponible

%

Sector nucli urbà
Sant Bernat
Les Planes
Nucli antic
Collet de Sant Joan
Poble Sec
La Central
Rambla-Eixample
Els Closos
Robiroles

30.926
4.971
19.089
412
2.375
1.572
0
2.507
0
0

54,8%
8,8%
33,8%
0,7%
4,2%
2,8%
0,0%
4,4%
0,0%
0,0%

Poligons Industrials i de Serveis
Can Singla
Catex Vilapou
La Flora
Can Vinyals
SUPi3 Carretera de la Puda
SUPs2 C55
SUNPs3 C55

15.429
0
7.040
5.749
2.640
0
0
0

27,4%
0,0%
12,5%
10,2%
4,7%
0,0%
0,0%
0,0%

Urbanitzacions i altres
Cementiri
Oasis
Ribes Blaves
Les Llumbreres
Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer
Mas de les Aïgues
Casa Blanca

10.040
0
10.040
0
0
0
0
0
0

17,8%
0,0%
17,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Total general

56.395 100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU
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Quadre de característiques dels solars qualificats d’equipament disponibles
Codi Solars per a equipament disponibles

Re

Sector Nucli Urbà

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zona esportiva 1
Zona esportiva 2
SUNPr.7 Esportiu
Zona de jocs infantils Sant Bernat
Social Gent Gran
Gimnàs Escola Sant Bernat
Aparcament carrer Riera (Molí d'Oli)
Escorxador
Espai públic davant Escola Povill
Aparcament Poble Sec
Parc de la Balconada

Re

Sector Poligons Industrials i de Serveis

20
21
22

Polígon Industrial Catex Vilapou
SUPi.2 - PI La Flora
PI Can Vinyals

Re

Sector Urbanitzacions

30

PEMU 1, Oasis

Nucli

Adreça

Qualificació Propietat
urbanística
actual

Gestió
futura

2

m
solar
POUM
30.926

Les Planes
Les Planes
Les Planes
Sant Bernat
Sant Bernat
Sant Bernat
Nucli antic
Rambla - Eixample
Poble sec
Poble sec
Collet de Sant Joan

c/. Urgell s/n
c/. Urgell s/n
c/. Urgell s/n
c/ Jaume Balmes s/n
c/ Wiengarten s/n
Camí de la Flora s/n
c/ Riera s/n
c/ Escorxador s/n
c/ Pintor Fortuny s/n
Ctra. antiga de Martorell s/n
Camí Vell de Terrassa

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privada
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privada
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

5.392
2.197
11.500
1.829
703
2.440
412
2.507
389
1.183
2.375
15.429

PI Catex - Vilapou
PI La Flora
PI Can Vinyals

c/ dels Tintorers s/n
Camí de la Flora s/n
c/ de la Casa Blanca s/n

E
E
E

Municipal
Municipal
Municipal

Municipal
Municipal
Municipal

7.040
5.749
2.640
10.040

Urb. Oasis

c/ de Can Miquel Amat s/n

Total

E

Municipal

Municipal

10.040
56.395

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU
NC: No comptabilitzat
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Sòl qualificat d´equipament disponible

Re1. Zona Esportiva 1
Re2. Zona Esportiva 2
Re3. SUPr.7 Esportiu
Re4. Zona de jocs infantils Sant Bernat
Re5. Social Gent Gran
Re6. Gimnàs Escola Sant Bernat
Re7. Aparcament carrer de la Riera
Re8. Antic Escorxador Municipal
Re9. Espai públic davant Escola Povill
Re10. Aparcament Poble Sec
Re11. Parc de la Balconada
Re20. PI Catex Vilapou
Re21. PI La Flora
Re22. PI Can Vinyals

Límit terme municipal
Límit sòl urbà
Límit sector sòl urbanitzable

Re2

Re3

SUNPr.7
Re1

PI
Can Vinyals
Re22

Les Planes
Re4

Re11

Sant Bernat
Re5
Re6

Nucli Antic

Re21

PI La Flora

Collet de
Sant Joan
Els Closos

Poble Sec

Re7

Re10
Re9

Rambla
Eixample

Re8

Robiroles

La Central

PI Can Singla
Re20

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Sòl per a equipament disponible
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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Sòl qualificat d´equipament disponible
Límit terme municipal

Llumbreres

Límit sòl urbà
Límit PEMU

PEMU.9
Re30. PEMU 1 Oasis

Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer

PEMU.8

PEMU.7

PEMU.6
Ribes Blaves

PEMU.5

PEMU.4
PEMU.3
PEMU.2
Re30

PEMU.1
Oasis

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Sòl per a equipament disponible
0

Urbanitzacions Ribes Blaves i Oasis
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Al nucli urbà, les reserves més importants de sòl es troben al barri de Les Planes
(concentrades a la zona esportiva), seguit del barri de Sant Bernat i després dels
barris de Collet de Sant Joan i de Rambla-Eixample. Al contrari, el barri de la Central i
el dels Closos no disposen de cap superfície de sòl disponible. Al Nucli antic hi ha un
únic solar amb una superfície molt limitada.
Ara bé, cal destacar que els 1,9 ha del barri de Les Planes tenen com a destí
l’ampliació del complex esportiu municipal.
Els únics solars situats dins el nucli urbà realment disponibles i sense cap ús futur
definit en aquest moment són:
o L’aparcament del carrer Riera (Re.7).
o L’Espai públic davant de l’Escola Povill (Re.9).
o L’aparcament municipal al barri del Poble Sec (Re.10).
o El solar del Parc de la Balconada al barri de Collet de Sant Joan (Re.11).
Es tracta per tant d’una reserva de sòl totalment lliure molt limitada tant en quantitat
com en qualitat. Tot i això, cal tenir en compte que l’antiga Escola Sant Bernat al barri
del mateix nom, es troba actualment pràcticament sense ús, oferint d’aquesta forma
un solar suplementari de 5.882 m2 apte per a situar-hi nous equipaments i que l’illa
central d’equipaments on es troba entre d’altres la Casa de la Vila, la Casa de Cultura
i l’Escola d’Arts i Oficis es troba en l’actualitat molt lluny d’haver esgotat el seu
potencial de sostre edificable de 18.250 m2.

Les reserves de sòl situades dins el nucli urbà
Barri de Les Planes
Els tres solars disponibles de propietat municipal conformen una àrea no edificada
situada just a sobre de l’actual complex esportiu municipal.
El solar (Re1), situat al tram final no asfaltat del carrer Urgell ha servit fins ara
d’aparcament públic (sense asfaltar) del complex esportiu com per a les persones que
accedeixen a l’àrea natural veïna. El solar té una forma geomètrica regular i un perfil
topogràfic pràcticament pla. El projecte d’ampliació del Pavelló poliesportiu municipal
per a nous vestidors i el centre de tecnificació del tennis de taula se situa a la part sud
d’aquest solar al llarg del mateix pavelló i de la pista coberta. Aquest projecte ocupa
aproximadament uns 900 m2, amb la qual cosa la superfície que quedarà realment
disponible serà de l’ordre de 4.500 m2.
El solar (Re2) se situa per damunt de l’actual pista d’atletisme. No té en aquets
moments cap ús específic. Té una forma rectangular i el seu perfil topogràfic presenta
un lleuger pendent cap al nord.
El solar (Re3) se situa dins el sector urbanitzable no programat SUNPr.7. Ara bé una
part de la pista d’atletisme se situa dins d’aquest mateix solar accessible també des
del tram final no asfaltat del carrer Urgell. Té un perfil topogràfic pràcticament pla
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Els solar Re1 i Re3 Les Planes

El projecte de reestructuració i ampliació del complex esportiu municipal proposa
ocupar la totalitat dels tres solars conjuntament amb l’actual pista d’atletisme per a
realitzar-hi:
o Els nous accessos a les instal·lacions i l’aparcament públic.
o La nova piscina coberta.
o i la nova pista d’atletisme amb un camp de futbol al seu interior.
Es tracta d’una proposta de desenvolupament d’aquesta àrea totalment coherent,
tenint en compte per una banda la presència consolidada del complex esportiu
municipal i per l’altre l’allunyament d’aquest sector amb el centre urbà que dificulta la
implantació d’altres usos diferents.

Barri de Sant Bernat
Aquest barri disposa en l’actualitat de tres solars no edificats qualificats
d’equipaments.
El primer solar (Re4) situat al carrer Jaume Balmes (davant del Centre de Formació
per Adults) està ocupat per una zona de jocs infantils consolidada i es troba totalment
lliure d’edificació. Limita al nord-oest amb una pista poliesportiva (Es7). Té una forma
trapezoïdal i un perfil topogràfic pla amb un lleuger desnivell sobre els carrers. A
banda del seu ús actual no té cap altre de predeterminat per al futur. La seva possible
edificació obligaria al trasllat de la zona de jocs infantils a un altre solar. En cas de
necessitat, es podria plantejar també incorporar l’espai ocupat per la pista
poliesportiva. La superfície total passaria llavors de 1.829 m2 a 4.713 m2. Considerant
una edificabilitat de PB+3 amb fondària de 14,00 m el seu potencial edificatori és
superior als 3.000 m2.
El solar (Re5) està situat entre la Residència per a la Gent Gran Fundació Santa
Oliva i la Llar d’infants privada Sant Maria a la qual pertany. Segons l’Avanç del Pla té
un ús assignat sanitari assistencial – residència per a gent gran. Actualment hi ha un
petit garatge particular i un hort. Si bé la seva superfície és relativament reduïda amb
703 m2, el seu potencial edificatori és de PB+3 amb fondària de 14,00 m és a dir, uns
1.650 m2 (superfície equivalent a aproximadament 35 places de residència)
Al solar (Re6) està previst construir-hi a curt termini l’equipament poliesportiu de
l’Escola Sant Bernat que es preveu obrir fora de l’horari escolar a les entitats
esportives del municipi. Per tant la seva disponibilitat actual és només provisional.

41

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

Solar Re4 Sant Bernat

Solar Re5 Sant Bernat

Solar Re6 futur pavelló Sant Bernat

Finalment, cal recordar que l’antiga escola Sant Bernat on se situa el Centre de
Formació per Adults (Do17) que ocupa una petita part, representa per tant una
reserva de sòl potencial suplementària de 5.882 m2 situada al cor del barri. En aquest
moments, es planteja la possibilitat de crear un hotel d’entitats en les antigues
dependències escolars avui sense ús. La possible construcció d’un nou equipament
amb reordenació dels espais exteriors permetria mantenir l’àrea de jocs infantils al
solar Re4.

Barri del Nucli antic
El nucli antic disposa d’un únic solar disponible totalment lliure d’edificació. Es tracta
de l’aparcament municipal (Re7) situat davant del Molí d’Oli al carrer de la Riera.
Disposa d’una superfície de només 413 m2 i d’un potencial edificatori de l’ordre de
750 m2 (PB+2 amb 14 m de fondària), és a dir, apte per a un equipament petit o mitjà
(per exemple un Centre Cívic). No té cap ús futur predeterminat.
Té una forma rectangular i un perfil topogràfic pla. Disposa d’una posició molt cèntrica
al costat del carrer Anselm Clavé, del Teatre de la Passió i en front de l’difici del Molí
d’oli. Ara bé, el seu accés definitiu dependrà de la urbanització futura de la Riera, ja
que l’actual des del carrer Anselm Clavé resulta massa limitat per a un equipament..
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Solar Re7 c/ Riera

Solar Re8 antic Escorxador municipal

Barri Rambla-Eixample
Aquest barri disposa d’un únic “solar” que correspon a l’antic escorxador municipal
(Re8). Aquest edifici catalogat acollia fins ara el taller i magatzem de la brigada
municipal d’obres que acaba de ser traslladat a un edifici de nova planta al Polígon
Industrial de la Flora. L’edifici actual forma part del catàleg del patrimoni arquitectònic
amb categoria B i nivell de protecció II que correspon a estructura i tipologia. Disposa
d’uns 815 m2 construïts (a conservar i rehabilitar) i ocupa uns 716 m2 dels 2.507 m2
de tot el solar.
L’any 2010, el Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona va
redactar per a l’Ajuntament un estudi de programació per a la transformació de l’edifici
com a Centre de Joventut (situat actualment a Cal Mané) i Local de l’Associació de
Veïns del barri, mentre que la resta del solar es destina a espai públic. >Les diverses
alternatives proposades per l’estudi representen una inversió situada entre 1,43 i 3,1
M €. No s’ha previst de moment cap altre ús alternatiu.
Cal remarcar que el futur desenvolupament urbanístic de la illa situada a l’altra banda
del carrer Jacint Verdaguer on se situa un supermercat a l’espera del seu trasllat i on
es podrà edificar més de 220 habitatges, així que el dels dos sectors SUPr.1 i SUPr.8
molt propers permetran que l’antic Escorxador tingui una major centralitat.

Barri Poble Sec
El barri de Poble Sec disposa de dos solars disponibles. El primer (Re9) es troba just
a davant de l’Escola Povill entre els carrers Pintor Fortuny i Av. Francesc Macià. Es
tracta d’un solar de dimensió reduïda (389 m2) totalment lliure que fa funció avui
d’espai verd públic. Aquestes dimensions i la seva localització fan molt difícil el seu
aprofitament per a construir-hi un nou equipament. Es presenta per tant la possibilitat
de modificar la qualificació d’aquest solar a la d’espai verd.
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Solar Re9 Poble Sec

Solar Re10 Poble Sec

El segon solar (Re10) es troba darrera del supermercat a l’antiga carretera de
Martorell. Fàcilment accessible, acull avui un aparcament municipal públic totalment
asfaltat. No té cap ús futur concret assignat. La seva forma geomètrica és trapezoïdal
amb una topografia pràcticament plana. Disposa d’una superfície de 1.183 m2 que li
permet una edificabilitat com a mínim equivalent, corresponent a un equipament de
dimensió mitjana d’àmbit local (per exemple la seu de la policia local).

Barri de Collet Sant Joan
L’únic solar disponible (Re11) se situa al camí vell de Terrassa a dalt de tot del barri
en la prolongació del Parc de la Balconada. És totalment lliure d’edificació i de
propietat municipal. La seva forma geomètrica és regular i la seva topografia
pràcticament plana amb un desnivell important en relació a la resta del parc. Si bé
disposa d’una superfície total de 2.375 m2 i d’unes magnífiques vistes sobre la ciutat i
el seu entorn, el seu allunyament i les condicions d’accés dificulten molt, al menys a
curt o mig termini, el seu possible aprofitament per a un nou equipament.

Solar Re11 La Balconada

Solar Re12 PI Catex Vilapou
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Solar Re13 PI La Flora

Solar Re14 PI Can Vinyals

Les reserves de sòl situades dins els Polígons Industrials
Polígon Industrial de Catex Vilapou
Aquest polígon situat al sud est del nucli urbà disposa d’un solar municipal (Re20)
totalment lliure. Serveix actualment de dipòsit provisional de terres i material d’obra.
Té una forma geomètrica regular i una topografia plana. La seva superfície és prou
important amb 7.040 m2 la qual permet assolir una edificabilitat mínima de 4.928m2.
Ara bé, es troba actualment totalment aïllat del nucli urbà. La millora de la seva
accessibilitat requereix el desenvolupament dels sectors SUPR.1, SUPr.8 i SUPS.1 i
la construcció del desviament previst de la carretera de Martorell cap a la C-55. Tot i
això, la seva localització dins un Polígon Industrial li confereix un ús preferentment de
caire tècnic (magatzem, taller, etc.).

Polígon Industrial de la Flora
El polígon situat a l’oest del nucli urbà acaba de ser urbanitzat. S’hi ha previst un
solar (Re21) per a equipament just a darrera del nucli marginal de la Flora Fou, en un
sector on hi havia antigament un camp de futbol. De propietat municipal, té una forma
rectangular i una topografia plana. S’hi acaba de construir el nou magatzem i taller de
la brigada municipal que ocupa però només una part del solar. Queda per tant 5.749
m2 disponible els quals representen un potencial edificatori encara molt important. Ara
bé, l’allunyament del solar del nucli urbà en dificulta el seu aprofitament. El seu futur
passa amb tota probabilitat per la implantació de nous serveis tècnics o magatzems.

Polígon Industrial de Can Vinyals
Finalment, en aquest polígon al nord oest del nucli urbà hi ha un solar (Re22) de
propietat municipal qualificat d’equipament totalment lliure d’edificació. Accessible des
del carrer de la Casa Blanca, no té cap ús assignat i serveix d’aparcament incontrolat
i d’abocador de runes. Té una forma triangular. La part principal del solar presenta
una topografia plana i l’altra un fort pendent cap a la llera del Riu Llobregat. En aquest
cas també, malgrat una superfície prou important de 2.640 m2, el seu allunyament del
nucli urbà i les dificultats d’accés actuals hi fan molt difícil preveure-hi la implantació
d’un equipament amb un ús ciutadà quotidià. El seu futur passa amb tota probabilitat
per la implantació de serveis tècnics o magatzems
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Les reserves de sòl situades dins les urbanitzacions
Urbanització Oasis
El solar d’equipament (Re30) de propietat municipal es troba a l’entrada de la
urbanització. La part superior del solar acull un dipòsit d’aigua i la resta és totalment
lliure i ocupada per una àrea boscosa. Ara bé, presenta un fort desnivell superior als
15,00 m entre la part superior i la part inferior que dificultarà el seu aprofitament. La
seva localització allunyada del nucli urbà i a proximitat de la urbanització li ofereix el
potencial d’acollir únicament un petit equipament de proximitat per als habitants de la
urbanització. Ara bé, aquests ja disposen d’un equipament sociocultural.

Solar Re30 Oasis
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1.2.5

El sòl qualificat d’equipament futur

Distribució per sectors i barris
El planejament urbanístic vigent preveu per al futur un total de 8,3 ha de sòl qualificat
d’equipament suplementari, és a dir, amb possibilitat de ser edificat a mig o llarg
termini.
Sectors i barris

Sòl futur

%

Sector nucli urbà
Sant Bernat
Les Planes
Nucli antic
Collet de Sant Joan
Poble Sec
La Central
Rambla-Eixample
Els Closos
Robiroles

34.650
0
10.068
0
3.921
0
19.016
0
0
1.645

39,6%
0,0%
12,1%
0,0%
4,7%
0,0%
22,8%
0,0%
0,0%
2,0%

Poligons Industrials i de Serveis
Can Singla
Catex Vilapou
La Flora
Can Vinyals
SUPi3 Carretera de la Puda
SUPs2 C55
SUNPs3 C55

24.362
0
0
0
0
6.924
15.056
2.382

29,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%
18,1%
2,9%

Urbanitzacions i altres
Cementiri
Oasis
Ribes Blaves
Les Llumbreres
Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer
Mas de les Aïgues
Casa Blanca

24.272
0
0
19.899
940
1.185
764
876
607

29,1%
0,0%
0,0%
23,9%
1,1%
1,4%
0,9%
1,1%
0,7%

Total general

83.283 100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU

En el nucli urbà, les reserves futures de sòl es troben en només quatre barris:
o Les Planes (dos solars),
o Collet de Sant Joan (un solar)
o La Central (SUPr.1 i SUPr.8 – tres solars).
o I la Urbanització Robiroles.
Els dos Polígons de Serveis situats al sud del nucli urbà a cada costat de la C-55
concentren també bona part del sòl futur (20,9%) i el futur Polígon Industrial de la
Carretera de la Puda completa les reserves futures a proximitat del nucli urbà.
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Quadre de característiques dels solars qualificats d’equipament futurs
Codi Solars per a equipaments futurs

Rf

Sector Nucli urbà

1
2
3
4
5
6
7

SUPr 4
SUPr.4 Club de Bàsquet Olesa
SUPr.3
SUPr.8
SUPr.8
SUPr.1
SUPr.9

Rf

Sector Poligons Industrials i de Serveis

10
11
12

SUPs.2
SUNPs.3
SUPi.3

Rf

Sector Urbanitzacions

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PEMU 2
PEMU 3
PEMU 4
PEMU 5
PEMU 5
PEMU 6
PEMU 6
PEMU 6
PEMU 7
PEMU 8
PEMU 9
PEMU 10
PEMU 11

Nucli

Adreça

Qualificació Propietat
urbanística

Gestió

m2
solar
POUM
34.650

Les Planes - Cal Candí
Les Planes
Collet de Sant Joan
La Central - Camí de Ca l'Isard
La Central - Camí de Ca l'Isard
La Central - Eixample
Urb. Robiroles

c/ Vall d'Aran s/n
c/ Priorat s/n
sense adreça
ND
ND
ND
Carretera de Martorell s/n

E
E
E
E
E
E
E

Municipal
Municipal
Municipal
ND
ND
ND
ND

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

9.410
658
3.921
8.513
3.123
7.380
1.645
24.362

Nucli urbà
Nucli urbà
PI Els Plans

C-55 s/n
C-55 s/n
Antiga carretera de la Puda s/n

E
E
E

ND
ND
ND

Municipal
Municipal
Municipal

15.056
2.382
6.924
24.272

Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Ribes Blaves
Urb. Torrent del Reganer
Urb. Camí de Sant Pere
Urb. Llumbreres
Urb. Mas de les Aigues
Urb. Casa Blanca

Camí del Suro s/n
Camí del Suro s/n
Camí del Suro s/n
Camí del Suro s/n
ND
Camí del Suro s/n
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Total

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Privada
Privada
Privada
Privada
ND
Privada
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

938
1.905
940
5.477
3.321
NC
3.527
3.791
764
1.185
940
876
607
83.283

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del PGOU
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Sòl qualificat d´equipament futur

Rf1. SUPr.4
Rf2. SUPr.4 Club Bàsquet Olesa
Rf3. SUPr.3
Rf4. SUPr.8
Rf5. SUPr.8
Rf6. SUPr.1
Rf7. Urbanització Robiroles
Rf10. SUPs.2
Rf11. SUNPs.2
Rf12. SUPi.3

Límit terme municipal
Límit sòl urbà
Límit sector sòl urbanitzable

SUNPr.7
PI
Can Vinyals

SUPi.3
Rf12

Les Planes

Rf1

Sant Bernat
Rf2

SUPr.4

SUPr.3
Rf3

Nucli Antic
PI La Flora

Collet de
Sant Joan
Els Closos

Poble Sec

Rambla
Eixample

SUN
Ps.3

La Central

Robiroles
SUPr.9

Rf4

Rf11

Rf7
Rf6

SUPs.2

SUPr.1

Rf10

Rf5

SUPr.8

PI Can Singla

SUPs.1
PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Sòl per a equipament futur
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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Sòl qualificat d´equipament futur
Límit terme municipal

Llumbreres

Límit sòl urbà
Límit PEMU

PEMU.9
Rf30
Rf20. PEMU 2 Ribes Blaves
Rf21. PEMU 3 Ribes Blaves
Rf22. PEMU 4 Ribes Blaves
Rf23. PEMU 5 Ribes Blaves
Rf24. PEMU 5 Ribes Blaves
Rf25. PEMU 6 Ribes Blaves
Rf26. PEMU 6 Ribes Blaves
Rf27. PEMU 6 Ribes Blaves
Rf28. PEMU 7 Torrent del Reganer
Rf29. PEMU 8 Camí de Sant Pere
Rf30. PEMU 9 Llumbreres

Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer

PEMU.8

Rf29

PEMU.7
Rf28

Rf23

Rf26

PEMU.6
Ribes Blaves
Rf27

PEMU.5

Rf25

Rf24
Rf22

PEMU.4
PEMU.3

Rf21
Rf20

PEMU.2

Oasis

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Sòl per a equipament futur
0

Urbanitzacions Ribes Blaves i Oasis
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Finalment les urbanitzacions de Ribes Blaves Torrent del Reganer, Camí de Sant
Pere, Llumbreres, Mas de les Aigües i Casa Blanca representen el 20,3% de les
reserves.

Les reserves de sòl situades dins el nucli urbà
Barri de Les Planes
El sector de “Cal Candí” oferirà en el futur dos nous solars per a equipaments. El
planejament en preveu un altre però aquest ja està ocupat per l’IES D. Blanxart i la
Llar d’Infants Municipal La Baldufa.
El solar (Rf1) se situa sota de l’anterior i és accessible des del carrer de Val d’Aran. A
banda dels solars situats en els sectors SUPR.1 i SUPr.8, aquest amb una superfície
de 9.426 m2 és el més gran dins el nucli urbà. La seva topografia és plana fins a la
llera de la Riera situada a llevant.
El solar (Rf2) correspon a una part de l’actual pista poliesportiva exterior. La seva
qualificació d’equipament permet regularitzar una situació consolidada.

El solar Rf1de Cal Candí

El solar Rf2 de Cal Candí/ Club de Bàsquet Olesa

Barri de Collet de Sant Joan
El SUPr-3 (Rf3) preveu una superfície de sòl per a equipament de 3.921 m2. De
moment no s’ha determinat la localització ni la configuració d’aquest sòl que
presentarà l’avantatge de situar-se a proximitat del centre urbà, si bé queda pendent
de conèixer la seva accessibilitat futura..

Barri de la Central
Aquest barri inclou els dos sectors a urbanitzar programats SUPr.1 i SUPr.8 on es
preveu la construcció de 848 habitatges nous (416 lliures, 225 protegits i 207 protegits
concertats) amb la qual cosa es podria assolir-hi una població de fins a 2.000
habitants. Delimita tres solars per a equipament: (Rf4), (Rf5) i (Rf6) que representen
un total de 19.016 m2.
El solar (Rf4) situat més al nord del barri disposa d’una superfície de 8.513 m2.
Segons el planejament actual, s’hi ha previst la possible construcció d’un nou camp
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de futbol. Ara bé cal tenir en compte que l’amplada mínima del solar de 55,00m i la
seva longitud de 148,00 m permeten la instal·lació d’un camp bàsic poliesportiu (95,00
m X 48,00 m) i no d’un camp de dimensions superiors, és a dir, un camp doble o un
camp triple poliesportiu amb respectivament les dimensions següents: 105,00 m x
63,00 m i 114,00 x 73,00 m. La lleugera orientació del solar a nordoest/sudest no ha
de ser un impediment per la seva instal·lació.
El solar (Rf5) se situa al centre de l’àrea. Disposa de 7.380 m2 i segons el
planejament actual, s’hi ha previst de moment la possible construcció d’un
equipament docent per tal de respondre a la possible demanda derivada del
desenvolupament demogràfic del sector. Atesa la possibilitat d’accedir-hi directament
des del carrer de Barcelona i la no presència d’edificis existents, podria considerar-se
també com a una reserva de sòl disponible
El solar (Rf6) se situaria entre els dos anteriors. Disposarà de 3.123 m2. El
planejament del sector hi proposa la construcció d’un equipament sanitari i
assistencial amb un consultori mèdic i un centre de serveis (no residencials) per a la
gent gran.

Sector del solar Rf4 (SUPr.8)

Sector del solar Rf5 (SUPr.8)

Sector del solar Rf6 (SUPr.1)

Urbanització Robiroles

Pel que fa a la urbanització Robiroles o SUPr.9, hi ha una previsió de sòl per a
equipament (RF7) de 1.645 m2 que correspon al 4% de la superfície del sector.
Aquesta superfície és similar a la de l’actual Residència Sant Agustí.
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Les reserves de sòl situades dins els Polígons industrials i de
serveis
El Planejament vigent ha previst a cada banda de la C-55 dos sectors a urbanitzar
SUPs.2 i SUNPs.3 destinats a dos polígons per a activitats de serveis (comercial,
hostaleria, benzineres, etc.). Dins d’aquests dos sectors es preveu sòl per a
equipament.
El SUPs.2 (Rf10) situat entre la C-55 i les vies del ferrocarril de la Generalitat, que
inclou l’actual estació del transport aeri Olesa/Esparreguera, preveu un total de
15.056 m2 per a equipament sense determinar els seus límits físics ni la seva
localització. Amb el complex esportiu de Les Planes i el Camp de Tir amb Arc, es
tracta de la superfície per a equipament més important del municipi. L’estació de l’aeri
n’ocupa ja una part (uns 3.500 m2). Pel que fa a l’ús s’hi ha pensat de moment a uns
equipaments relacionats amb el transport públic (per exemple una estació d’autobús
urbans i interurbans amb un aparcament de dissuasió a proximitat). Cal observar
també que podria acollir un equipament d’àmbit supramunicipal amb necessitat d’una
bona connexió viària. Cal observar també que les dimensions hi fan possible la
instal·lació d’un camp de futbol tipus CAM-2. Ara bé, la millora del potencial real
d’aquest sector implica millorar la comunicació amb el nucli urbà, per damunt o per
sota de les vies de tren.

El sector SUPs.2

Sector del solar Rf12 PI Els Plans

El SUNPs.3 (Rf11) situat per sota de la C-55 té una previsió de 2.382 m2 per a
equipament , tampoc sense definir-ne de moment la seva localització ni els seus
límits. Al situar-se a l’altra banda de la C-55, la seva possible connexió futura directa
amb el nucli urbà resulta pràcticament del tot impossible. Podria complementar un
possible equipament supramunicipal situat a l’altre costat de la carretera.
Finalment el planejament vigent té previst la creació d’un nou polígon industrial en
el sector dels Plans anomenat també de la Carretera de la Puda, entre el barri de
Sant Bernat i el PI de Can Vinyals. En aquest polígon es preveu una reserva de sòl
per a equipament (Rf12) de 6.924 m2. Si bé encara no s’ha concretat la seva
ubicació exacte, se situarà en tots els casos a proximitat del barri de Sant Bernat i el
nucli urbà. Ara bé cal tenir en compte per aquesta àrea la proximitat de la instal·lació
química KAO.
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Les reserves de sòl situades dins les urbanitzacions
El planejament vigent preveu reserves de sòl per a equipament en els PEMU de les
sis urbanitzacions següents:
o Ribes Blaves.
o Torrent del Reganer.
o Camí de Sant Pere.
o Llumbreres.
o Mas de les Aigües.
o Casa Blanca.
Deixant de banda el PEMU de Ribes Blaves que ha estat aprovat però no executat
amb la seva reparcel·lació no realitzada, tots els altres encara no han estat estudiats
ni aprovats.
Urbanització Ribes Blaves
En la redacció dels diferents PEMU de la urbanització, els 8 solars qualificats d’
equipament permeten complir el mínim normatiu del 5% de la superfície total i
corresponen a parcel·les no edificades.
La localització de tots aquests solars lluny del nucli urbà principal d’Olesa de
Montserrat i la poca densitat demogràfica de la urbanització (amb una població
màxima a llarg termini de l’ordre de 700 habitants) fan molt difícil el seu aprofitament
per a situar-hi equipaments públics o privats.

Solars Rf20 i Rf21 Ribes Blaves

Solar Rf22 Ribes Blaves

Els solars (Rf20) i (Rf21) respectivament del PEMU 2 i el PEMU 3 es troben un al
costat de l’altre. Conjuntament representen una superfície total de 2.843 m2. Tenen
una forma geomètrica rectangular i una topografia plana per un i amb un cert pendent
per l’altre. Són totalment lliures d’edificació i directament accessibles des de la
carretera, amb la qual cosa tenen un potencial d’ús més alt.
El solar (Rf22) del PEMU 4 presenta un desnivell molt pronunciat i una forma
geomètrica triangular molt allargada amb la qual cosa el seu potencial edificatori
resulta pràcticament inexistent.
El solar (Rf23) del PEMU 5 es troba de forma estratègica just a l’entrada nord de la
urbanització en una zona boscosa lliure d’edificació. Té un fort desnivell de l’ordre de
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15,00 m entre la seva part alta a la carretera i la seva part baixa. Amb 5.477 m2 és el
més gran de tots els solars disponibles de la urbanització.
El solar (Rf24) del PEMU 6 ja comptabilitzat com a equipament esportiu per la
presència d’un petit camp de futbol en mal estat i un petit edifici amb un bar-local
social, es troba al centre de la urbanització i és directament accessible des del camí
del Suró. Disposa també d’una superfície prou important (4.650 m2) i d’una topografia
pràcticament plana que ofereix la possibilitat de consolidar i ampliar les instal·lacions
actuals o situar-hi un nou equipament.

Solar Rf23 Ribes Blaves

Solar Rf25 sector Ribes Blaves

Els altres tres solars (Rf25), (Rf26), (Rf27) es troben en sectors de la urbanització
encara de molt difícil accés amb una vialitat del tot insuficient. Cal tenir en compte, a
més a més, que la seva topografia accidentada, el seu allunyament del nucli urbà i la
demanda insuficient generada per la pròpia urbanització limiten molt el seu potencial
real.

Solar Rf26 Ribes Blaves

Solar Rf27 Ribes Blaves

A totes les altres urbanitzacions, els PEMU inclouen una previsió mínima de 5% de
superfície del sector per a equipament. Ara bé de moment no s’ha determinat la
localització ni els límits d’aquest sòl. Com per a les urbanitzacions de Ribes Blaves i
de Oasis, l’allunyament d’aquests sectors en relació al nucli urbà i el seu nombre
limitat d’habitants redueixen molt el potencial d’aquests futurs solars per acollir un
equipament concret. La gran majoria són, a més a més, de dimensions reduïdes amb
superfície inferior als 1.000 m2.
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1.2.6

Síntesi

La superfície total del sistema d’equipaments d0Olesa de Montserrat representa amb
36,4 ha el 8,61% de tot el sòl urbà i urbanitzable. El sòl per a equipament ocupat
representa 22,5 ha, és a dir, el 61,2% de tot el sistema, el sòl actualment disponible el
15,4 % i el sòl futur el 22,8%. Les reserves de sòl del sistema (+62% en relació al sòl
ocupat) són per tant prou importants i ofereixen un clar potencial de creixement de les
dotacions.
Alguns equipaments o futurs equipaments (Cal Repissa, Cal Puigjaner i altres) se
situen en parcel·les no qualificades d’equipament. Tot i que aquesta situació no
genera cap situació de disconformitat urbanística, el canvi de qualificació permetria
augmentar la superfície total del sistema d’equipaments.
La reserva total de sòl disponible per a equipament situada dins el nucli urbà es limita
a 3,1 ha. La majoria d’aquest sòl ja té un ús assignat o consolidat i només 4 solars
que representen 0,44 ha no en tenen, la qual cosa limita la creació i la implantació de
nous equipaments encara per identificar. Tot i això, el solar de l’antiga escola de Sant
Bernat i l’illa central d’equipaments ofereixen un potencial edificatori suplementari
important. Pel que fa als 3 solars disponibles situats als Polígons Industrials, el seu
potencial es limita a la creació de nous equipaments tècnics i magatzems.
Les reserves futures de sòl per a equipament són importants a nivell quantitatiu (8,3
ha), però menys de la meitat es troba dins el nucli urbà. Els dos sectors de creixement
SUPr.1 i SUPr.8 concentren 1,9 ha d’aquest sòl dividit en 3 solars amb usos
preassignats. Ara bé, l’amplada del solar previst per a situar-hi un camp de futbol de
tipus CAM-2 és insuficient. Dos futurs solars dins el nucli urbà no tenen de moment
cap ús assignat. El sòl previst en el sector SUPi.3 (PI Els Plans o Carretera de la
Puda) ofereix un potencial de futur important degut a la seva proximitat al nucli urbà.
Pel que fa al SUPs.2 situat entre la C.55 i el ferrocarril es podrà augmentar el seu
potencial per a acollir noves dotacions al servei dels ciutadans millorant la seva
connexió amb el nucli urbà.
El sòl futur previst en les urbanitzacions presenta un interès molt limitat ateses les
dificultats d’accés des del nucli urbà, la topografia accidentada de la majoria dels
solars i la poca densitat poblacional.
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1.3

Els estàndards urbanístics del sòl
per a equipaments

El marc normatiu vigent
El Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, estableix el marc legal del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris
de la forma següent:
Article 34. Sistemes urbanístics generals i locals
5. El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els
equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de
serveis tècnics i de transport i els altres equipaments que siguin d’interès públic o
d’interès social.
7. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública, si són
compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació,
s’adquireixen mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix
l’article 150. Si cal avançar l’obtenció de la titularitat pública i l’ocupació directa
regulada per l'esmentat article no és suficient, es pot també efectuar una actuació
aïllada expropiadora, en el qual cas l'Administració adquirent se subroga en els drets i
els deures de la persona que n’era propietària.
8. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos
en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden
adquirir mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui.
Article 65. Plans parcials urbanístics
3. En els sectors d’ús residencial, els plans parcials urbanístics …, han de reservar
per a equipaments de titularitat pública un mínim de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de
sostre, amb un mínim del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a més
del sòl destinat a serveis tècnics, si s’escau. El planejament urbanístic general, en el
cas que prevegi el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, pot determinar
que aquesta reserva de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre edificable per a
equipaments de titularitat pública es destini, en determinats sectors, totalment o
parcialment al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d’acord amb el que
estableix l’article 58.1.g.
4. En els sectors d’ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar …
per a equipaments un mínim del 5% de la dita superfície, a més del sòl destinat a
serveis tècnics, si s’escau.
5. En els sectors en què s'admet tant l'ús residencial com altres usos, els estàndards
es computen independentment en funció dels diferents usos si la zonificació estableix
la destinació concreta a cadascun d'aquests usos. S'han d'aplicar, en tots els casos,
les reserves que s'estableixen per a l'ús residencial quan la regulació de la zona
admet indistintament usos residencials i no residencials.
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Article 100. Modificació de les figures de planejament urbanístic que
requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics
1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de
sostre edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment,
com a mínim, els espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per
l'article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl urbà, s'ha de preveure una reserva mínima per a
zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per cada 100 m² de sostre residencial i
de 5 m² per cada 100 m² de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards,
s'ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar sòl per a
equipaments públics en la quantitat adequada per fer front als requeriments que
deriven de la modificació.
2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús
residencial, sense increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva
complementària de terrenys per a sistemes d'espais lliures i equipaments de 10 m²,
com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que l'augment de densitat es destini a
habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta
d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta
reserva complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar en
el mateix àmbit d'actuació, es pot substituir per l'equivalent del seu valor econòmic,
que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir
zones verdes o espais lliures públics de nova creació en el municipi.
3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació
general d'un àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel
planejament, ha d'incorporar una reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de
sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics.
D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per cada 100 m² de
sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha d'incorporar
una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m²
de sòl per cada 100 m² de sostre destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen
sobre la totalitat del sostre edificable de l'àmbit. Als efectes anteriors, computen les
reserves que s'han obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó de la destinació
de l'àmbit en qüestió d'acord amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que
estableix l'article 65.5.
4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació
s'han d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments
d'acord amb les regles següents:
a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir
les reserves mínimes que estableix l'apartat 3.
b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la
densitat, s'han d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats
1 i 2 respectivament.
c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin
emplaçar en el mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir
per l'equivalent del seu valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a
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nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació en
el municipi.

El sòl per a equipament previst pel PGOU
Segons les dades del PGOU, el sistema d’equipaments d’Olesa de Montserrat
disposa d’una superfície total de 36,43 ha la qual representa el 8,61% del sòl urbà i
urbanitzable (423,26 ha). Supera per tant amb amplitud el 5% considerat generalment
com a indicador mínim.
A l’hora de determinar les necessitats teòriques d’equipaments d’una població i la
distribució del sòl mínima per a cada ús d’equipament, l’experiència mostra que a
l’hora de dissenyar el planejament urbanístic s’han utilitzat una gran varietat
estàndards de càlcul diferents, i que poden existir grans varietats de criteris. No
consta en la memòria del PGOU d’Olesa de Montserrat els estàndards que es van
considerar per a calcular la superfície del sistema local d’equipaments.
Davant d’aquesta gran varietat, a l’hora d’analitzar la previsió realitzada per aquests,
es proposa comparar-la amb el Reial Decret 304/1993, de 26 de febrer, que estableix
uns mòduls mínims de reserva per a dotacions en el planejament de plans parcials
per a sòl residencial i industrial.
El quadre de la pàgina següent presenta aquests estàndards (sense incloure el que fa
referència a l’equipament comercial) aplicables a les principals figures de planejament
per a conjunts de més de 2.000 habitatges.
Quadre de definició dels estàndards urbanístics segons decret 304/1993
(sense equipaments comercials)

Zones
Zones
residencials industrials
> 2000 habitatges
m2 sòl/habitatge
% del sòl
Parc esportiu
Equipament social
Preesecolar
ESO i Batxillerat

8
6
2
14

2%
1%

Total

30

3%

Font: Elaboració pròpia

L'equipament social inclou els usos religiosos, sanitaris, assistencials, administratius,
culturals, recreatius, i els clubs de la tercera edat.
El quadre de la pàgina següent extrapola aquests estàndards (deixant de banda el
previst per a equipament comercial) sobre el conjunt d’Olesa de Montserrat,
considerant l’existència actualment d’uns 10.000 habitatges i, d’acord amb un
potencial màxim de 14.251 habitatges en el futur.
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Comparació estàndards urbanístics teòrics * / sòl per a equipaments
Estàndards teòrics
Nombre
m 2 sòl / Total m2 sòl
habitatges equipaments
Habitatges actuals
Sòl industrial i serveis
Total

10.000
89,2 ha

14.251
Habitatges màxims
Sòl industrial i serveis
121,3 ha
Total
* Segons Reial Decret 304/1993, de 26 de febrer

Estàndards reals
Total m 2 sòl
Diferència
equipaments

30
3%

300.000
26.706
326.706

290.411

-36.295

30
3%

427.530
3.638
431.168

364.435

-66.734

El sòl per a equipaments existents (ocupat i disponible) avui a Olesa de Montserrat se
situa lleugerament per sota (-11%) dels estàndards urbanístics establerts pel RD
304/1993. Amb el desenvolupament del sòl urbanitzable, aquesta diferència
s’eixamplarà fins al -15%.
Tot i això, cal prendre aquest estudi comparatiu amb cautela ja que el decret
304/1993 s’aplica a conjunt residencial de 2.000 habitatges.
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2.
Anàlisi del
context demogràfic
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2.1 Característiques demogràfiques
actuals
L’anàlisi de les característiques poblacionals i demogràfiques d’Olesa de Montserrat
constitueix una des les línies de treball bàsiques per a la diagnosi de la situació actual
i la identificació de les tendències futures. Permet:
o Aportar una millor comprensió de l’existència de les dotacions actuals al
municipi.
o Identificar possibles demandes reals o potencials (sobretot tenint en compte
que la necessitat d’algunes dotacions ve determinades per estàndards de
població), i
o Preveure l’evolució d’aquestes demandes actuals o emergents.
L’anàlisi demogràfica s’organitza de la forma següent:
o Evolució històrica i característiques demogràfiques actuals.
o Previsió demogràfica a l’horitzó 2025.

Advertiment
El contingut d’aquest capítol recull en part els treballs redactats per Josep Mª Canals
de l’empresa “Urbamed” amb data del mes de març 2010 “La població d’Olesa de
Montserrat Diagnosi 1975-2009”, i amb data del mes d’abril 2010 “La població d’Olesa
de Montserrat Projecció de població 2010-2025” que han servit com a base per a la
redacció de l’avanç del POUM de l’Ajuntament d’Olesa.

Un creixement continu de 1900 a 2012
La població d’Olesa de Montserrat mostra un creixement constant des de principi del
segle XX fins a la primera dècada del segle XXI, amb dues fases distintes pel que fa a
la seva intensitat.
La primera fase de 1900 a 1950 es caracteritza per un creixement suau i constant. La
població passa dels 3.554 habitants al 1900 al 6.102 al 1950, és a dir, un increment
total del 72% en cinquanta anys.
La segona fase correspon al període 1950 a 2011 durant la qual la intensitat del
creixement resulta molt més important, passant dels 6.102 als 24.088 habitants, és a
dir, un increment total del 288 %. Aquesta segona fase es pot dividir en tres períodes:
o De 1950 a 1980, període durant el qual la població passa dels 6.102 al 13.914
habitants (128%)
o De 1980 a 2000, amb el qual s’arriba als 17.151 habitants i un increment
percentual molt més moderat (23%).
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o I finalment de 2000 a 2012, amb una intensitat de nou important (40%) per
arribar als 24.010 habitants.

Característiques del creixement de 1975 a 2010
De l’1 de gener 1975 a l’1 de gener 2010, la població d’Olesa de Montserrat va passar
dels 12.506 als 23.646 habitants, és a dir, un increment total del 89% (valor mitjà
anual del 2,5%).
Evolució de la població 1975 / 2010

Habitants

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1.975

1.980

1.985

1.990

1.995

2.000

2.005

2.010

Anys

Font: Idescat

L’evolució durant aquest període es pot dividir en dues fases:
o De l’any 1975 al 2000, amb un creixement constant (37%) iniciat l’any 1950,
generat primer pel saldo migratori positiu amb la resta de l’Estat i segon pel
creixement natural positiu.
o De l’any 2000 al 2010, amb un increment total equivalent (38%) però molt més
intens, generat sobretot pel saldo migratori positiu català, espanyol i estranger.
La dinàmica de creixement d’aquesta última dècada situa el llinda poblacional en uns
valors difícilment imaginables anys anteriors.
Ara bé, des de l’any 2010, s’observa un clar procés d’alentiment d’aquest creixement
amb una tassa anual de creixement del 2011 al 2012 de només el 0,36%, en lloc del
2,95% entre els anys 2007-2008. L’actual profunda crisi econòmica amb entre d’altres
l’aturada del sector de la construcció és sens dubte la principal causa d’aquesta
tendència.

Comparatiu amb el Baix Llobregat i Catalunya

Olesa de Montserrat
Baix Llobregat
Catalunya

Evolució de la població
1990
1995
% creix.
2000
% creix.
2005
% creix.
2010
% creix.
14.864
15.592
4,9%
17.151 10,0%
21.114 23,1%
23.646 12,0%
613.414
642.889
4,8%
678.724
5,6%
757.814 11,7%
796.468
5,1%
6.165.632 6.226.869
1,0% 6.261.999
0,6% 6.995.206 11,7% 7.512.381
7,4%

Font: Idescat
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El quadre mostra que el increment poblacional del municipi a partir de 1995 fins al
2010 ha estat molt més intens que a la comarca del Baix Llobregat i a Catalunya en
general.

La piràmide d’edat actual
L’estructura poblacional del municipi no presenta grans diferències respecte la d’altres
municipis o àmbits territorials de l’entorn. Cal remarcar l’important impacte de les
generacions de 30 a 40 anys provinents del baby boom de finals dels anys 60 i inicis
dels 70.
A l’1 de gener 2012, la població total d’Olesa de Montserrat era de 24.010
habitants, és a dir, un increment absolut de només 86 habitants en un any i
percentual del 0,38%. L’important flux migratori observat en els anys anteriors s’ha
frenat sense aturar-se del tot degut a la crisi econòmica actual.
Piràmide d'edats 01/01/2012

Franjes d'edats
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Font: Padró municipal, 01/01/2012

La piràmide permet destacar la recuperació de la població infantil gràcies a la
coincidència de dos factors:
o El increment de la natalitat de les generacions del baby boom que havien
retardat fins ara el naixement dels fills.
o El comportament reproductiu d’alguns col·lectius immigrants amb unes taxes
de fecunditat superiors a la mitjana catalana.
Els indicadors demogràfics que permeten mesurar i avaluar la fecunditat es
caracteritzen per augments importants:
o L’índex sintètic de fecunditat (nombre mitjà de fills per dona) augmenta del 1,4
al 1999 al 2,1 actual.
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o La taxa de natalitat (nombre de naixements per cada 1.000 habitants) ha
passat del 9,9 el 1999 a 15,7.
o I la taxa de fecunditat (nombre de naixements cada 1.000 dones en edat fèrtil,
15-49 anys) ha passat de 39 al 1999 a 60.
Cal remarcar també que l’arribada al municipi aquests últims anys d’una nova
població jove (30-40 anys) i adulta (catalana, espanyola i estrangera) ha permès
incrementar el nombre de naixements i el rejoveniment de la població. D’aquesta
forma la població compresa entre 0 i 14 anys ha passat de representar el 15,6% de la
població total el 1996 al 18% actual.

La població estrangera
L’evolució de la població d’Olesa de Montserrat ha estat marcada aquestes últimes
dècades, com per a molts dels municipis del seu entorn, per una forta immigració tant
catalana (provinent per exemple d’altres municipis de la Regió Metropolitana), de la
resta de l’Estat, com de l’estranger. La importància de la població provinent d’altres
països ha assolit aquest darrer decenni valors remarcables.
D’aquesta forma, l’arribada d’una població estrangera al municipi representa gairebé
la meitat del creixement total sobretot a partir del 2005. El percentatge de la població
estrangera ha passat a representar el 3,7% l’any 2000 de la població total al 11,2%
l’any 2010. Aquest increment explica el 28% de l’augment total poblacional del mateix
període (índex superior als municipis propers).
El impacte d’aquesta nova població es especialment important en les franges d’edat
més joves. En efecte prop del 40% dels estrangers tenen menys de 24 anys (per 27%
pels nacionals) mentre que la població estrangera major de 65 anys representa
només l’1,5% d’aquest col·lectiu mentre que la nacional el 15%.
L’edat mitjana de la població estrangera és de 29 anys i la nacional de 38 anys.

Mobilitat obligada per raó de treball
Olesa de Montserrat és un municipi on la funció residencial ha anat guanyant pes, ja
que el percentatge dels ocupats residents al municipi que treballen a altres municipis
va augmentar del 40% el 1991 al 55% el 2001. De fet, segons dades del 2001, a
Olesa de Montserrat hi havia més població ocupada (7.920) que llocs de treball
(5.232), o sigui hi havia una diferència de -2.688. Tot fa pensar que aquests últims
anys, aquest diferencial ha anant augmentant de forma important i més especialment
amb la crisi econòmica que ha afectat greument l’activitat econòmica al municipi.
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Principals índexs poblacionals
Com ho mostra el quadre adjunt, Olesa de Montserrat es caracteritza per una
població més jove en relació al Baix Llobregat i a Catalunya en general.
D’aquesta forma l’índex de dependència juvenil del municipi (població de 0-15 anys/
població de 16-64 anys) resulta superior mentre que el de dependència senil
(població de 65 anys i més / població de 16-64 anys) és inferior.
L’índex d’envelliment (població de 65 anys i més/ població de 0-15 anys) i l’índex de
sobreenvelliment (població de 85 anys i més/ població de 65 anys i més) resulten
també força inferior al del Baix Llobregat i al de Catalunya.
El pes important de la població jove implica una forta demanda d’equipaments
escolars.
Principals índexs poblacionals
Olesa de
Montserrat

Baix
Llobregat

Catalunya

% de joves (0-15 anys)

18,1%

16,7%

15,3%

% d'adults (16-64 anys)

68,3%

69,2%

68,2%

% de gent gran (65 anys i més)

13,6%

14,1%

16,5%

46,4%

44,5%

46,5%

26,5%

24,1%

22,4%

19,9%

20,4%

24,2%

75,1%

84,6%

108,0%

10,5%

12,7%

16,6%

Índex de dependència global
(Població de 0-15 i 65 i més /
Població de 16-64)x100
Índex de dependència juvenil
(Població de 0-15 /
Població de 16-64)x100
Índex de dependència senil
(Població de 65 i més /
Població de 16-64)x100
Índex d'envelliment
(Població de 65 i més /
Població de 0 a 15)x100
Índex de sobreenvelliment
(Població de 85 i més /
Població de 65 i més)x100

Font: Idescat
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2.2

Projeccions demogràfiques
2010-2025

D’acord amb el treball realitzat per Josep Mª Canals per a l’empresa “Urbamed” l’any
2010, el model emprat per a obtenir les projeccions demogràfiques fins l’any 2025
d’Olesa de Montserrat és una adaptació del model dissenyat i proposat per l’Institut
d’Estadística de Catalunya per a l’obtenció de projeccions de poblacions municipals a
partir de les projeccions de població comarcals sobre la base de l’any 2008.
D’aquesta forma s’han aplicat tres hipòtesis elaborades per l’Idescat per a Catalunya
sobre l’evolució futura de la fecunditat, l’esperança de vida i les migracions, que han
derivat en tres escenaris d’evolució de la població: baix, mitjà i alt.
Les hipòtesis de base sobre les que s’han configurat les projeccions demogràfiques
d’Olesa de Montserrat són les següents:
o La població seguirà augmentant amb més intensitat que la població comarcal
en tots tres escenaris.
o No obstant això, la intensitat del ritme de creixement demogràfic serà
notablement inferior a la registrada al període 2000-2009.
o El pes poblacional d’Olesa respecte de la comarca seguirà augmentant
progressivament passant del 2,9% el 2009 al 3,2% en el 2025.

Escenari de creixement baix:
Aquest escenari presenta un promig de creixement de la taxa de creixement anual
acumulatiu del 0,8%. A l’any 2015 s’arribaria gairebé als 24.430 habitants, l’any 2020
als 25.500 i l’any 2025 als 26.500. El saldo final del període seria del +14,7% (+3.400
persones o +227 persones més / any),
Escenari de creixement mitjà:
El segon escenari presenta un promig de creixement de la taxa de creixement anual
acumulatiu de l’1,1%. A l’any 2015 s’arribaria gairebé als 24.900 habitants, el 2020 als
26.400 i el 2025 als 27.900. El saldo final del període seria del +19,9% (+4.625
habitants o +308 persones més / any).
Escenari de creixement alt:
El tercer escenari presenta un promig de creixement de la taxa de creixement anual
acumulatiu de l’1,4%. A l’any 2015 s’arribaria gairebé als 25.350 habitants, el 2020 als
27.260 i el 2025 als 29.270. El saldo final del període seria del +25% (+5.850
habitants o +390 persones més / any).
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Evolució de la població per als tres escenaris
Any

Escenari baix
Homes
Dones

2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025

11.689
11.821
11.952
12.076
12.195
12.309
12.420
12.528
12.628
12.731
12.834
12.935
13.036
13.137
13.237
13.338

11.429
11.576
11.721
11.858
11.988
12.113
12.235
12.352
12.444
12.552
12.658
12.764
12.871
12.974
13.078
13.182

Total
23.118
23.397
23.673
23.934
24.183
24.422
24.655
24.880
25.072
25.283
25.492
25.699
25.907
26.111
26.315
26.520

Escenari mitjà
Homes
Dones
11.759
11.913
12.073
12.227
12.377
12.525
12.673
12.820
12.961
13.109
13.257
13.406
13.555
13.704
13.854
14.005

11.508
11.683
11.860
12.031
12.197
12.359
12.520
12.678
12.813
12.965
13.118
13.272
13.427
13.580
13.733
13.887

Total
23.267
23.596
23.933
24.258
24.574
24.884
25.193
25.498
25.774
26.074
26.375
26.678
26.982
27.284
27.587
27.892

Escenari alt
Homes
Dones
11.829
12.006
12.194
12.378
12.560
12.742
12.926
13.113
13.295
13.486
13.680
13.876
14.074
14.271
14.471
14.672

11.587
11.789
11.999
12.205
12.405
12.605
12.805
13.005
13.181
13.379
13.579
13.780
13.984
14.186
14.389
14.592

Total
23.416
23.795
24.193
24.583
24.965
25.347
25.731
26.118
26.476
26.865
27.259
27.656
28.058
28.457
28.860
29.264

Font: Urbamed

Observacions
Les últimes dades del padró - 24.010 habitants a l’1 de gener 2012 - mostren que la
tendència actual de creixement se situa lleugerament per sobre de l’escenari mitjà, el
qual sol considerar-se com al més probable. Ara bé, l’actual clar alentiment del
creixement poblacional obligarà a un seguiment acurat durant els propers mesos i
anys per tal de comprovar si es confirma o no aquesta tendència.
Els tres escenaris de població d’Olesa de Montserrat fins al 2025 presenten
increments poblacionals clarament positius, tot i que amb diferents intensitats.
Aquests increments, però, moderen l’excepcional creixement esdevingut en els
darrers anys conseqüència de saldos migratoris excepcionalment positius.
Cal esmentar també la importància que han tingut els moviments de població amb
altres municipis de la comarca del Baix Llobregat.
A l’horitzó del 2025 la població projectada d’Olesa de Montserrat a partir dels tres
escenaris proposats pot oscil·lar entre els 26.500 en l’escenari baix, els 27.900 en
l’escenari mitjà i els 29.250 habitants en l’escenari alt.
Cal tenir present, però, que a mesura que hom s’allunya de l’any de partida, la
incertesa de la previsió augmenta degut a la naturalesa canviant dels components de
creixements demogràfics, en especial els migratoris, que són la clau de volta de
qualsevol projecció.
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Previsions per a les franges d’edat escolar de 0 a 15 anys
Per aquestes franges d’edat el nombre teòric màxim d’alumnes per any inclòs dins els
dos cicles educatius obligatoris de l’escenari mitjà fluctuaria de la forma següent:
o Cicle infantil i primària (3-11 anys): 355 (any 2015), 352 (any 2020), 328 (any
2025), és a dir, un promig de 14 línies de 25 alumnes.
o Cicle ESO (12-15 anys): 291 (any 2015), 354 (any 2020), 351 (any 2025), és a
dir, un màxim de 12 línies de 30 alumnes.
Per tant, s’observa un cicle de tres o quatre anys amb una major demanda de places i
en conseqüència del nombre de línies que aniria passant progressivament del cicle
infantil, a la ESO. Posteriorment aquesta major demanda podria mantenir-se o minvar
lleugerament, si bé, la fluctuació serà limitada.

Previsions per a les franges d’edat de més de 65 anys
Per als tres escenaris la població de més de 64 anys que actualment representa
3.346 persones, anirà augmentant progressivament. Segons l’escenari mitjà el
nombre d’habitants serà el següent:
o A l’any 2015: 3.411 (+1,94%).
o A l’any 2020: 3.846 (+12,75%).
o A l’any 2025: 4.203 (+9,28%).
En un termini de 13 anys, aquesta franja de població augmentarà per tant d’un 25,6%
la qual cosa generarà una major demanda de serveis assistencials (serveis socials,
casal d’avis, menjador).
La població dependent, és a dir, major de 84 anys (actualment 441 persones)
representaria segons el mateix escenari mitjà:
o A l’any 2015: 552 habitants (+25,17%).
o A l’any 2020: 660 habitants (+19,57%).
o A l’any 2025: 672 habitants (+1,82%).
D’aquesta forma en un termini de 15 anys, aquesta franja de població augmentaria
d’un 52%, la qual cosa implicarà una major demanda de serveis de tipus assistits
(residència, habitatges adaptats i/o dotacionals).
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3.
Anàlisi dels
equipaments, locals i/o
serveis existents
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3.1

Presentació

Aquest tercer capítol presenta el inventari i l’anàlisi de tots els equipaments, edificis,
locals i/o serveis (públics i privats) existents a Olesa de Montserrat, amb els seus
punts forts i els seus punts febles.
Aquesta anàlisi així que de les previsions de creixement urbanístic i demogràfic del
municipi, de les inversions previstes per l’Ajuntament, pels diferents Departaments de
la Generalitat de Catalunya i per possibles Promotors privats, i de les tendències
socials actuals i futures, permet finalment identificar les possibles necessitats futures.
El capítol s’organitza de la forma següent:
- Les competències municipals segons el marc legal vigent.
- Les dotacions d’àmbit supramunicipal als municipis més propers.
- Els equipaments, locals i/o serveis actuals al municipi.
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3.2

Les principals competències
municipals segons el marc legal
vigent

El marc legal i jurídic que defineix a Catalunya, les competències municipals en quant
a serveis a prestar als ciutadans és molt ampli i es caracteritza per una certa
complexitat i varietat.
La Llei 8/1987 del 15 d’abril de 1987, Municipal i de Règim Local, delimita de forma
general les competències municipals a Catalunya pel que fa els serveis personals i
tècnics. Segons l’article 63, el municipi, per a la gestió dels seus interessos i dins
l’àmbit de les seves competències, un municipi pot promoure tota classe d’activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat de veïns.
El municipi té competències pròpies per a les següents matèries:
a) La seguretat en els llocs públics.
b) L’ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes.
c) La protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
d) L’ordenació, la gestió, l’execució i disciplina urbanística; promoció i gestió
d’habitatges: els parcs i jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la
conservació de camins i vies rurals.
e) El patrimoni històric i artístic.
f) La protecció del medi ambient.
g) Els abastaments, escorxadors, fires, mercats i defensa dels usuaris i
consumidors.
h) La protecció de la salut pública.
i) La participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.
j) Els cementiris i serveis funeraris.
k) La prestació dels serveis socials i la promoció i reinserció social.,
l) El subministrament de l’aigua i l’enllumenat públic, els serveis de neteja viària,
recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament de les aigües
residuals.
m) El transport públic de viatgers.
n) Les activitats i instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del temps lliure, el
turisme, i
o) La participació en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb
l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres
docents públics: la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la
participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
Posteriorment altres lleis i decrets d’àmbit autonòmics i/o estatals han definit més
clarament les competències municipals, però sempre s’han emmarcat dins les
prerrogatives mínimes legals definides per l’article 64 de la mateixa llei núm. 8/1987 el
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qual estableix que un municipi com Olesa de Montserrat, amb una població de més
de 20.000 habitants i menys de 50.000 habitants, ha de prestar els serveis mínims
següents:
- Enllumenat públic.
- Cementiri.
- Recollida de residus.
- Neteja viària.
- Abastament domiciliari d’aigua potable.
- Clavegueram.
- Accés als nuclis de població.
- Pavimentació.
- Control d’aliments i begudes.
- Parc públic.
- Biblioteca pública.
- Mercat.
- Tractament de residus.
- Protecció civil.
- Prestació de serveis socials.
- Prevenció i extinció d’incendis.
- Instal·lacions esportives d’ús públic, i
- Escorxador.
Finalment l’article 68 estableix que per a la gestió dels seus interessos, el municipi pot
exercir activitats relatives a:
a) L’educació.
b) La cultura, la joventut i l’esport.
c) La promoció de la dona.
d) L’habitatge.
e) La sanitat.
f) La protecció del medi.
g) L’ocupació i la lluita contra l’atur.
h) Els arxius, les biblioteques, els museus, els conservatoris de música i els
centres de belles arts.
i) El foment de les estructures agràries i la prestació de serveis d’interès públic
agrari.
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3.3

Les dotacions dels municipis
propers que presten serveis a
Olesa de Montserrat

Abans d’iniciar l’anàlisi de les dotacions locals, és necessari recordar que la població
d’Olesa de Montserrat disposa de diverses dotacions comunitàries públiques
situades, per raons històriques, competencials o d’organització administrava, als
municipis veïns i més especialment Martorell, capital de la subcomarca del Baix
Llobregat Nord, i Sant Feliu de Llobregat capital comarcal.
Els equipaments comunitaris de competència de la Generalitat de Catalunya d’escala
comarcal situats a Martorell, són, entre d’altres:
- Els Jutjats.
- La comissaria dels Mossos d’Esquadra.
- El Parc de Bombers.
- L'Hospital de Sant Joan de Déu.
- El Centre Neuropsiquiàtric del Sagrat Cor
- El Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències.
- El Centre d’Atenció Primària en Salut Mental.
- El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.
- L’Oficina de Benestar Social.
- Els Serveis Educatius del Baix Llobregat nord.
- L’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Cal afegir-hi el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Arxiu Històric Comarcal a Sant
Feliu de Llobregat.
Els serveis públics de competència Estatal que es troben a altres municipis són:
- El Registre Civil i Registre de la Propietat a Martorell.
- El Centre d'Atenció i Informació i la Tresoreria de la Seguretat Social de
Martorell.
- L’Agència Tributària de Sant Feliu de Llobregat i opcionalment d’Igualada o
Vilafranca del Penedès.
Olesa de Montserrat es troba a només 10 quilometres de Martorell. Ara bé, la
distància amb Sant Feliu de Llobregat (capital de la comarca) és ja de vint-i-set
quilometres, la qual cosa fa més difícil les relacions quotidianes.
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3.4

Els equipaments, locals i/o serveis
existents al municipi

L’anàlisi dels equipaments, locals i/o serveis existents a Olesa de Montserrat
s’organitza en funció de les diferents tipologies o usos definits pel PGO i per ordre
d’importància, és a dir:
− Docents.
− Esportius i/o recreatius.
− Sanitaris i/o assistencials.
− Socioculturals i/o religiosos.
− Tècnics, administratius i/o de seguretat.
− Proveïments i/o subministraments.
Finalment s’ha considerat oportú afegir una categoria que correspon a usos privats
dins de sòl per a equipament.
S’analitzen un per un els equipaments, locals i/o serveis de propietat i gestió pública o
privada. S’especifica entre d’altres:
− El seu nom.
− El seu número de referència.
− La seva localització i adreça.
− Les seves principals característiques arquitectòniques i funcionals.
− El seu sistema de gestió.
− Els seus usuaris.
− Etc.
S’identifiquen les seves possibles mancances i potencialitats que puguin justificar la
necessitat d’una futura actuació. L’anàlisi aborda també el marc normatiu vigent i els
seus possibles estàndards i les previsions establertes per altres administracions i més
especialment els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.

Els quadres de necessitats
S’estableix al final de l’anàlisi de cada tipologia d’equipament, un quadre que recull i
presenta de forma sintetitzada les possibles necessitats actuals i/o futures (d’acord
amb el marc legal vigent de referència, la demografia, les previsions municipals i/o
d’altres administracions, etc.) precisant:
− El seu nom.
− El tipus d’actuació a realitzar per a resoldre la necessitat (obra nova, reforma,
ampliació, gestió tècnica, jurídica o urbanística).
− La seva possible localització (sector, barri, solar, adreça)
− I unes observacions.
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3.4.1

Dades globals

El quadre següent presenta de forma global la distribució per usos dels equipaments,
locals i/o serveis situats o no en sòl per a equipament.
Distribució global per usos dels equipaments actuals
Codi Equipaments

Do
Es

Sa

Sc

Ad

Ps
Pr

Núm.
equip.

%

Docents
Sector Nucli urbà

19

19,59%

19

100,00%

Esportius i recreatius
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

33

34,02%

31
2

93,94%
6,06%

Sanitaris i/o assistencials
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

15

15,46%

12
3

80,00%
20,00%

Socioculturals i religiosos
Sector Nucli urbà
Sector Urbanitzacions

15

15,46%

14
1

93,33%
6,67%

Tècnics, administratius i seguretat
Sector Nucli urbà
Sector Polígons industrials i de serveis

13

13,40%

10
3

76,92%
30,00%

Proveïment i subministrament
Sector Nucli urbà

1

1,03%

1

100,00%

Privats
Sector Nucli urbà

1

1,03%

1

100,00%

97

100,00%

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals

Dels 97 censats, cal remarcar que 12 d’ells estan censats dues vegades. Es tracta de:
− Les Escoles i els Instituts censats com a equipaments docents i esportius.
− El Teatre de la Passió i la Unió Excursionista d’Olesa presents als equipaments
socioculturals i esportius.
− El Centre Cívic de Cal Rapissa com a equipament tècnic, administratiu i
seguretat i sociocultural i religiòs.
Finalment, 3 edificis agrupen diferents equipaments o serveis. El de la Casa de
Cultura, Escola de Música i Biblioteca, el Centre Cívic de Cal Rapissa amb el Servei
de Promoció Econòmica i una Sala Polivalent i el del carrer Anselm Clavé 191 amb la
Policia Local i el Centre de Benvinguda.
De forma global, predominen els equipaments esportius (més d’una tercera part del
total) davant dels docents (20%), els socioculturals i/o religiosos (15%), els sanitaris
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i/o assistencials (15%) i els tècnics, administratius i/o de seguretat (13%). Es disposa
de només 1 equipament de proveïment i subministrament. L’equipament privat
correspon al Molí d’Oli.

Distribució geogràfica
El Nucli urbà concentra el 89,7% dels equipaments, locals i/o serveis. Per barri, cal
destacar el predomini del de Rambla-Eixample que agrupa pràcticament una tercera
par del conjunt (30,9%), i més del doble del Nucli Antic (14,4%) o del barri de les
Planes (13,4%). Per explicar aquest predomini cal tenir en compte el creixement urbà
del municipi a partir de final del segle XIX i al llarg del segle XX i la gran concentració
de població.
Distribució dels equipaments per barris
Sectors i barris

Nombre d'
equipaments

%

Sector nucli urbà
Sant Bernat
Les Planes
Nucli antic
Collet de Sant Joan
Poble Sec
La Central
Rambla-Eixample
Els Closos

87
8
13
14
6
6
1
30
9

89,7%
8,2%
13,4%
14,4%
6,2%
6,2%
1,0%
30,9%
9,3%

Poligons Industrials i de Serveis
Can Singla
La Flora

3
2
1

3,1%
2,1%
1,0%

Urbanitzacions i altres
Cementiri
Oasis
Robiroles
Ribes Blaves
No urbanitzable

7
1
3
1
1
1

7,2%
1,0%
3,1%
0,0%
1,0%
0,0%

Total general

97

100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals i del POUM

La presència d’equipaments, locals i/o serveis als altres barris, als polígons industrials
i a les urbanitzacions és quantitativament molt més limitada

Distribució per règim de propietat
La propietat dels equipaments censats és reparteix de forma pràcticament igual entre
els municipals i els privats mentre que els de propietat de la Generalitat i/o de l’Estat
resulten molt més limitats.
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Distribució dels equipaments per règim de propietat
Equipaments

Segons règim de propietat
De propietat municipal
De propietat pública no municipal
De propietat privada

Núm.
equip.

%

97

100,00%

45
11
41

46,39%
11,34%
42,27%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals

Distribució per règim de gestió
Pel que fa al règim de gestió, s’observa també una situació d’equilibri entre els
equipaments gestionats des de l’Ajuntament i els des d’entitats privades, la qual cosa
és indicativa de la alta implicació d’aquest sector en els serveis als ciutadans.
Distribució dels equipaments per règim de gestió
Equipaments

Núm.
equip.

%

Segons règim de gestió

97

100,00%

De gestió municipal
De gestió pública no municipal
De gestió privada o mixta

37
21
39

38,14%
21,65%
40,21%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals

El pes de la gestió pública no municipal es multiplica per dos en relació al règim de
propietat.
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3.4.2

Els equipaments, locals i/o serveis docents

L’educació és sens dubte el sector dels serveis a la persona d’Olesa de Montserrat
que ha conegut els canvis més importants en les dues últimes dècades, arrel del fort
creixement demogràfic del municipi.
El municipi compta amb:
- Cinc Llars d’Infants, dues municipals i tres privades (una integrada al Col·legi
Nostra Senyora de Montserrat).
- Set Escoles d’Educació Infantil i Primària, dels quals quatre són públiques i tres
privades concertades.
- Cinc Instituts d’Ensenyament Secundaris fins a la ESO, dos públics i tres
privats concertats. Posteriorment, únicament els dos centres públics i un centre
privat ofereixen el cicle de batxillerat.
- Un Centre de Formació per Adults gestionada per la Generalitat.
- Una Escola Municipal d’Arts i Oficis gestionada per una Fundació Municipal.
- Una Escola Municipal de Música.
- Una Escola Privada de Dansa.
- La delegació local del Centre de Normalització Lingüística.
El quadre de la pàgina següent presenta les principals característiques d’aquests
equipaments.
Tots els equipaments es troben en el nucli urbà del municipi. Les urbanitzacions
Ribes Blaves i Oasis no disposen de cap equipament docent.
El servei d’educació de l’Ajuntament es troba a la primera planta de la Casa
Consistorial. Compta amb dos llocs de treball (no inclosos els altres localitzats en els
propis centres educatius).

El marc legislatiu dels serveis educatius
El marc legislatiu actual dels serveis educatius queda definit per la Llei Orgànica
d’Educació (LOE) 2/2006 del 3 de maig i la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 del
10 de juliol. Segons aquesta última llei i el seu article 45, la incorporació de centres i
llocs escolars a la prestació del Servei d'Educació de Catalunya ve definida de la
forma següent:
1. El Govern, en el marc de la programació de l'oferta educativa, crea centres públics
de titularitat de la Generalitat, en modifica la composició i, si escau, els suprimeix.
Correspon als ens locals oferir terrenys suficients i adequats per a construir-hi
aquests centres. Així mateix, per mitjà de convenis amb els ens locals, es creen, es
modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals sigui titular un ens local.
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Quadre dels equipaments docents d’Olesa de Montserrat
Codi Equipaments docents

Do

Barri

Adreça

Qualificació Propietat
urbanística

Gestió

Sector Nucli urbà

m
solar
E

2

m
solar
no E

84.469

4.155

1
2
3
4

Llar d'infants Municipal Taitom
Llar d'Infants Municipal Baldufa
Escola Bressol Santa Maria
Escola Bressol Roda Roda

Els Closos
Les Planes
Els Closos
Rambla - Eixample

Av. Francesc Macià, 191
c/ Conflent, s/n
c/ Indústria 135
Av. Francesc Macià, 31

E
E
E
2a

Municipal
Municipal
Privada
Privada

Municipal
Municipal
Privada
Privada

4.271
NC
1.979

5
6
7
8
9

Escola Josep Ferra i Esteve
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Puigventós
Escola Sant Bernat
Col·legi Nostra Senyora de Montserrat

Rambla - Eixample
Rambla - Eixample
Poble Sec
Sant Bernat
Nucli antic

c/ Cebrià Montserrat, 77
c/ República Argentina, 36
Ctra. antiga de Martorell s/n
Psg. Lluís Companys, 2
c/ Mare Paula Montal, 6

Escola Daina Isard
Escola Povill (1)
Escola Povill (2)

Collet de Sant Joan
Poble Sec
Nucli antic

c/ Cerdanya, 15
c/ Pintor Fortuny, 13
Pl. Joan Povill Adserà, 10-11

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Generalitat
Generalitat
Generalitat
Generalitat
Concertada
Concertada
Concertada
Concertada
Concertada

9.362
4.920
9.773
9.431
1.515

10
11
12

E
E
E
E
E
1a
E
2a
1a

13
14

IES Creu de Saba
IES Daniel Blanxart i Pedrals

Els Closos
Les Planes

Av. Francesc Macià, 193
c/ Vall d´Aran s/n

E
E
E

Generalitat
Generalitat
Generalitat

Generalitat
Generalitat
Generalitat

8.750
9.143
7.820

15
16
17
18
19

Escola Municipal d'Arts i Oficis
Escola Municipal de Música
Centre de Formació per Adults
Escola de Dansa, 113
Consorci per a la Nomalització Lingüística

Rambla - Eixample
Rambla - Eixample
Sant Bernat
Sant Bernat
Rambla - Eixample

Parc municipal s/n
c/ Salvador Casas, 26
c/ Jaume Balmes, s/n
c/ Lluís Puigjaner, 113
c/ Salvador Casas, 26

E
E
E
2a
E

Municipal
Municipal
Municipal
Privada
Municipal

Municipal
Municipal
Generalitat
Privada
Municipal

2.692
NC
5.882

Total general

NC

771
8.931
2.614
520

250
NC
84.469

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament
NC: No comptabilitzat
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Do1. Llar d´Infants Municipal Taitom
Do2. Llar d´Infants Municipal La Baldufa
Do3. Llar d´Infants Santa Maria
Do4. Llar d´Infants Roda Roda
Do5. Escola Josep Ferra i Esteve
Do6. Escola MD de Montserrat
Do7. Escola Puigventòs
Do8. Escola Sant Bernat
Do9. Escola NS de Montserrat
Do10. Escola Daina Isard
Do11. Escola Povill 1
Do12. Escola Povill 2
Do13. IES Creu de Saba
Do14. IES D. Blanxart i Pedrals

Sòl qualificat d´equipament

Do15. Escola Municipal d´Arts i Oficis
Do16. Centre de Formació per Adults
Do17. Escola Municipal de Música
Do18. Escola de Dansa 113
Do19. Centre de Normalització Lingüística

Sòl no qualificat d´equipament
Límit terme municipal
Límit sòl urbà

PI
Can Vinyals

Les Planes

Do2
Do14

Do16

Sant Bernat
Do8

Do3

Nucli Antic

Do18

PI La Flora

Do9
Do13

Els Closos

Do15
Do17
Do19

Do1

Do10

Collet de
Sant Joan

Do12

Poble Sec
Do6

Do4

Rambla
Eixample

Do11

Do7

Robiroles

La Central

Do5

PI Can Singla

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Equipaments, locals i/o serveis docents actuals
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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2. En el marc de la programació educativa, d'acord amb l'article 21.3 de l'Estatut, els
centres privats que ofereixen ensenyaments obligatoris i satisfan necessitats
d'escolarització es poden vincular, si escau, a la prestació del Servei d'Educació de
Catalunya per mitjà de l'accés al concert educatiu, amb les condicions i els requisits
establerts legalment. El compliment dels requisits que han donat lloc al concert
educatiu s'ha de mantenir durant tota la vigència del concert.
3. La integració de centres a la xarxa de titularitat de la Generalitat s'ha de fer per
mitjà de llei.

El mapa escolar
D’aquesta forma, el manteniment de les places escolars existents i la possible creació
de noves places i nous centres escolars depèn del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, el qual defineix el Mapa Escolar de Catalunya d’acord amb
el decret 84/2010, del 29 de juny.
El Mapa Escolar és l'instrument digitalitzat que reflecteix l'oferta dels ensenyaments
compresos en el sistema educatiu de Catalunya i l'activitat educativa no universitària,
els centres que els imparteixen i els serveis educatius, qualssevol que siguin les
persones destinatàries de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de
finançament. El mapa escolar constitueix, també, la base per a la programació de
l'oferta educativa per tal d'establir, amb caràcter territorial, les necessitats
d'escolarització que ha de satisfer el Servei d'Educació de Catalunya.
La població en edat escolar actual i la seva evolució futura constitueix un dels criteris
bàsics per a determinar l’ampliació de centres educatius existents i/o la creació de
nous centres.
El Departament d'Ensenyament sol preveure (sobretot en un àmbit urbà) que les
noves escoles d’educació infantil i primària tinguin de forma prioritària dues línies. Per
als Instituts, la programació és més oberta.
El Departament ha definit uns programes de necessitats que han de complir tots els
centres escolars en funció de la seva tipologia i de la seva capacitat. El quadre
següent presenta de forma resumida les estàndards globals dels diferents tipus de
centres escolars públics i en funció del nombre de línies que acullin.
Quadre dels estàndards globals dels centres escolars
Equipaments
escolars públics

Sup. Solar (m²)

Sup. const.
Edifici (m²)

Nº alumnes

5.000 a 6.000 m2

2.102 m2

225

7.000 a 8.000 m

2

2.882 m2

450

Institut 2 línies

5.500 a 6.000 m

2

2

380

Institut 3-2 línies

7.500 a 8.000 m2

4.082 m2

500

2

690

CEIP 1 línia
CEIP 2 línies

Institut 4-3 línies

8.000 a 10.000 m

3.696 m

2

4.962 m

Institut 5-3 línies
10.000 a 12.000 m2
5.391 m2
810
Font: Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya

Una línia correspon a una aula per a cada nivell. Per exemple, una Escola d’Educació
Infantil i Primària de dues línies reuneix a cada nivell dues aules de 25 alumnes,
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mentre que per a un Institut d’Ensenyament Secundari, cada aula agrupa fins a un
màxim de 30 alumnes fins a ESO i de 35 per al batxillerat.

Les competències dels ens locals
L’article 159 de la LEC les defineix de la forma següent:
1. Els municipis participen en el govern dels centres educatius que presten el Servei
d'Educació de Catalunya per mitjà de la presència en els consells escolars, i també en
la programació general de l'ensenyament, sens perjudici de les altres competències
que els atribueix l'apartat 3.
2. Els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el
Departament, d'acord amb la programació de l'oferta educativa.
3. Correspon als municipis:
a) Participar en les funcions que corresponen a l'Administració de la Generalitat en els
diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:
Primer. La determinació de l'oferta educativa de l'àmbit territorial pels procediments
establerts per reglament.
Segon. El procés d'admissió en els centres que presten el Servei d'Educació de
Catalunya de llur territori, per mitjà, si escau, de les oficines municipals
d'escolarització.
Tercer. L'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats
extraescolars promogudes per l'Administració educativa, i la coordinació d'aquestes
activitats.
Quart. La programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació
amb l'entorn territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials
i socials en el compromís educatiu de tota la societat.
Cinquè. La vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria.
Sisè. L'aplicació dels programes d'avaluació, i el coneixement dels resultats.
Setè. La promoció i l'aplicació de programes dirigits a alumnes de famílies
d'immigrants o transeünts.
Vuitè. L'establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les
associacions de mares i pares d'alumnes per a estimular i donar suport a les famílies
en el compromís amb el procés educatiu dels fills.
Novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional inicial.
Desè. La determinació del calendari escolar.
b) Organitzar i gestionar els centres propis.
c) Gestionar l'admissió d'alumnes en els ensenyaments del primer cicle d'educació
infantil, i establir-ne el procediment i els barems, d'acord amb el que estableix l'article
47.6.
d) Cooperar amb l'Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres educatius públics.
e) Garantir la coordinació dels serveis socials amb els serveis educatius amb l'objectiu
de vetllar per l'interès superior de l'infant.
f) Vetllar pel compliment d'aquesta llei i de la normativa que la desplega.
4. A petició dels ens locals, i d'acord amb la programació educativa, es poden delegar
competències per a crear, organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el
primer cicle d'educació infantil, ensenyaments artístics o educació d'adults.
5. Els consells comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels
serveis de menjador escolar i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi
per reglament.
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6. Els municipis, per a exercir les competències en matèria d'educació, poden rebre
suport, sens perjudici del que estableix l'apartat 5, dels altres ens locals.

Els ensenyaments artístics
Els requisits espacials mínims dels centres d’ensenyament artístic estan definits des
del reial decret 389/1992 i el decret 179 de 27 de juliol de 1993 de regulació de les
escoles de música i dansa. Un municipi de les característiques d’Olesa de Montserrat
està en condicions de disposar de centres “elementals” d’ensenyament de música i
dansa ja sigui de titularitat pública o privada. Els centres de grau mig o superior són
competència de la Generalitat, i de moment no hi ha cap previsió de creació a Olesa
de Montserrat. Sant Feliu de Llobregat com a capital de comarca disposa d’un
conservatori de grau mig.
En el context de la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat, la Generalitat
de Catalunya ha elaborat el Mapa de Llars d’Infants de Catalunya 2004-2008. Segons
aquest document, els municipis de 20.000 a 50.000 habitants de Catalunya havien
d’assolir abans del 2.008 una oferta pública mínima de places en llars d’infants (amb
subvenció de la Generalitat) que pugui representar fins al 30% de la demanda
potencial. Per a Olesa de Montserrat, el Mapa partint de la inexistència de places
públiques preveia la creació de 150 places noves, xifra que s’ha assolit amb escreix
amb la creació de les dues noves llars d’infants municipals.
Els centres de formació d’adults poden ser de promoció privada o pública. El marc
legislatiu català que regula els centres de formació d’adults s’ha anant definint
aquestes dues últimes dacades per:
- La Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults.
- El Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de formació
d’adults.
- L’Ordre de 19 de Juliol de 1994.
- La Llei d’Educació de Catalunya 12/2009.
Actualment, els centres de formació d’adults solen contemplar cursos de formació
continuada, de reciclatge professional, de noves tecnologies i d’idiomes i
ensenyaments per a la integració de la població immigrada.
Segons l’ordre de 1994, les necessitats mínimes d’espai per a un centre de formació
d’adults són:
- Tres aules amb una superfície mínima d'1,5 m2 per alumne/grup. Almenys una
de les aules haurà de tenir capacitat per a 30 alumnes és a dir, 45 m2.
- Un espai dedicat a la sala de professors, secretaria i direcció, amb una
superfície mínima de 25 m2.
- Serveis higiènics suficients i adequats a la capacitat del centre, un dels quals,
en cada local independent, haurà de ser adaptat per a persones amb
disminució.
El Departament d’Ensenyament ha definit uns programes de necessitats tipus per als
Centre de Formació per Adults en funció dels tipus de cursos oferts i de la seva
capacitat.
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Les Llars d’Infants d’Olesa de Montserrat
El municipi compta amb un total de cinc llars d’infants o centres d’educació infantil de
1er cicle, de les quals dues són públiques– Taitom al barri dels Closos i La Baldufa a
Les Planes -, i tres privades – l’Escola Bressol Santa Maria al barri dels Closos,
l’Escola Roda Roda el barri de Rambla-Eixample i el Col·legi Nostra Senyora de
Montserrat – Escolapies al Nucli Antic. Per tant les cinc llars es troben repartides en el
conjunt del nucli urbà si bé es pot observar clarament una major concentració en la
seva part est.

La Llar d’Infants “la Baldufa”

La Llar d’Infants Municipal “Taitom”

Les dues Llars d’Infants Municipal “Taitom” (Do1) i la Baldufa (Do2) són dos
equipaments que han entrat en funcionament recentment, 2009 per una i 2010 per
l’altre. Es tracta per tant de dos equipaments en molt bones condicions. La primera se
situa al barri de Els Closos al final de l’Avinguda Francesc Macià i al costat de l’IES
Creus de Sabà. La Baldufa se situa al barri de Les Planes al carrer Conflent s/n al
costa de l’IES R. Blanxart. Totes dues disposen de 7 aules (dues de P-0, dues de P-1
i tres de P-2), més sala polivalent menjador, cuina, despatx i espais annexos.
Disposen cada una d’una capacitat màxima de 102 nens i nenes.
Cal remarcar que aquestes dues llars ofereixen a les famílies el servei municipal
“Espai nadó, Espai Familiar i Escola de Pares”.

La Llar d’Infants “N.S. Montserrat – Escolapies “

La Llar d’Infants “Santa Maria”

La Llar d’Infants de propietat i gestió privada “Santa Maria” (Do3) és una de les
més antigues i la de més capacitat del municipi amb un total de 115 places. Se situa
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també al carrer Indústria 135 al límit entre el barri dels Closos i de Sant Bernat.
L’edifici que compta amb 8 aules (dues de P-0, tres de P-1 i tres de P-2), aula
polivalent i espais annexos presenta un bon estat de conservació.

La Llar d’Infants “Roda-Roda”

La Llar d’Infants de propietat i gestió privada “Roda-Roda” (Do4) se situa al barri
de Rambla-Eixample al principi de l’Avinguda Francesc Macià. Ocupa els baixos d’un
edifici d’habitatges plurifamiliar. Disposa d’una oferta total de 74 places distribuïdes en
cinc grups (un grup de P-0, dos grups de P-1 i dos grups de P-2).
El Col·legi Nostra Senyora de Montserrat - Escolapies (Do9) situat al carrer Mare
Paula Montal 6 al cor del nucli antic, ofereix un total de 41 places de 1er cicle infantil
amb tres grups (un de P-0, un de P-1 i un de P-2).
El Mapa de Llars d’Infants de Catalunya 2004-2008 va preveure per a Olesa de
Montserrat, la creació de 150 places públiques noves, xifra que s’ha assolit amb
escreix amb la creació aquests últims anys de les dues noves llars d’infants
municipals.
En el seu conjunt, les cinc llars d’infants disposen d’una capacitat total teòrica de 434
places (47% públiques), de les quals 373 estan actualment ocupades (85,9%). Les
places lliures es concentren pràcticament totes en P-0 (53/64).
Quadre de capacitat i ocupació actual de les llars d’infants d’Olesa de
Montserrat
Llar d'Infants

P-0

P-1

P-2

Total

Llar Municipal Taitom
Llar Municipal La Baldufa
Llar Santa Maria
Llar Roda-Roda
Llar N. S. Montserrat

8
9
9
8
7

26
37
33
26
13

60
40
38
40
19

94
86
80
74
39

102
102
115
74
41

Total

41

135

176

373

434

335
12,2%

353
38,2%

319
55,2%

1.007
37,0%

Població real (2011)
% de places

Font: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
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Aquesta oferta representa el 43% de la població total actual però l’oferta pública
cobreix només el 20,3%. Segons les previsions demogràfiques presentades
anteriorment, els escenaris de creixement mitjà preveuen que la població equivalent
de 0 a 3 anys se situarà a l’horitzó 2020 entre 928 i 984 nens i nenes. Per tant, en cas
que es volgués que l’oferta pública futura permeti cobrir el 30% de la demanda, això
suposaria assolir una oferta total compresa entre 278 i 295 places, és a dir, 74 a 91
places suplementàries en relació a la situació actual. Per tal de resoldre aquesta
possible situació, es podria construir una nova llar d’infants municipal (de
característiques similars a les dues actuals) o incorporar a l’oferta pública algunes de
les llars privades existents actualment.
Ara bé, en aquests moments no hi ha cap previsió de construcció a curt o mig termini
de noves escoles bressols o llars d’infants.

Les Escoles d’Educació Infantil i Primària
Olesa de Montserrat disposa de set Escoles d’Educació Infantil i Primària, dels quals
quatre són públiques i tres concertades. Totes es troben al nucli urbà, repartits entre
els diferents barris excepte el de Les Planes. D’aquesta forma els diferents centres
permeten cobrir de forma prou equilibrada el conjunt del territori (deixant de banda les
urbanitzacions).

L’Escola Josep Ferrà i Esteva

L’Escola M.D. Montserrat

L’Escola Puigventós

L’Escola Sant Bernat
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Col·legi Nostra Senyora de Montserrat

L’Escola Daina Isard

L’Escola Povill (1)

L’Escola Povill (2)

L’Escola Josep Ferrà i Esteva (Do5) es troba al límit sud del barri de RamblaEixample al carrer Cebrià Montserrat 77. Construït inicialment cap als anys 60 va ser
ampliat i reestructurat aquesta darrera dècada per tal de disposar de dues línies
complertes. Presenta un bon estat de conservació. La superfície del solar compleix el
mínim recomanat establert. Per al curs 2011-2012 s’hi preveu obrir una tercera línia al
curs de P3 per tal de respondre a l’augment de demanda.
L’Escola Mare de Déu de Montserrat (Do6) es troba també al barri de RamblaEixample al carrer República Argentina 36. És l’escola pública la més antiga del
municipi. L’edifici principal va ser construït als anys 30 el qual va ser reestructurat i
ampliat a final del segle XX i principi del segle XXI per tal de disposar de dues línies
complertes. Presenta un bon estat de conservació. Degut a la seva localització en un
entorn urbà consolidat, la superfície del solar se situa per sota del mínim recomanat
establert.
L’Escola Puigventós (Do7) es troba al barri del Poble Sec a l’antiga carretera de
Martorell s/n. És l’escola pública més recent d’Olesa de Montserrat i per això encara
no té ocupada totes les aules que s’anirà produint en el proper curs i els següents. El
seu estat de conservació és per tant òptim. La superfície de la parcel·la compleix amb
el mínim recomanat establert.
L’Escola Sant Bernat (Do8), situada al barri del mateix nom al Passeig Lluís
Companys 2, va ser construïda a principi d’aquest segle per tal de reemplaçar l’antiga
escola totalment insuficient. Totalment de nova construcció, el seu estat de
conservació és també òptim. La superfície de la parcel·la compleix amb el mínim
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recomanat establert. Queda pendent a la part lliure de l’illa urbana on se situa
l’Escola, la construcció del nou pavelló poliesportiu municipal que servirà també de
gimnàs de l’Escola. El començament de les obres està previst per als propers mesos.
El Col·legi Nostra Senyora de Montserrat – Escolapies (Do9) és un centre privat
concertat, el més antic del municipi, que ofereix tots els cicles educatius fins a l’ESO.
Situat al cor del Nucli Antic s’ha ampliat recentment amb la construcció d’un edifici de
nova planta a l’altre banda del carrer (en un solar no qualificat d’equipament). De
forma global presenta un bon estat de conservació si bé la superfície de la parcel·la
resulta molt limitada. Les condicions d’accessibilitat rodada hi són difícils.
L’Escola Daina Isard (Do10) se situa al barri de Collet de Sant Joan a la part alta del
nucli urbà, al carrer Cerdanya 15. Es un centre concertat que ofereix els cicles
educatius infantil, primari, ESO i batxillerat (privat). Els diferents edificis presenten un
bon estat de conservació i la superfície de la parcel·la és prou important. Cal notar
però el fort desnivell del sector.
Finalment l’Escola Povill es divideix en dues seus, una al barri de Poble Sec (Do11),
al carrer del Pintor Fortuny 13 i l’altre al Nucli Antic (Do12) a la plaça Joan Povill
Adserà 10-11 on se situa el cicle infantil i primari. La manca d’espai disponible obliga
l’escola a utilitzar un pati situat en una finca veïna. El conjunt dels edificis presenta un
bon estat de conservació.
Capacitat i ocupació de les Escoles d’Olesa de Montserrat (curs 2011-2012)
Totes les Escoles són de dues línies menys el Col·legi N.S. de Montserrat Escolapies
que disposa de només una línia.
El quadre següent permet comparar el nivell d’ocupació actual de les diferents
Escoles amb la seva capacitat teòrica i el nombre de nens i nenes empadronats al
municipi a l’1 de gener 2012.

Escola Infantil i Primària

P-3

P-4

P-5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Total

Total
teòric

Escola Ferrà i Esteva
Escola M.D.Montserrat
Escola Sant Bernat
Escola Puigventòs
Col·legi N.S. Montserrat
Escola Daina Isard
Escola Povill

74
45
49
52
26
52
50

53
50
52
50
27
50
27

51
49
52
74
26
52
50

49
53
52
70
25
50
49

52
48
51
28
25
50
49

47
50
42
15
26
55
50

49
48
44
21
23
53
51

47
48
44

50
50
71

25
51
51

26
51
25

472
441
457
310
229
464
402

450
450
450
450
225
450
450

Total

348

309

354

348

303

285

289

266

273

2.775

2.925

364
95,6%

317
97,5%

371
95,4%

281
97,2%

2.762
100,5%

Població real (2011)
% de places

342
302
263
276
246
101,8% 100,3% 108,4% 104,7% 108,1%

Font: Ajuntament d’Olesa de Montserrat

El quadre mostra que l’ocupació actual de places:
− Als tres anys del cicle infantil, se situa per sota del nombre potencial d’alumnes
empadronats al municipi. Una part dels alumnes van per tant a un centre
escolar situat fora del municipi (alguns per exemple, a centres d’educació
especial). Tot i així, estan obertes un total de 14 línies a P3, P5 i 1é.
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− Durant tot el cicle infantil (menys a 6é), l’actual nivell d’ocupació supera la
demanda local i una part de les places ocupades (màxim 8,4%) ho són per tant
per alumnes provinents d’altres municipis. El nombre total de línies se situa
entre 11 i 12 del 2on al 6é curs.
S’observa per tant l’aparició aquests últims anys d’una 14ª línia deguda a un major
nombre de nens i nenes (fins a 371).
Amb la plena ocupació de l’Escola Puigventós en els propers anys escolars, l’oferta
total teòrica de places escolars serà de 325 per curs o 13 línies de 25 alumnes per a
cada nivell o curs.
Segons l’escenari mitjà de creixement demogràfic presentat anteriorment, la demanda
total potencial teòrica de places escolars hauria de ser la següent:
o A l’any 2015: un màxim de 355 nens/nenes per any de naixement amb un
promig situat a l’entorn de 347 equivalent a 13,9 línies de 25 alumnes.
o A l’any 2020: un màxim de 352 nens/nenes per any de naixement amb un
promig situat a l’entorn de 333 equivalent a 13,3 línies de 25 alumnes.
o A l’any 2025: un màxim de 328 nens/nenes per any de naixement amb un
promig de 315 equivalent a 12,6 línies de 25 alumnes.
D’acord amb aquestes previsions demogràfiques i sense l’aportació de cap alumne
suplementari provinent d’altres municipis o que alguns alumnes d’Olesa puguin anar a
centres educatius fora del municipi, el creixement de la demanda es podrà resoldre
mitjançant dues opcions:
− la creació d’una línia suplementària complerta,
− o, atenent les noves directrius del “Ministerio de Educación” i la seva
possible transposició a nivell català per part de la Generalitat, amb una
major ràtio d’alumnes per classe.
Cap al 2020, l’oferta de13 línies hauria de ser suficient.
Es recorda que s’ha previst al sector de creixement urbanístic SUPr.1 un solar (Rf6)
per a la construcció d’un nou centre docent. Ara bé, aquest sector encara no s’ha
executat i per tant la disponibilitat del solar només és possible en un termini de dos o
tres anys. El solar de l’antiga escola de Sant Bernat (Do17) (no els edificis existents)
presenta una superfície disponible suficient que permetria instal·lar-hi de forma
provisional (en edificis desmuntables) o definitiva (amb edificis de nova planta) un
possible centre escolar amb una sola línia.

Els Instituts d’Ensenyament Secundari
Olesa de Montserrat compta amb dos Instituts d’Ensenyament Secundari públics i tres
concertats:
o L’IES Daniel Blanxart i Pedrals
o L’IES Creu de Saba
o El Col·legi Nostra Senyora de Montserrat (Escolapies).
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o L’Escola Daina Isart.
o L’Escola Povill.
Els dos centres públics i l’Escola Dina Isart ofereixen també el cicle educatiu de
batxillerat, i l’IES Daniel Blanxart dues formacions professionals de grau mig i una
formació professional de grau superior.
L’IES Daniel Blanxart i Pedrals (Do14) se situa al barri de Les Planes al carrer Vall
d’Aran s/n. És el centre públic el més antic del municipi. La construcció recent de l’IES
Creu de Saba ha permès reduir el seu nivell d’ocupació. Actualment consta de fins a 3
línies per al cicle de l’ESO i 2 línies per al cicle de batxillerat. Per a la formació
professional ofereix dins el cicle formatiu de grau mig les especialitats d’administració,
informàtica i conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural. Per al cicle de
grau superior ofereix l’especialitat d’administració. Ofereix també programes de
qualificació professional inicial (PQPI). Per al cicle de l’ESO el nivell d’ocupació actual
de l’oferta de places és del 68%. Per al cicle de Batxillerat el mateix nivell és del 64%.
Queda per tant un marge important de creixement de la població escolar en aquests
dos cicles.
Cal remarcar també que el Centre ocupa, conjuntament amb la Llar d’Infants
Municipal La Baldufa, dues parcel·les que sumen una superfície total de 16.963 m2.
Es disposa per tant d’un potencial de creixement important de la superfície construïda
del Institut dins aquestes dues parcel·les. Per a un Institut de 5-3 línies el
Departament d’Educació de la Generalitat demana una superfície de 10.000 a 12.000
m 2.
L’IES Creu de Saba (Do13) es troba al barri dels Closos a l’Avinguda Francesc
Macià 193. Es tracta d’un equipament de nova construcció inaugurat l’any 2009 i que
ha permès descongestionar l’IES D. Blanxart. Ofereix el cicle formatiu de l’ESO amb
un total de 3 línies i el de Batxillerat amb un total de 2 línies. Les aules definitives del
cicle de batxillerat es troben en uns edificis provisionals a l’espera de la construcció
definitiva. El nivell d’ocupació de les places disponibles és del 100% al cicle de l’ESO i
del 76% al cicle de batxillerat. La superfície de la parcel·la compleix amb els mínims
establerts pel Departament d’Educació.

IES D. Blanxart

IES Creu de Saba

El Col·legi Nostra Senyora de Montserrat (Do9) situat al nucli antic ofereix una sola
línia del cicle de l’ESO (concertada). L’espai construït disponible i la superfície de les
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dues parcel·les no permeten oferir més places. El nivell d’ocupació de les places
disponibles és del 101%.
L’Escola Daina Isart (Do10) al barri de Collet Sant Joan disposa de dues línies per al
cicle de l’ESO (concertat) i per al cicle de batxillerat (privat). El nivell d’ocupació de les
places disponibles és del 101% per a l’ESO i del 73% per al batxillerat.
Finalment, l’Escola Povill (Do11) disposa de moment d’una sola línia per al cicle de
l’ESO que es doblarà al curs escolar vinent amb l’ampliació del carrer Pintor Fortuny.
L’actual nivell d’ocupació de les places és del 100%.
Capacitat i ocupació del cicle ESO d’Olesa de Montserrat
Institut

1r

2n

3r

4t

Total

Total
teòric
ESO

ESO
IES D. Blanxart i Pedrals
IES Creu de Saba
Col·legi N.S. Montserrat
Escola Daina Isard
Escola Povill

59
89
26
60
31

76
96
25
62
33

54
92
29
65
30

56
86
21
56
23

245
363
101
243
117

360
360
120
240
120

Total

265

292

270

242

1.069

1.200

Població real (2011)
% places ocup. / població

234
259
229
213
935
113,2% 112,7% 117,9% 113,6% 114,3%

L’ocupació actual de les places disponibles (1.200 o 10 línies) al cicle de l’ESO a
Olesa de Montserrat és actualment del 89,1%. Cal observar, a més a més, que la
demanda generada per la població local se situa a l’entorn de 935 places. Per tant un
14,3% de les places estan ocupades per alumnes provinents d’altres municipis.
Amb el desdoblament de l’Escola Povill, l’oferta total passarà a 1.320 places o 11
línies.
Segons l’escenari mitjà i de les previsions de creixement demogràfic presentades
anteriorment, la demanda de places en els propers 15 anys serà la següent:
o A l’any 2015: un màxim de 291 nens/nenes per any de naixement equivalent a
una demanda teòrica de 9,7 línies de 30 alumnes.
o A l’any 2020: un màxim de 354 nens/nenes per any de naixement equivalent a
una demanada teòrica de 11,8 línies de 30 alumnes.
o A l’any 2025: un màxim de 351 nens/nenes per any de naixement que anirà
baixant fins a uns 332. La demanda teòrica local se situarà per tant a l’entorn
de 11,7 línies i anirà baixant progressivament fins a 11 línies.
Per tant es preveu el dèficit teòric d’una línia a partir de l’any 2018 el qual es
mantindrà al menys en un curs fins l’any 2030.
Per a la resolució d’aquest dèficit dues opcions són possibles:
− Ampliar a 4 línies l’oferta de l’IES D. Blanxart dins el seu solar o construir un
nou centre docent, per exemple al sector de creixement SUPr.1 (Rf6) o
opcionalment a l’antiga escola de Sant Bernat, que ofereixi una sola línia
educativa des del cicle infantil fins al cicle de l’ESO.
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− O, atenent les noves directrius del “Ministerio de Educación” i la seva possible
transposició a nivell català per part de la Generalitat, incrementar el nombre
d’alumnes per aula (de 30 a 35) per tal de mantenir les 11 línies
Capacitat i ocupació dels cicles Batxillerat i FP d’Olesa de Montserrat
Institut

1r
2n
Batxillerat

CMN

FP grau mig
ADM
INF

FP grau superior
ADM
INF
PQPI

Total

IES D. Blanxart i Pedrals
IES Creu de Saba
Escola Daina Isard

45
66
56

44
41
46

62
-

35
-

66
-

17
-

14
-

16
-

299
107
102

Total

167

131

62

35

66

17

14

16

508

238
70,2%

223
58,7%

Població real (2011)
% de places

Cal tenir en compte finalment pel que fa al cicle de Batxillerat que si s’estabilitza a
l’entorn del 70% el nivell de continuïtat teòric des de l’ESO (considerant que tots els
actuals alumnes són originaris d’Olesa), les 210 places ofertes per curs seran
insuficients a partir de l’any 2022. Una línia suplementària o l’augment del nombre
d’alumnes per aula serà llavors necessària. La nova línia es podria situar, per
exemple, a l’IES D. Blanxart, el qual passaria llavors a la configuració 4-3 línies més
el cicle professional.
Pel que fa a la formació professional, el possible increment a llarg termini de la
demanda de places escolars podria implicar la saturació de l’oferta actual i/o la
creació de nous cicles tant a nivell de grau mig com de grau superior en el mateix
Institut D. Blanxart.

Els altres centres educatius
L’Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Adults (Do15) fou creada l’any 1924. El Centre
està gestionat per la Fundació privada Escola d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat
mentre que l’edifici és propietat de l’Ajuntament. L’Escola ocupa un edifici construït
l’any 1967 d’uns 959 m2 construïts situat en front de l’Ajuntament i del Parc municipal
al centre del casc urbà. Acull cada any a l’entorn de 500 alumnes, sense incloure els
cursos de formació organitzats des del servei de promoció econòmica. L’edifici consta
de planta baixa i planta pis més un petit altell. Ocupa també una part dels antics
xalets de l’Hotel Gori, on se situa l’accés principal a l’Escola i les dependències
administratives. L’envelliment i la degradació estructural de l’edifici són molt
importants amb la qual cosa la seva reconstrucció apareix del tot necessari al menys
a mig termini.
El Centre de Formació per Adults (Do17) ocupa des de l’any 2008, una part de les
antigues dependències de l’Escola Sant Bernat al carrer Jaume Balmes al barri de
Sant Bernat. El Centre és gestionat pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat (disposa d’una directora i d’una administrativa) però l’edifici i el solar és de
propietat municipal. La seu actual consta de 597 m2 construït distribuïts entre la planta
baixa, planta primera i planta semisoterrani. Acull a l’entorn de 280 alumnes i disposa
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dels espais suficients per a incorporar nous cicles de formació. Les aules compleixen
els mínims establerts .

L’Escola Municipal d’Arts i Oficis

El Centre de Formació per Adults

L’oficina del servei local de català del Consorci per a la Normalització
Lingüística (Do19) se situa a la planta soterrani de la Casa de Cultura al carrer
Josep Anselm Clavé i en front de l’Ajuntament. Des d’aquesta any, dóna les seves
classes a l’edifici dels antics safareigs municipals en lloc de l’aula als antics xalets de
l’Hotel Gori, que presenta unes condicions de confort i un estat de conservació del tot
insuficients.

Edifici dels antics safareigs

El projecte del Centre Municipal de Formació Permanent
L’any passat 2010 el Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de
Barcelona va redactar un estudi previ de programació per tal de definir les possibles
opcions de futur per al nou Centre Municipal de Formació Permanent que agruparia
l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, el Centre de Formació per Adults i la delegació local
del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquest Centre ocuparia en part el lloc de l’actual Escola Municipal d’Arts i Oficis i dels
antics Xalets de l’Hotel Gori en la gran illa central d’equipaments (amb la Casa
Consistorial, la Biblioteca, la Casa de Cultura, el Casal d’Avis). L’estudi planteja dues
alternatives respectivament de 3.277 m2 i 4.133 m2 amb un cost estimatiu d’operació
(IVA inclòs) de 5,45 M € i 6,85 M €.
Aquesta operació s’acompanyaria de la construcció d’un Centre Municipal de Serveis
als ciutadans i d’un aparcament soterrani.
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Esquema general d’implantació dels edificis i de l’aparcament soterrani

La Casa de Cultura amb l’Escola Municipal de Música

L’’Escola de Dansa 113

L’Escola Municipal de Música (Do16) es troba a la planta primera de la Casa de
Cultura. Utilitza també l’auditori i acull uns 400 alumnes bàsicament per a activitats de
sensibilització i de formació musical de grau elemental. Existeix també la possibilitat
de cursar el grau mig. Els seus 500 m2 útils amb 13 aules, 2 despatxos de direcció i
secretaria i 1 sala de professors resulten de moment suficients. En cas de necessitat
d’aules suplementàries, l’edifici actual admet la construcció d’ una planta segona.
L’Escola de Dansa 113 (Do18) és un centre privat homologat pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Ocupa els baixos d’un edifici plurifamiliar
al carrer Lluís Puigjaner 113, al barri de Sant Bernat. Disposa de tres sales de
respectivament 27, 70 i 80 m2 , dos vestidors col·lectius, 1 individual, 1 despatx i 1
magatzem.
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Síntesi
Olesa de Montserrat disposa en l’actualitat d’una important i diversificada oferta
d’equipaments docents públics i concertats, la gran majoria de construcció recent i
tots situats en el nucli urbà. L’Escola Municipal d’Arts i Oficis presenta un mal estat de
conservació i mancances funcionals i espacials importants.
Segons les previsions de creixement de la població en edat escolar per als propers
anys, caldrà augmentar a curt termini el nombre de places escolars en els cicles
d’educació infantil i primària i posteriorment en els cicles de l’ESO, de Batxillerat i de
la Formació Professional. Aquest creixement del nombre de places es podrà realitzar
augmentant el nombre d’alumnes per aula o creant una nova línia a cada cicle
(mitjançant la construcció de noves aules).
A curt termini, caldrà realitzar la construcció de l’equipament poliesportiu de l’Escola
Sant Bernat així com l’aulari del cicle de Batxillerat de l’IES Creu de Saba. Pel que fa
a les llars d’infants municipals, i en funció de l’evolució del context demogràfic i
econòmic a llarg termini, es presenta la possibilitat més enllà del 2020 de construir un
nou equipament o d’integrar un centre privat a l’oferta pública. Mentrestant caldrà
realitzar diverses obres de manteniment i millores als centres escolars.
La construcció a mig o llarg termini d’un Centre Municipal de Formació Permanent a
l’Illa central d’equipaments permetrà resoldre les importants deficiències de l’actual
Escola Municipal d’Arts i Oficis i dinamitzar el sector de la formació permanent a
Olesa mitjançant l’agrupament del Centre de Formació per Adults i del Centre de
Normalització Lingüística.
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Quadre de síntesi de les necessitats identificades
Actuacions equipaments d'ús docent
Actuacions

Tipus d'actuació

Possible localització

Construcció aulari batxillerat IES Creu de Saba

Obra nova

IES Creu de Saba

Obra que ha de permetre tancar les aules
provisionals

Construcció de l'equipament poliesportiu de l'escola
Sant Bernat

Obra nova

Escola Sant Bernat

El cost inicial del projecte era de 2,83 M €. Es
planteja com a alternativa construir un edifici del
tipus prefabricat per un cost d'1,3 M €

Ampliació del nombre de places escolars per als
cicles d'educació infantil i primària

Reforma o obra nova

Obres de millora Llars Municipals d'Infants i Escoles

Reformes i millores

Ampoliació del nombre de places escolars per al
cicle de l'ESO

Reforma o obra nova

Nova Llar Municipal d'Infants

Obra nova o integració
d'un centre privat

Ampliació del nombre de places escolars per als
cicles de Batxillerat i Formació Profesional

Reforma o obra nova

Construcció del Centre Municipal de Formació
Permanent

Obra nova

Escoles existents o solar per
determinar
Llars Municipals i Escoles

Actuació a realitzar preferentment durant el trienni
2012-2015
Actuacions relacionades amb el manteniment
preventiu i correctiu dels edificis

IES D. Blanxart
o SUPr.1 (Rf6)

Actuació a realitzar preferentment durant el
quadrienni 2018-2022

SUPr.1 o SUPr.8 o
Aparcament Poble Sec

Possible actuació a realitzar a partir de 2020
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3.4.3

Els equipaments, locals i/o serveis
esportius i/o recreatius

Olesa de Montserrat disposa de 33 equipaments, locals i/o serveis esportius i
recreatius censats, és a dir, una oferta bastant complerta i que ocupen més del 30%
de la superfície de sòl per equipaments.
Els equipaments esportius es concentren al nucli urbà, i més especialment al barri de
Les Planes on se situen els més importants. La urbanització Oasis disposa d’una sola
instal·lació mentre que al sòl no urbanitzable es troba la zona de vol lliure. Cal
remarcar també l’existència de dues zones d’escalada, d’una zona de pesca i de
diferents itineraris en sòl urbà i no urbanitzable que no s’han inclòs en aquest cens.
Els 16 equipaments de propietat municipal representen pràcticament el 50% de tota
l’oferta, mentre que 13 són de propietat privada i 2 de la Generalitat. Pel que fa al
règim de gestió, 12 són gestionats des de l’Ajuntament (amb la col·laboració de les
entitats esportives), 13 per entitats privades i 6 des de la Generalitat (centres docents
públics).
En quan a la qualificació del sòl, 18 dels equipaments es troben en sòl qualificat
d’equipament, 14 en zones verdes o en sòl residencial i 1 en sòl no urbanitzable. En
aquest quadre no es comptabilitza la superfície corresponent al Teatre de la Passió ni
als Centres Docents, al ser inclosa en el quadre d’equipaments d’ús docent o
sociocultural.
El Servei Municipal d’Esports es troba a la segona planta de la Casa Consistorial.

El marc legal dels serveis esportius
El marc legal i normatiu de l’Esport a Catalunya ve definit pel decret 1/2000, de 31 de
juliol pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport en el qual es refonen la Llei
núm. 8/1988 de 7 d'abril, dita de l’Esport i la llei 8/1999, de 30 de juliol, i la llei 9/1999
de 30 de juliol, de la jurisdicció esportiva. Defineix els objectius i els principis rectors
de l’esport i, l’ordenació del règim jurídic i de l’organització institucional de l’esport a
Catalunya.
L’article 39 especifica entre d’altres que els municipis han de construir, ampliar i
millorar les instal·lacions esportives en llur territori. També han de portar un cens de
les mateixes instal·lacions i vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques
sobre reserva d’espais i qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i
l’emplaçament d’equipaments esportius. Els municipis de més de 5.000 habitants han
de garantir l’existència en llur territori d’instal·lacions esportives d’ús públic.
L’article 51 precisa que correspon al Consell Català de l’Esport (CCE) redactar i
tramitar el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC).
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Quadre dels equipaments esportius d’Olesa de Montserrat
Codi Equipaments esportius i recreatius

Es

Barri

Adreça

Complex Municipal Esportiu de les Planes
Camp de Futbol Municipal
Centre Municipal de Tennis Taula
Camp Municipal de Tir amb Arc Agustí Valls
Billard Club Olesa
Pista Poliesportiva Barri Collet de Sant Joan
Pista Poliesportiva Barri de Sant Bernat
Pista Poliesportiva Barri de Les Planes
Club de Petanca Acer
Pista Poliesportiva Barri de Poble Sec
Pista Poliesportiva Barri de la Balconada
Pistes de Petanca barri de Rambla - Eixample
Instal·lació esportiva Parc Municipal

Les Planes
Les Planes
Rambla - Eixample
Les Planes
La Central
Collet de Sant Joan
Sant Bernat
Les Planes
Les Planes
Poble Sec
Collet de Sant Joan
Rambla - Eixample
Els Closos

c/. Urgell s/n
c/ Priorat s/n
C/ Metge Carreras, 98 Bx
c/ Occitània, s/n
Pl. Països Catalans, 2, lc 1
c/ del Bon Viure, s/n
c/ Ripollès s/n
c/ Vallès 19
c/ Vallès, 19
c/ Pintor Fortuny s/n
c/ Rossinyol s/n
c/ Escorxador s/n
Parc Municipal s/n

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Club de Bàsquet d'Olesa
Club de Tennis d'Olesa
Unió Excursionista d'Olesa
Club Taekwondo Harondo II Noguero
Gimnàs Castillo
Sir Fitness
Gimsal
Club d'Escacs d'Olesa
Teatre La Passió

Les Planes
Collet de Sant Joan
Les Planes
Collet de Sant Joan
Nucli antic
Rambla - Eixample
Rambla - Eixample
Nucli antic
Rambla - Eixample

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Escola Josep Ferrà i Esteve
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Puigventós
Escola Sant Bernat
Col·legi Nostra Senyora de Montserrat
Escola Daina Isard
Escola Povill (1)
IES Creu de Saba
IES Daniel Blanxart i Pedrals

Rambla - Eixample
Els Closos
Poble Sec
Sant Bernat
Nucli antic
Collet de Sant Joan
Poble Sec
Sant Bernat
Les Planes

40
41

Gestió

Sector Nucli urbà

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Es

Qualificació Propietat
urbanística

2

m
solar
no E

64.379

10.489

E
3b/V
2a
E
4c
V
E
E
E
V
V
V
V

Municipal
Municipal
Privada
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privada
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

27.042

c/ Priorat, s/n
c/ Noguera, s/n
c/ Vall d´Aran, 2
c/ Pintor Fortuny, 17
c/ Argelines, 28
c/ Metge Carreras, 72
c/ Rambla Catalunya, 22
c/ Salvador Casas, 11, 1r 4a
c/ Anselm Clavé, 109

E
E
E
2a
3a
2a
2b
1a
E

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

2.956
12.354
NC

c/ Cebrià Montserrat, 77
c/ República Argentina, 36
Ctra. antiga de Martorell s/n
Psg/ Lluís Companys, 2
c/ Mare Paula Montal, 6
c/ Cerdanya, 15
c/ Pintor Fortuny, 13
Av. Francesc Macià, 193
c/ Vall d´Aran s/n

E
E
E
E
E
E
2a
E
E

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privada
Privada
Privada
Generalitat
Generalitat

Generalitat
Generalitat
Generalitat
Generalitat
Privada
Privada
Privada
Generalitat
Generalitat

Sector Urbanitzacions
Pista esportiva Ribes Blaves
Zona de Vol Lliure

m
solar
E

7.519
NC
15.061
100
450
2.885
2.531
1.550
1.060
1.060
150
150

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
4.650

Urb. Ribes Blaves
Sòl no urbanitzable

Camí del Suró, s/n
-

Total general

E
SNU

Privada
Privada

Privada
Privada
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4.650
NC
69.028

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament
NC: No Comptabilitzat
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Sòl qualificat d´equipament

Es17. Club Taekwondo Harondo II
Es18. Gimnàs Castillo
Es19. Sir Fitness
Es20. Gimsal
Es21. Club Escacs Olesa
Es22. Teatre La Passió
Es23. Escola Josep Ferrà i Esteve
Es24. Escola MD Montserrat
Es25. Escola Puigventòs
Es26. Escola Sant Bernat
Es27. Col·legi NS Montserrat
Es28. Escola Daina Isard
Es29. Escola Povill (1)
Es30. IES Creu de Saba
Es31. IES D. Blanxart i Pedrals

Es1. Complex Municipal Esportiu
Es2. Camp Municipal de Futbol
Es3. Centre Municipal de Tennis Taula
Es4. Centre Municipal de Tir amb Arc
Es5. Billar Club Olesa
Es6. Pista Poliesportiva Collet de Sant Joan
Es7. Pista Poliesportiva Sant Bernat
Es8. Pista Poliesportiva Les Planes
Es9. Club Petanca Acer
Es10. Pista Poliesportiva Poble Sec
Es11. Pista Poliesportiva La Balconada
Es12. Pistes de Petanca Rambla-Eixample
Es13. Instal·lacions esportives Parc Municipal
Es14. Club Bàsquet Olesa
Es15. Club Tennis Olesa
Es16. Unió Excursionista Olesa

PI
Can Vinyals

Sòl no qualificat d´equipament
Sòl qualificat d´espai lliure,
zona verda
Límit terme municipal
Límit sòl urbà

Es1
Es4

Les Planes

Es7
Es8 Es9
Es31

Sant Bernat

Es11
Es14

Es26

Es15

Es2
Es16
Es18

Nucli Antic

Es6

PI La Flora
Es30

Els Closos

Es28

Es27

Es13

Collet de
Sant Joan

Es21

Es10

Rambla
Eixample

Poble Sec
Es17

Es22

Es24

Es25

Es29
Es3

Es20

Es19
Es12

Robiroles

La Central
Es5

Es23

PI Can Singla

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Equipaments, locals i/o serveis esportius i/o recreatius actuals
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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Sòl qualificat d´equipament
Límit terme municipal

Llumbreres

Límit sòl urbà
Límit PEMU

PEMU.9
Es40. Pista poliesportiva Ribes Blaves

Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer

PEMU.8

PEMU.7

PEMU.6
Ribes Blaves

PEMU.5
Es40

PEMU.4
PEMU.3
PEMU.2

Oasis

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Equipaments, locals i/o serveis esportius i/o recreatius actuals
0

Urbanitzacions Ribes Blaves i Oasis
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Són les fitxes de característiques dels equipaments esportius de la Secretaria
d’Esport de la Generalitat de Catalunya que acostumen a definir la tipologies i les
dimensions mínimes de les instal·lacions i equipaments esportius.

Les previsions del PIEC
El Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) que ha
d’ésser revisat cada cinc anys, per una banda, fixa les necessitats mínimes i
determina les prioritats per assolir l’equilibri territorial pel que fa als equipaments
esportius bàsics, i per l’altra banda, estableix les directrius que permetran, als
municipis i altres entitats, determinar les seves pròpies necessitats i completar les
establertes com a bàsiques per a tot el territori. D’aquesta forma el PEIC fixa la
localització geogràfica de les instal·lacions i dels equipaments esportius d’interès
general, assenyala el nombre i el caràcter bàsic o prioritari, i estableix les
determinacions i les tipologies tecnicoesportives de les instal·lacions promogudes o
construïdes per les entitats públiques de Catalunya.
El PIEC estableix les necessitats de la xarxa bàsica de cada àmbit territorial
quantificades en el nombre d’usos per setmana de cada un dels tipus d’instal·lacions
que constitueixen la xarxa.
Per a Olesa de Montserrat, el PIEC actualitzat l’any 2005, detecta la necessitat de
construir les noves instal·lacions esportives de la xarxa bàsica següents:
o 1 piscina coberta.
o 1 camp de futbol.
o 1 pavelló.
o 1 sala.

Les propostes del MIEM
En el marc del PIEC, el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) és
l’instrument de planificació municipal que concreta i situa les necessitats
d’equipaments esportius en l’àmbit municipal i les contrasta amb les determinacions
del PIEC, de manera que s’avaluï la seva dotació en comparació amb la resta de
Catalunya.
El MIEM d’Olesa de Montserrat que data del mes de novembre 2010 va ser aprovat
pel ple municipal el darrer 28 d’abril 2011. La seva redacció va anar a càrrec de
l’empresa “NX serveis esportius”.
L’anàlisi dels equipaments esportius que es desenvolupa a continuació recull les
inversions previstes pel mateix MIEM.
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Els equipaments esportius situats en el nucli urbà
Barri de les Planes
Aquest barri concentra la major oferta d’equipaments esportius i els més importants i
emblemàtics, com per exemple:
o El Complex Municipal Esportiu de les Planes.
o El Camp de Tir amb Arc Agustí Valls.
o El Camp Municipal de Futbol.
o El Poliesportiu del Club de Bàsquet Olesa.
o El Club de Petanca Acer.
El Complex Municipal Esportiu de les Planes (Es1) construït a principi de la
dècada dels 80 concentra:
o Les piscines cobertes i descobertes.
o El poliesportiu municipal Salvador Boada.
o Una pista poliesportiva coberta annexa.
o La pista d’atletisme.
o I un servei de bar.
El Complex Municipal Esportiu és punt de partida també d’itineraris cap als espais
naturals que el rodegen.

El poliesportiu Salvador Boada

La piscina coberta

El piscina descoberta

La pista d’atletisme

La piscina coberta (tipus PCO-2) disposa d’un vas de 25,00 m x 12,50 m (312,5 m2)
i d’un vas d’iniciació de 12,50 x 8,00 m (100 m2). L’edifici i les instal·lacions presenten
una imatge envellida i no s’adeqüen a la normativa vigent d’obligat compliment. En
aquestes condicions molts habitants d’Olesa de Montserrat van a practicar natació a
altres municipis. Atesos les seves mancances tècniques i funcionals, aquesta piscina
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no ha estat inclosa a la xarxa bàsica del PIEC. Per això, es preveu la construcció
(anys 2012-2013 segons el MIEM) d’una nova piscina municipal (tipus PCO-3) en el
mateix Complex Municipal. D’acord amb les previsions, aquest equipament disposarà
d’una superfície construïda total de l’ordre de 2.840 m2 construïts, i inclourà una
làmina d’aigua total de 487,5 m2 i diverses sales annexes. La inversió corresponent
ha estat valorada pel mateix MIEM a 3,9 M €. Un cop construïda la nova piscina es
preveu enderrocar l’actual.
La piscina descoberta que forma part de la xarxa complementària del PIEC, compta
amb un vas de caire lúdic de 1.500 m2 de làmina d’aigua i un vas més petit de 300 m2
amb un gran solàrium, una zona de jocs infantils i una zona de picnic. Obra
normalment des de mitjans de juny fins a final d’agost. La superfície de làmina d’aigua
és molt important i no hi ha cap problema de saturació. Els vasos presenten diferents
problemes d’estanqueïtat i d’inclinació (per assentament del subsòl) i les dutxes i els
lavabos són insuficients. L’Ajuntament té previst resoldre properament part d’aquests
problemes amb una inversió de 56.676 €..
El poliesportiu municipal Salvador Boada (tipus PAV-2) que forma part de la xarxa
bàsica, compta amb una pista doble de 44,00 m x 24,00 (amb grada de 350
espectadors), dues sales annexes de 105 m2, 6 vestidors de grup i 1 vestidor
individual. L’estat de conservació és raonablement correcte tot i les filtracions d’aigua
al passadís dels vestidors, el mal estat de les cistelles de bàsquet i dels focus i la
manca de ventilació de la sala de musculació. Es considera que el pavelló no disposa
de més capacitat horària per als entrenaments dels diferents equips esportives i que
existeix un dèficit important de vestidors.
La pista poliesportiva coberta, inclosa a la xarxa bàsica, disposa d’una pista doble
de 40,00 m x 20,00 m (POL-2). Presenta un estat de conservació correcte. Ara bé, la
configuració de la coberta no impedeix l’entrada de l’aigua de pluja pels fons i el
lateral. La seva capacitat d’usos per a entrenament està totalment saturada.
S’acaba de construir a la banda nord de l’edifici, una ampliació amb 8 nous vestidors
col·lectius i 5 d’individuals i altres espais annexos amb una superfície construïda total
de 480 m2 i una inversió total de 482.500 m €.
El MIEM ha previst també diverses obres de reparació i millores al Pavelló i a la pista
annexa coberta per un import estimat total de 59.100 €.
El MIEM incorpora també el projecte municipal de creació per damunt d’aquesta
ampliació, del nou centre municipal de tecnificació de tennis taula (xarxa
complementària) que constarà de dues sales de respectivament 286 i 126 m2,
vestidors i espais annexos per una superfície construïda total de 833 m2. La inversió
total ha estat estimada pel MIEM a 458.300 €.
La pista d’atletisme consta d’una longitud total de 300 m per a una amplitud de 4,00
m. Disposa també d’una àrea de salts (longitud, triple, alçada i perxa), d’una zona de
llançament i d’un circuit d’escalfament i de dos mòduls prefabricats per al despatx del
Club d’Atletisme i magatzem de material. Es tracta d’un conjunt amb paviment de
terra que presenta un estat de conservació del tot deficient i amb dèficit d’espais
complementaris (vestidors, magatzems, etc.). Si bé aquesta instal·lació està inclosa
en la xarxa bàsica del PIEC, l’Ajuntament d’Olesa n’ha tramitat la seva exclusió.
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El MIEM preveu (horitzó 2015) la construcció d’una nova pista d’atletisme
homologada de 4 carrers i 300 m de corda (tipus ATL-1) amb paviment sintètic i
zones de salts i de llançaments i d’escalfament. A l’interior de la pista es preveu
també la construcció d’un nou camp de futbol (tipus CAM-1) i un edifici annex amb
vestidors i altres espais de suport. La inversió total estimada pel MIEM és de
2.333.400 €.
Tot el complex municipal esportiu es troba en sòl per a equipament. Una petita part de
la pista d’atletisme i de l’aparcament provisional se situa dins el sector urbanitzable no
programat SUNPr.7 el qual ha de permetre l’ampliació i la reestructuració futura de tot
el complex, d’acord amb les previsions establertes en el MIEM i l’avantprojecte de
reordenació..
El Camp de Tir amb Arc Agustí Valls (Es4) que forma part de la xarxa
complementària es troba actualment en sòl no urbanitzable a l’altra banda de la riera.
Per tal de resoldre aquesta disconformitat i facilitar la construcció dels edificis
necessaris per a la creació del Centre de Tecnificació de Tir amb Arc previst en el
MIEM, l’Ajuntament està tramitant la modificació del PGOU per tal de classificar
aquest terreny com a sòl urbà amb qualificació d’equipament més una franja d’espai
verd. Actualment el Camp de Tir és totalment a l’aire lliure i ocupa una superfície de tir
de 2.880 m2 amb un mòdul prefabricat per al despatx del club i magatzem. L’estat de
conservació és correcte. Forma part de la xarxa complementària del PIEC. El futur
Centre de Tecnificació implicarà la construcció d’una nau coberta d’uns 500 m2 que
permetrà la seva utilització durant els mesos d’hivern, als vespres i en cas
d’intempèries. La inversió corresponent està valorada pel MIEM a 171.600 €.

El Camp de Tir amb Arc

El Camp de Futbol Municipal (Es2) es troba al carrer Prioriat s/n just a sota del
pavelló del CB Olesa. El camp que forma part de la xarxa bàsica té unes mides
petites (89,32m x 62,20m) tipus CAM-1, amb 4 vestidors col·lectius i 1 d’individual i
una graderia totalment descoberta. Darrerament s’ha col·locat gespa artificial al camp
millorant d’aquesta forma la qualitat del terreny de joc i permetent una major
ocupació. Els vestidors presenten un estat de conservació regular. Tot el camp es
troba situat en un sector urbanístic a reordenar completament (ED5) on es preveu
construir habitatges i adequar una zona verda. Per això, es presentat la possibilitat de
traslladar en el futur el camp de futbol al Complex Municipal Esportiu de Les Planes,
al interior de la nova pista d’atletisme, mentre que es preveu d’acord amb les
previsions del PIEC i del MIEM la construcció d’un segon camp de futbol al sector de
creixement urbà SUPr.8 “Camí de Ca l’Isard”.
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El Camp Municipal de Futbol

El Pavelló del CB Olesa

El Pavelló del CB Olesa (Es14) es troba just a damunt del camp de futbol. De
propietat municipal i gestió mixta entre l’Ajuntament i l’entitat disposa d’una pista de
32,00 x 22,00 m de bàsquet (tipus PAV-1) amb 4 vestidors col·lectius i 1 d’individual,
1 sala de musculació, 1 bar, unes oficines i sales reunions i uns magatzems. A
l‘exterior hi ha una pista poliesportiva de 32,00 m x 19,00 m (tipus POL-1). Aquestes
instal·lacions formen part de la xarxa bàsica local i es troben en sòl qualificat
d’equipament. L’actual nivell d’ocupació pels diferents equips del club satura
completament el pavelló en horari de tarda amb la qual cosa alguns equips del club
es troben en l’obligació d’utilitzar altres instal·lacions. L’estat de conservació de
l’edifici és correcte.
El planejament vigent preveu destinar dins el Sector de Cal Candí una petita parcel·la
qualificada d’equipament de 658 m2 que correspon en part a l’actual pista exterior.
La pista poliesportiva (Es8) i el Club de Petanca Acer (Es9) se situen dins un solar
qualificat d’equipament i de propietat municipal al carrer Vallès núm. 19. La pista
poliesportiva de 40,00 m x 20,00 m (tipus POL-2 – xarxa bàsica) és de formigó i
disposa d’enllumenat. Gestionada entre l’Ajuntament i l’Associació de Veïns de Les
Planes presenta un bon estat de conservació. El Club de Petanca
(xarxa
complementària) consta de 12 pistes de petanca i un edifici amb bar i local social.
Gestionat pel Club presenta també un bon estat de conservació. El solar disposa
d’una zona de condicionament físic per a la gent gran i d’una pista de bicicleta infantil.

La pista poliesportiva de les Planes

El Club de Petanca Acer

Finalment, l’IES D. Blanxart i Pedrals (Es31) disposa d’instal·lacions esportives
pròpies: dues pistes poliesportives exteriors de 40,00 x 20,00 m (POL-2) i un gimnàs
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de 234 m2 (SAL-1). Aquestes formen part de la xarxa bàsica i són accessibles per a
entitats ciutadanes fora del horari escolar.
El MIEM no preveu cap inversió concreta per a aquestes tres últimes instal·lacions.

Barri de Sant Bernat
La presència d’equipaments esportius al barri de Sant Bernat és molt més reduïda
que al de Les Planes. Es tracta de:
o La pista poliesportiva.
o Les instal·lacions de l’escola Sant Bernat.
o L’IES Creu de Saba.
La pista poliesportiva (Es7) de 38,00 m x 20,00 m (tipus POL-2) amb enllumenat
presenta un estat de conservació satisfactori però cada cop més envellit amb unes
porteries i unes cistelles que ja no s’adapta a la normativa UNE. És de lliure accés (no
adaptat) sense cap mena de control. Forma part de la xarxa bàsica i es troba en sòl
qualificat d’equipament.

La pista poliesportiva de Sant Bernat

L’Escola Sant Bernat (Es26) disposa d’una pista triple poliesportiva de 44,00 m x
32,00 m (tipus POL3) i d’un gimnàs de 96 m2 (tots dos de la xarxa bàsica). La pista és
accessible fora dels horaris escolars.
L’IES Creu de Saba (Es30) compta amb 1 pista triple poliesportiva de 46,00 m x
32,00 m (tipus POL-3) i d’un gimnàs de 390 m2 (tipus SAL-2) amb 2 vestidors
col·lectius i 1 d’individual. Aquests espais de la xarxa bàsica tenen un ús escolar
durant el dia i fora dels horaris de classe les utilitzen algunes entitats ciutadanes.
El nou equipament poliesportiu del Col·legi Sant Bernat
Properament es preveu construir en col·laboració entre l’Ajuntament, el Consell
Català de l’Esport i el Departament d’Ensenyament, un nou equipament poliesportiu
(tipus PAV-2) en el solar adjunt a l’Escola de Sant Bernat. Aquest equipament, previst
en el PIEC, es destinarà als alumnes de l’Escola en horari escolar i a la població
d’Olesa al vespre i els caps de setmana. Si segons el MIEM, el nou pavelló hauria de
tenir una superfície construïda total de 2.068 m2 i un cost d’inversió previst de 2,9 M
€, l’Ajuntament es planteja la possibilitat de promoure un edifici més petit amb un cost
d’inversió d’1,3 M €.
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Barri dels Closos
En aquest barri el Parc Municipal disposa de diverses instal·lacions esportives totes
elles d’accés lliure i amb un estat de conservació satisfactori. Es tracta de:
o Un skate-park
o Una àrea de condicionament físic per a gent gran.
o Una àrea de jocs infantils.

Pista de Skate-board

La Unió Excursionista Olesana

L’Escola Mare de Déu de Montserrat (Es24) disposa d’una pista doble poliesportiva
de 40,00x20,00 m (tipus POL-2) li d’una sala de 198 m2 (tipus SAL-1). Aquestes
instal·lacions de la xarxa bàsica tenen un ús escolar i extraescolar. El MIEM no
preveu cap inversió concreta en aquesta barri.

Nucli antic
Els diferents equipaments, locals i instal·lacions esportius del nucli antic són tots de
propietat privada i formen part de la xarxa complementària. Es tracta de:
o La Unió Excursionista d’Olesa
o El Col·legi Nostra Senyora de Montserrat (Escolapies).
o El Gimnàs Castilló.
o El Club d’Escacs d’Olesa.
La seu de la Unió Excursionista d’Olesa (Es10) al carrer Vall d’Aran 2, disposa com
a instal·lacions esportives d’un bulder de 13,00 m de llargada per 3,00 m d’alçada i
d’una petita zona de musculació. Aquesta entitat és totalment privada i se situa en un
terreny qualificat d’equipament. La instal·lació forma part de la xarxa complementària.
El Col·legi Nostra Senyora de Montserrat (Escolespies) Es27 d’una sala polivalent i
gimnàs de 196 m2 (tipus SAL-1) i d’una petita pista polivalent exterior de 27,00 x
14,00 m (xarxa bàsica) amb accés parcialment adaptat i un estat de conservació
correcte.
Finalment, el Gimnàs Castilló (Es18) al carrer Argelines, 28 és una entitat privada
que ofereix als seus usuaris i clients, a la planta baixa d’un edifici residencial, dues
sales de respectivament 84 i 100 m2 més dos vestidors i una sauna (xarxa
complementària). No disposa d’un accés adaptat.
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Gimnàs Castilló

Entrada edifici club d’escacs

El Club d’Escacs d’Olesa (Es21) disposa d’un local propi amb dos espais d’uns 30
m2 situat a la planta 1ª d’un edifici d’habitatges i oficines al carrer Salvador 11. El seu
accés és parcialment adaptat i el local forma part de la xarxa complementària.
El MIEM no preveu cap inversió concreta per a aquests equipaments.

Barri de Rambla – Eixample
En l’actualitat, el barri de Rambla-Eixample disposa de 7 equipaments, locals i/o
serveis amb instal·lacions esportives, dels quals 4 són de propietat privada:
o El Centre Municipal de Tennis Taula.
o Les pistes de petanca.
o Sir Fitness.
o Gimsal.
o El Teatre de la Passió.
o L’Escola Josep Ferrà i Esteve.

Centre Municipal de Tennis Taula

Pistes de petanca

El Centre Municipal de Tennis Taula (Es3) se situa al carrer Metge Carreras, 98.
Ocupa en règim de lloguer un local a la planta baixa d’un edifici plurifamiliar. Es tracta
d’un espai de 378 m2 (molt allargat) amb un vestidor i un despatx pel Club amb un
estat de conservació regular i un accés parcialment adaptat. El MIEM preveu el
trasllat d’aquest equipament de la xarxa complementària al nou Centre de
Tecnificació de Tennis Taula que se situarà al Complex Municipal Esportiu de Les
Planes a la planta superior dels nous vestidors actualment en fase de construcció.
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Les dues pistes de petanca (Es12) es troben a la part baixa de la Rambla
Catalunya. Formen part de la xarxa complementària. El seu accés és totalment lliure i
estan gestionades des de l’Ajuntament. Presenten un bon estat de conservació.
El gimnàs Sir-Fitness (Es19) és una entitat totalment privada (xarxa
complementària) localitzada al carrer Metge Carreras 72. Situada a la planta baixa
d’un edifici plurifamiliar (per tant no qualificat d’equipament), disposa de tres espais
esportius en sales de respectivament 40, 63 i 80 m2 amb dos vestidors col·lectius. El
seu accés és parcialment adaptat.

Gimnàs Sir Fitness

El Gimsal

El Gimsal (Es20) és el gimnàs privat més important d’Olesa de Montserrat que
compta amb uns 600 abonats. Es troba a la Rambla Catalunya 22. Té una oferta molt
diversificada de set espais esportius en sales que van des de 100 m2 fins a 350 m2 de
superfície i amb dos vestidors col·lectius. L’accés hi és parcialment adaptat.
El Teatre de la Passió (Es22) és un equipament cultural de titularitat i gestió privada,
que disposa d’una sala polivalent de 100 m2 on s’hi realitzen algunes activitats
esportives organitzades des de l’Ajuntament.
Finalment, l’Escola Josep Ferrà i Esteve (Es23) inclou en els seus espais exteriors i
interiors , les instal·lacions esportives següents:
o 1 pista poliesportiva (POL-3) de 44,00 x 32,00 m.
o 1 esplanada de futbol-sala exterior de 32,00 x 20,00 m (de sauló).
o 1 sala polivalent – gimnàs de 315 m2 (tipus SAL-3)
o 1 sala de psicomotricitat de 35 m2.
o 2 de tennis taula.
o 2 vestidors col·lectius i 1 individual.
Aquests espais que formen part de la xarxa bàsica són accessibles per a algunes
entitats fora dels horaris escolars.
El MIEM no preveu cap inversió concreta en aquest barri.

Barri de la Central
Aquest barri disposa de moment d’un únic espai esportiu: el Billar Club Olesa (Es5).
Ocupa un local municipal d’uns 150 m2 situat a la Plaça dels Països Catalans 2. El
seu accés no és adaptat. Forma part de la xarxa complementària.
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Billar Club Olesa

Pista poliesportiva Poble Sec

L’Ajuntament proposa situar en un dels tres solars d’equipament previst en el sector
SUPr.8 “Camí de Ca l’Isard” el segon camp de futbol municipal (previst en el PIEC i
en el MIEM). Ara bé, tal i com s’ha destacat anteriorment, aquest solar situat al llarg
de la riera té una amplada mínima de 55,00 m amb la qual cosa hi cap només un
camp de tipus CAM-1 (95,00 x 48,00 m) i no de tipus CAM-2 (105,00 x 63,00 m) com
preveu el MIEM.
Per a la possible construcció d’un camp de futbol tipus CAM-2, les dues àrees
d’equipaments disponibles o futures que presenten les dimensions i l’orientació
adequades són:
o El solar d’equipament de Cal Candí (Rf2, SUPr 4-2)
o El sector SUPs-2 situat entre la C-55 i el ferrocarril.

Barri de Poble Sec
En aquest barri existeix tres instal·lacions distintes:
o La pista poliesportiva del barri.
o Les instal·lacions de l’Escola Puigventòs.
o Les instal·lacions de l’Escola Povill.
La pista poliesportiva de formigó (Es10) se situa al carrer Pintor Fortuny dins un
espai verd públic. Les seves dimensions són de 41,00 x 21,00 m (tipus POL-2).
Presenta un bon estat de conservació si bé els seus equipaments (porteries i
cistelles) no s’adapten a la normativa UNE. Compta també amb un vestidor i de forma
complementària amb quatre pistes de petanca i una àrea de condicionament físic per
a gent gran. L’accés hi és parcialment adaptat. Totes les instal·lacions són d’accés
lliure i formen part de la xarxa bàsica o complementària.
L’Escola Puigventòs (Es25) compta amb una pista doble poliesportiva de 40,00 x
20,00 m (tipus POL-2), un espai esportiu en sala de 208 m2 (tipus SAL-2) i una sala
de psicomotricitat de 63 m2 i dos vestidors col·lectius. Entitats i col·lectius ciutadans
poden utilitzar aquestes instal·lacions (de la xarxa bàsica) fora dels horaris escolars.
Finalment, l’Escola Povill (Es29) del carrer Pintor Fortuny, 13 té dues pistes
polivalents exteriors de 28,00 x 15,00 m (sense il·luminació i amb uns equipaments en
mal estat de conservació). Cal notar que l’altre edifici de l’Escola Povill situat al nucli
antic utilitza com a espai recreatiu exterior el pati d’una propietat privada veïna.
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El MIEM no preveu cap inversió concreta en aquest barri.

Barri de Collet de Sant Joan
El barri de Collet de Sant Joan (la Balconada) disposa d’un total de 5 equipaments
(instal·lacions ) esportives:
o El Club de Tennis Olesa.
o La pista poliesportiva del Parc de la Balconada.
o La pista poliesportiva del carrer de Bon Viure.
o El Col·legi Daina Isard.
o El Club Taekwondo Harondo II Noguero.
El Club de Tennis Olesa (Es15) se situa al carrer Noguera s/n en un terreny és
qualificat d’equipament. Es tracta d’una entitat totalment privada que forma part de la
xarxa complementària. Disposa d’unes instal·lacions prou complertes i diversificades
amb:
o 3 pistes de tennis de terra batuda.
o 3 pistes de tennis de greenset.
o 6 pistes de pàdel de gespa artificial.
o 1 frontó curt.
o 1 vas gran de piscina a l’aire lliure de 25,00 m x 12,00 m.
o 1 vas petit de piscina a l’aire lliure de 6,00 x 4,00 m.
o 2 vestidors col·lectius.
o 1 local social i 1 bar restaurant
o Etc.
L’estat de conservació és correcte i l’accés hi és parcialment adaptat.

Club deTennis Olesa

Pista poliesportiva Parc de la Balconada

La pista poliesportiva situada a la part baixa del Parc municipal de la Balconada
(Es11) al carrer Rossinyol s/n (en una posició en cul-de-sac una mica aïllada) és
d’accés totalment lliure. Les seves dimensions són les d’una pista de bàsquet és a dir
23,00 x 16,00 m . No té cap espais annexos però si il·luminació. El paviment de
formigó i l’estat de conservació és correcte però l’accés no és adaptat.
La pista poliesportiva del carrer de Bon Viure s/n (Es6) situada en un espai verd
públic juntament amb una petita zona de jocs infantils permet la pràctica del
minibàsquet amb unes dimensions de 19,00 x 19,00 m. El seu paviment és de formigó
i disposa d’una instal·lació d’il·luminació. El seu estat de conservació és satisfactori
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però el seu accés no és adaptat. Aquestes dues pistes formen part de la xarxa
bàsica.

Pista poliesportiva c/ Bon Viure

El Club Taekwondo Harondo II

Com a establiment escolar privat (concertat) el Col·legi Daina Isard (Es28) disposa
dels seus espais esportius propis. Es tracta de:
o 1 pista doble poliesportiva de 44,00 x 22,00 m.
o 1 pista poliesportiva senzilla de 28,00 x 15,00 m.
o 1 pista poliesportiva petita de 24,00 x 13,00 m.
o 1 espai esportiu en sala de 209 m2
o 1 boulder de 9,00 m de llargada per 3,00 m d’alçada.
o vestidors col·lectius i 2 individuals.
Tots aquests espais que formen part de la xarxa bàsica i/o complementària presenten
un bon estat de conservació i un accés adaptat. Les 3 pistes exteriors de formigó
tenen il·luminació Fora dels horaris escolars s’hi programen activitats fisicoesportives
extraescolars.
Per acabar el Club de Taekwondo Harondo II Noguero (Es17) se situa als baixos
d’un edifici residencial al carrer Pintor Fortuny, 17. Es tracta d’una entitat totalment
privada especialitzada en les arts marcials (xarxa complementària). Com a espais
esportius compta amb tres sales de 73 a 80 m2 en bon estat de conservació i un
accés parcialment adaptat. Hi ha també 2 vestidors col·lectius, 1 sauna i 1 jacuzzi.
El MIEM no preveu cap inversió concreta en aquest barri.

Els equipaments esportius situats fora del nucli urbà
Urbanització Ribes Blaves
La pista poliesportiva de la urbanització se situa en un sòl per a equipament al camí
del Suró. Es tracta d’un camp de futbol 7 de sauló sense il·luminació ni marcatge
clarament definit però amb dues porteries. Com a espai annex hi ha un bar, local
social de l’Associació de Veïns. L’estat de conservació és precari.
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Les instal·lacions en sòl no urbanitzable
Olesa disposa de dues zones d’escalada situades respectivament en els sectors de
Les Paparres i de Les Agulles de la Frau. També hi ha una zona de vol lliure (Es41)
amb dues zones de salt i un camp d’aterratge.
Es pot destacar els diferents itineraris pedestres a l’entorn natural del municipi com
per exemple el GR 6 Barcelona Montserrat, el GR97 de la Tordera al Llobregat,
l’itinerari del Turó de la Gronya, dels Bernats, de la Puda de Sant Salvador de les
Espases, etc. Cal recordar finalment els 6 itineraris urbans d’entre 1.600 i 4.000 m de
llargada, dissenyats i gestionats per l’Ajuntament.
El MIEM no preveu cap inversió concreta en aquest barri.

Síntesi
Olesa de Montserrat disposa doncs en l’actualitat d’una important i diversificada oferta
d’instal·lacions esportives municipals i/o privades amb el Complex Municipal Esportiu
de Les Planes com a centre més important i més emblemàtic. Aquesta oferta permet
cobrir actualment de forma prou satisfactòria la demanda local i es concentra en el
nucli urbà.
Tot i això, i tal i com ho preveu el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals caldrà
emprendre en els propers anys tot un seguit d’actuacions per tal de millorar les
instal·lacions existents i crear-ne de noves.
A curt i mig termini, es tractarà de realitzar obres de millora a les instal·lacions
existents i més especialment al Complex Municipal Esportiu de Les Planes i al Camp
de Futbol Municipal i construir nous equipaments: l’equipament poliesportiu de
l’Escola Sant Bernat, els Centres de Tecnificació de Tir amb Arc i de Tennis Taula i el
Circuit d’Escalfament i Entrenament per a córrer i BTT.
A més llarg termini les actuacions a emprendre més rellevants seran la reforma i
ampliació parcial del Complex Municipal Esportiu de Les Planes (amb una nova
piscina coberta, una nova pista d’atletisme i un nou camp de futbol). Aquesta actuació
requerirà prèviament la redacció d’un pla director. Finalment, caldrà construir un nou
camp de futbol municipal.

116

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

Quadre resum de les necessitats identificades
Actuacions equipaments d'ús esportiu i/o recreatiu
Actuacions

Tipus d'actuació

Construcció de l'equipament poliesportiu de l'escola
Sant Bernat

Obra nova

Millores Pavelló Poliesportiu Salvador Boada

Possible localització

Observacions

Escola Sant Bernat

El cost inicial del projecte era de 2,83 M €. Es
planteja com a alternativa construir un edifici del
tipus prefabricat per un cost d'1,3 M €

Reformes i reparacions

Pavelló Salvador Boada

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 0,041
M €.

Millores Piscina coberta i Piscina descoberta

Adaptació instal·lacions

Piscines municipals

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 0,056
M €. Cal un estudi tècnic específic per a més
precisió.

Ampliació Sala de fitness del Pavelló Poliesportiu
Salvador Boada

Obra nova

Pavelló Salvador Boada
Complex Esportiu Municipal
Les Planes

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 0,018
M €.

Obres de millora Camp Municipal de Futbol

Reformes

Camp Municipal de Futbol

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 0,02 M
€. Cal un estudi tècnic específic per a més
precisió.

Millores a Instal·lacions de lliure accés i Centres
d'Ensenyament

Substitució equipaments

Centres d'Ensenyament

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 0,013
M €.

Construccció Centre de Tecnificació Tennis Taula

Obra nova

Construcció Centre de Tecnificació Tir amb Arc

Creació d'un Circuit d'Escalfament /entrenament per
còrrer i BTT

Comple Esportiu Municipal
Les Planes

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 0,458M
€.

Obre nova i millores

Camp de Tir amb Arc

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 0,172M
€.

Reforma i obra nova

Sòl urbà
i/o sòl no urbanitzable

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 0,18 M
€.
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Actuacions

Tipus d'actuació

Possible localització

Pla director del projecte d'ampliació i reforma del
Complex Municipal Esportiu de lEs planes

Estudi

Complex Esportiu Municipal
Les Planes

Treball que permetrà definir i valorar tant a nivell
d'inversió com de gestió el futur projecte. Es
preveu uns honoraris de 0,018 €

Construcció nova Piscina coberta municipal

Obra nova

Complex Esportiu Municipal
Les Planes

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 3,90 M
€.

Nova Pista d'Atletisme amb Camp de Futbol Interior

Obra nova

Complex Esportiu Municipal
Les Planes

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 2,33 M
€.

Nou Camp de Futbol Municipal

Obra nova

SUPr.8 (Rf4)
o SUPr4 Cal Candí (Rf1)
o SUPs2 (Rf10)

Segons MIEM cost d'inversió orientatiu de 1,30 M
€.
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3.4.4

Els equipaments, locals i/o serveis
sanitaris i/o assistencials

Segons el PGOU en vigor, els equipaments sanitaris i/o assistencials d’Olesa de
Llobregat agrupen des del Centre d’Assistència Primària fins al Cementiri Municipal.
En total, s’han identificat 15 equipaments, locals o serveis diferents dels quals 5 són
residències per a gent gran.
11 se situen al nucli urbà 3 a la urbanització Oasis i el Cementiri que se situa de
forma aïllada envoltat de sòl no urbanitzable a la carretera de Martorell.
Segons l’Informe Social d’Olesa de Montserrat elaborat per l’Àrea de Benestar Social
de la Diputació de Barcelona (04/2003), el municipi no presentava llavors cap
problemàtica social específica que justifiqui la creació d’algun equipament o servei
concret. Per exemple, els índexs de dependència i de sobreenvelliment es mantenien
i segueixen mantenint-se similars als de la Província de Barcelona. Hi destaca també
la gran oferta de places de centre de dia i residencial per a la gent gran en
comparació al conjunt comarcal, provincial i de Catalunya.

El marc legislatiu dels serveis sanitaris
El marc legislatiu de serveis sanitaris a Catalunya ve definit bàsicament per la Llei
14/1986 de 25 d’abril, general de sanitat i la Llei 15/1990 de 9 de juliol, d’ordenació
sanitària de Catalunya. Aquest marc estableix entre d’altres que el model d’atenció
primària basada en l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) com a demarcació territorial
d’atenció primària de salut, i que té com a nucli fonamental de la seva activitat el
Centre d’Atenció Primària (CAP).
El Departament de Salut ha publicat l’any passat el nou Mapa Sanitari de Catalunya.
Per al Sector del Baix Llobregat Nord, aquest Mapa estableix un seguit d’orientacions
i es poden destacar les següents:
− L’increment poblacional previst pot comportar la necessitat de desdoblar
alguna de les ABS actuals, especialment en les zones on es concentri el major
creixement demogràfic.
− Cal augmentar la proporció de casos que requereixen intervencions
quirúrgiques i que s’atenen ambulatòriament (cirurgia major ambulatòria).
− Cal augmentar el nombre de casos que s’atenen en unitats mèdiques sense
ingrés per a diagnòstic i/o tractament (hospital de dia).
− El volum de població i d’activitat d’urgència esperada, i atenent a la
configuració territorial d’aquest GTS, fan que es puguin desplegar dispositius
d’atenció urgent d’atenció primària, que concentrin l’atenció urgent i continuada
de diversos EAP amb mitjans diagnòstics que permetin major resolució.
− Cal augmentar la capacitat dels serveis de rehabilitació comunitària de salut
mental, d’acord amb els nous criteris del Pla Director.
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Quadre dels equipaments sanitaris i/o assistencials d’Olesa de Montserrat
Codi Equipaments sanitaris i/o assistencials

Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sa
20
21
22

Nucli

Adreça

Qualificació Propietat
urbanística

Gestió

Sector Nucli urbà
Centre d'Assistència Primària
Serveis Socials d'Atenció Primària
Centre Obert
Barri jove - centre obert
Servei de Benvinguda
Esplai d'Avis Fundació la Caixa
Residència i centre de dia 3ª edat NS Montserrat
Residència i centre de dia 3ª edat Santa Oliva
Residència i centre de dia 3ª edat la Vil·la
Llar residència Rosa Segura i Pujol
Residència i centre de dia 3ª edat Sant Augustí
Antic cementiri municipal

Rambla - Eixample
Rambla - Eixample
Rambla - Eixample
Nucli antic
Nucli antic
Rambla - Eixample
Els Closos
Els Closos
Rambla - Eixample
Les Planes
Urb. Robiroles
Els Closos

c/ Lluís Puigjaner, 22
c/ Salvador Casas, 17
c/ Mallorca, 6
c/ Argelines, 7
c/ Anselm Clavé, 191
c/ Salvador Casas s/n
c/ Colom 133
c/ Argelines 137
c/ Alfons Sala 33
c/ Argelines, 30
Carretera de Martorell s/n
c/ Metge Carreras s/n

E
2a
2a
1a
1a
E
E
E
2a
1a
SUPr9
V

Generalitat
Privada
Privada
Municipal
Municipal
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Municipal

Generalitat
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Municipal

Sector Urbanitzacions
Residència i centre de dia 3ª edat Santa Carme
Residència Salut Mental Oasis
Cementiri municipal

m
solar
E

2

m
solar
no E

9.602

5.158

1.442
NC
270
150
NC
1.225
2.017
4.918
212
429
1.645
2.452
26.707

Urb. Oasis
Urb. Oasis
-

c/ Can Miquel Amat, 43
c/ Can Miquel Amat, 21
c/ de Martorell s/n

Total general

SU
SU
E

Privada
Privada
Municipal

Privada
Privada
Privada
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament
NC: No Comptabilitzat
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Sòl qualificat d´equipament

Sa1. Centre d´Assistència Sanitària
Sa2. Serveis Socials d´Atenció Primària
Sa3. Centre Obert
Sa4. Barri Jove - Centre Obert
Sa5. Servei de Benvinguda
Sa6. Esplai d´Avis Fundació La Caixa
Sa7. Residència i Centre de dia 3ª edat NS Montserrat
Sa8. Residència i Centre de dia 3ª edat Santa Oliva
Sa9. Residència i Centre de dia 3ª edat la Vil·la
Sa10. Llar residència Rosa Segura i Pujol
Sa11. Residència i Centre de dia 3ª edat Sant Agustí
Sa12. Antic Cementiri Municipal

Sòl no qualificat d´equipament
Sòl qualificat d´espai lliure,
zona verda
Límit terme municipal
Límit sòl urbà

PI
Can Vinyals

Les Planes

Sant Bernat
Sa8

Sa10

Nucli Antic

PI La Flora
Els Closos

Sa4

Sa1

Collet de
Sant Joan

Sa5

Sa6
Sa3
Sa2
Sa9
Sa12

Rambla
Eixample

Poble Sec

Sa7

Robiroles

La Central

Sa11

PI Can Singla

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat
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Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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Sòl qualificat d´equipament
Sòl no qualificat d´equipament

Llumbreres

Límit terme municipal
Límit sòl urbà

PEMU.9

Límit PEMU

Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer

Sa20. Residència i centre de dia 3ª edat
Sant Carme
Sa21. Residència Salut Mental Oasis
Sa22. Cementiri municipal

PEMU.8

PEMU.7

PEMU.6
Ribes Blaves

PEMU.5

PEMU.4
PEMU.3
PEMU.2

Sa20

Sa21

Oasis

Sa22

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Equipaments, locals i/o serveis sanitaris i/o assistencials actuals
0
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− Cal augmentar la capacitat assistencial dels serveis sociosanitaris de
convalescència-subaguts, cures paliatives i llarga estada i, en funció del
creixement demogràfic, els hospitals de dia.
Ara bé el Departament de Salut encara no ha actualitzat el Pla Sanitari del Baix
Llobregat ni s’han establerts les futures actuacions en infraestructura més enllà de
l’any 2012.
L’actual Pla Sanitari del Baix Llobregat, que data de l’any 2004, preveu per al període
2008-2012, només actuacions a l’àmbit hospitalari.
El municipi correspon a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) núm. 168 en el sector sanitari
Baix-Llobregat Nord de la Regió Sanitària de Barcelona.
L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) és una unitat territorial elemental a través de les quals
s’organitza els serveis d’atenció primària. Cada ABS disposa d’un centre d’atenció
primària (CAP) i de consultoris locals i té assignat un equip d’atenció primària (EAP)
que presta l’atenció al CAP i es desplaça als consultoris. El CAP és el primer lloc on
s’ha d’anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir.
Les ABS abasten, com a criteri general, una població que compta entre 5.000 i 25.000
habitants, tot i que a l’àmbit urbà, quan el nivell de densitat demogràfica ho fa
necessari, es pot ultrapassar el límit màxim fins arribar als 40.000 habitants. Segons
CatSalut la població atesa aquesta any 2011 a l’ABS d’Olesa de Montserrat és de
23.508 habitants.
El Centre d’Atenció Primària d’Olesa (Sa1) se situa al carrer Lluís Puigjaner, 22 al
barri de Rambla-Eixample en un solar qualificat d’equipament integrat dins el Parc
Municipal. Ofereix atenció sanitària les 24 hores del dia. Inaugurat a final durant la
dècada dels ‘90, es va ampliar aquests últims anys, d’acord amb les previsions del
Pla Sanitari del Baix Llobregat de l’any 2004. Es tracta per tant d’un edifici de nova
planta i en bon estat de conservació. Ofereix principalment un servei d’atenció
primària de medicina general i especialitzada de pediatria, odontologia i ginecologia.
Segons la direcció del Centre gestionat per la Mútua Terrassa, l’equipament disposa
d’una oferta de serveis i d’espais suficient per afrontar el creixement de la població
previst fins als 30.000 habitants.

El CAP
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L’atenció sanitària especialitzada es concentra al municipi de Martorell on els
habitants d’Olesa de Montserrat poden trobar:
− El Centre de Dia de Salut Mental.
− El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
− Serveis de Salut Mental del Sagrat Cor.
− Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències
− Hospital de Dia d’Adolescents
− Hospital Sant Joan de Deú
L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues són els
centres de referència preferent per a l’atenció especialitzada d’aguts. Sinó, no hi ha
cap equipament sanitari privat rellevant per aquest Pla Director d’Equipaments a
Olesa de Montserrat.
El servei de salut pública de l’Ajuntament es troba a la Casa Consistorial.

El marc legislatiu de serveis socials
L’actual marc legislatiu de serveis socials ve definit per dues lleis recents:
− La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.
− I La Llei Estatal 39/2006 de Promoció de la Autonomia Personal, que reconeix
el dret de les persones amb dependència a rebre serveis socials
La primera estableix la responsabilitat pública d’atendre necessitats mitjançant la
prestació de serveis i/o la provisió de suport a aquelles persones que no tinguin
cobertes les necessitats personals bàsiques o estiguin en una situació objectiva de
necessitat social. L’estructura del Sistema Català de Serveis Socials implica a totes
les administracions públiques catalanes i a cadascuna la llei li assigna un paper
determinat que requereix d’una adaptació des de la situació actual fins a culminar
amb la consolidació del nou model.
El Departament d’Acció Social i Ciutadania està realitzant el desplegament normatiu
de la llei i impulsa la seva aplicació al territori en col·laboració amb les administracions
i ens locals. Entre les accions a desenvolupar per aquestes figura
l’objectiu d’elaborar un Pla d'Actuació Local de Serveis Socials, el qual es troba en
procés.
Les prestacions de serveis previstes en la Llei són de dos tipus
− Serveis socials bàsics:
− Serveis socials especialitzats
Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la
garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. S’organitzen
territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i
la metodologia interdisciplinaris. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics,
els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
Els serveis socials bàsics inclouen:
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−
−
−
−
−
−

Atenció social.
Atenció domiciliària.
Serveis residencials d’estada limitada.
Servei de menjador social.
Servei d’assessorament tècnic d’atenció social.
Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Els serveis socials especialitzats s’organitzen atenent la tipologia de les necessitats,
per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una
especialització tècnica o la disposició de recursos determinats.
Es presten per mitjà de centres, serveis, programes i recursos dirigits a persones i
col·lectius que, en funció de llurs necessitats, requereixen una atenció específica, i
s’organitzen en forma de xarxa sobre el territori atenent el principi de
descentralització, les característiques dels nuclis de població i la incidència de les
necessitats que atenen.
Els serveis socials especialitzats actuen en els sectors següents:
− Infància, adolescència i joventut
− Persones amb dependència
− Persones grans amb dependència o risc social
− Persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris
− Persones amb discapacitat
− Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
− Persones amb drogodependències
− Persones afectades pel virus VIH/SIDA
− Cuidador/es (familiars o altres cuidadors/es no professionals)
− Famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social
− Dones en situació de violència domèstica i els seus fills i filles.
El conjunt d’aquests serveis solen realitzar-se en diferents tipus d’equipaments com
per exemple:
− Centre obert.
− Centre ocupacional.
− Centre d’atenció especialitzada
− Centre de dia
− Llar residència i/o residència
− Etc.
Les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l’atenció social als
efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L 'àrea bàsica de serveis socials
s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el
municipi. Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d’una àrea
bàsica de serveis socials, en funció del nombre d’habitants i de les necessitats socials
Cada equip de serveis socials bàsics ha d’incloure com a mínim tres treballadors/es
socials i dos educadors/es socials cada 15.000 habitants.
L'organització territorial de les prestacions pròpies dels serveis socials especialitzats
s’ha de basar en les demarcacions territorials supramunicipals, llevat dels supòsits
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especials que es puguin establir atenent les característiques geogràfiques,
demogràfiques i de comunicació d’un territori determinat.
Els municipis han de facilitar el sòl amb les infraestructures d'urbanització necessàries
per als nous equipaments i instal·lacions de serveis socials.
Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels
serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i
projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a
bàsics.

Els Serveis Socials Municipals d’Assistència Primària
Tal i com s’ha indicat anteriorment, els serveis socials municipals (As5) que
gestionen els serveis socials bàsics i especialitzats d’Olesa de Montserrat ocupen
actualment en règim de lloguer la planta baixa d’un edifici de propietat privada (en sòl
no d’equipament) situada al carrer Salvador Casas núm. 17, a proximitat de la Casa
Consistorial. Aquestes dependències es comuniquen directament amb l’edifici del
Centre Obert (Sa2) del carrer Mallorca, núm. 6.
Les actuals dependències dels Serveis Socials d’Atenció Primària (16 llocs de treball
per només 130 m2) i del Centre Obert resulten massa ajustades per a les necessitats.

L’edifici dels Serveis Socials

L’edifici del Centre Obert « Barri Jove »

Per això, el Centre Obert compta, a més a més de la seu del carrer Mallorca on hi ha
dues aules, amb dues altres seus: la primera a la planta baixa del núm. 15 del carrer
Salvador Casas (en règim de lloguer) que disposa d’una aula i d’un despatx per als
monitors, i la segona anomenada Barri Jove (Sa3) situat dins un edifici municipal al
carrer Argelines núm. 7 i que compta amb dues aules suplementàries destinades més
especialment als adolescents. Aquesta dispersió del Centre Obert entre les diferents
seus dificulta molt el treball dels monitors i la coordinació de les activitats. A més a
més, l’edifici del Barri Jove és compartit entre diferents usuaris i entitats que han de
travessar obligatòriament una de les aules, i es troba afectat pel Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal vigent.

126

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

L’edifici municipal del Servei de Benvinguda

El Casal d’Avis

Finalment el Servei de Benvinguda (Sa4) disposa a l’edifici municipal del carrer
Anselm Clavé, 191 d’un espai de joc per a nens, de dues aules i d’un despatx, i d’una
superfície útil total de 98 m2. L’edifici presenta un estat de conservació deficient i és
afectat per l’actual POUM.
L’estudi de programació de la zona central d’equipaments redactat l’any 2010 va
proposar agrupar tots aquests serveis dins un nou Centre de Serveis Municipals a
construir al costat del nou Centre Municipal de Formació Permanent. La superfície útil
atribuïda al conjunt dels Serveis Socials amb el Centre Obert i el Centre Benvinguda
se situa entre 544 i 575 m2 pels 444 m2 actuals.
L’Esplai d’Avis (Sa7) es troba dins el Parc Municipal en front de la Casa Consistorial,
en sòl qualificat d’equipament. Es tracta d’un centre propietat i gestionat per l’Obra
Social de la Caixa. L’edifici de planta baixa més una, consta d’uns 650 m2 construïts i
presenta un bon estat de funcionament. La gestió d’activitats es coordina amb els
Serveis Municipals.
De moment, no hi ha cap equipament municipal destinat més específicament a la
Gent Gran.
El servei de menjador social per a la gent gran previst inicialment a l’edifici dels
antics Safareigs al carrer Salvador Casas al nucli antic, no s’ha obert per raons
econòmiques. El repartiment dels àpats es fa directament als domicilis particulars.
Amb el creixement futur previst de la població de més de 65 anys, i la tendència a
ajudar aquesta franja de població a mantenir-se a viure al seu domicili, la demanda
d’aquest servei haurà de ser cada cop més important.
El municipi d’Olesa de Montserrat participa a dos serveis socials i assistencials situats
a Esparreguera en els quals persones del municipi acudeixen cada dia. Es tracta de:
1. La Fundació per a la Integració Laboral.
2. El Taller Ocupacional de Can Comelles.
La Fundació per la Integració Laboral va ser constituïda el 28 de Juliol de 2001,
gràcies a la iniciativa dels Ajuntaments d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de
Montserrat i St. Esteve de Sesrovires, amb la finalitat de proporcionar i fomentar la
integració laboral de les persones amb especials dificultats d’inserció.
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Aquest Centre Especial de Treball està dirigit a totes les persones dels Municipis que
conformen la Fundació, que estan en edat laboral i que tenen un Grau de Disminució
igual o superior al 33%, essent gestionats per mitja d’un equip multidisciplinari de
professionals (psicòleg, assistent social i l’equip personal d’atenció directe), així com
per un equip de monitors que vetllen en tot moment per l’evolució i seguretat en el
treball d’aquestes persones.
La seu de la Fundació es troba al carrer Rebló 7-9 del Polígon Industrial de Can Roca
- Can Comelles d’Esparreguera.
El Taller ocupacional de Can Comelles es troba en el mateix recinte que la
Residència per a gent gran de Can Comelles. Ocupa un edifici semi aïllat i totalment
independent. Es tracta d’un servei subcomarcal d'acolliment diürn, per a la
rehabilitació integral de les persones majors de setze anys amb disminució psíquica i
que visquin al Baix Llobregat Nord. Disposa d’unes seixanta places.

Les residències
Olesa de Montserrat compta amb un total de 5 residències per a gent gran i 2 per a
disminuïts. Totes elles són de propietat i gestió privada (algunes amb places
concertades amb el Departament de Benestar Social) i 3 d’elles es troben a les
urbanitzacions de Robiroles i Oasis.
Les 5 residències per a gent gran representen una oferta total de 215 places en règim
de residència (llar i/o assistida) amb pràcticament el 50% en una de sola i 46 places
en centre de dia. En resulta per tant un promig de 43 places / residència, xifra que se
situa molt per sota de la ràtio de 100 places considerat necessari per a garantir la
viabilitat econòmica, funcional i social d’una residència de nova planta. Per això, dues
residències es plantegen ampliar el seu nombre de places. Ara bé, tot i que una part
d’aquesta oferta pot estar ocupades per persones foranies al municipi, cal remarcar
que les 215 places representen el 6,43 % de la població total local de més de 65
anys, ràtio superior a la de la Comarca del Baix Llobregat (5,85%, oferta pública i
privada) i a de Catalunya (4,86%, oferta pública i privada). Pel que fa a les 46 places
de centre de dia, la ràtio resultant és del 1,40% la qual resulta superior a la del Baix
Llobregat (1,36%, oferta pública i privada) i a la de Catalunya (1,24%, oferta pública i
privada).
Les 2 residències per a disminuïts intel·lectuals i/o psíquics representen una oferta
total de 33 places.

Les residències del nucli urbà
La Residència i Centre de Dia per a Gent Gran NS de Montserrat (Sa7) ocupa
l’edifici de l’antic hospital d’Olesa construït durant els anys 30 al carrer Colom 133, en
el barri dels Closos. El solar és qualificat d’equipament. Disposa d’una oferta total de
49 places de residència i 7 de Centre de Dia. És una entitat col·laboradora amb el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Presenta un
bon estat de conservació. Es plantejar la seva ampliació per a oferir 12 places
suplementàries.

128

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

La Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Fundació privada Santa Oliva
(Sa8) és la més recent de totes i la més gran. Construïda a final del segle XX i situada
al barri dels Closos (en un solar qualificat d’equipament), al carrer Argelines 137,
disposa de més de 100 places en règim de residència assistida (una part concertades
amb el Departament de Benestar Social i Familia), i de llar residència i 15 places en
centre de dia.
L’Ajuntament té previst promoure uns habitatges tutelats per a gent gran a l’altre solar
situat al carrer Indústria. De moment se’n ha redactat el projecte executiu.
La Residència i Centre de Dia per a Gent Gran la Vil·la (Sa9) es troba a la
confluència del carrer Alfons Sala amb l’Avinguda Francesc Macià. L’edifici forma
part del catàleg d’edificis d’interès historico-patrimonial però el solar no està qualificat
d’equipament. La capacitat de la residència assistida és de 19 places més 3 places de
centre de dia. Es tracta per tant d’una capacitat limitada.

Residencia Fundació Sant Oliva

Residencia NS Montserrat

Residencia Rosa Segura Pujol

La Llar Residència Rosa Segura i Pujol (Sa10) acull disminuïts intel·lectuals.
També de propietat i gestió privada (entitat d’iniciativa social), es troba al carrer
Argelines, núm. 30 en una antiga casa unifamiliar reformada (no qualificada
d’equipament) que s’ha adaptat al seu ús actual. La seva capacitat és de 9 places.
La Residència i Centre de Dia per a gent gran Sant Agustí (Sa11) se situa a la
urbanització de Robiroles, la qual es troba entre el nucli urbà i el cementiri, per
damunt de la carretera de Martorell. Aquest sector és objecte d’un PEMU i de moment
el solar no està qualificat d’equipament. La residència ocupa en part una antiga casa
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unifamiliar adaptada i ampliada que disposa d’una capacitat total de 25 places
assistides (algunes concertades) i 2 places de centre de dia. De nou es tracta d’una
residència amb una capacitat limitada. Es planteja la possibilitat d’una ampliació per
tal d’oferir entre 15 i 20 places suplementàries.

Les residències a les urbanitzacions
La Residència i Centre de Dia per a gent gran Santa Carme (Sa21) es troba a la
urbanització Oasis, al carrer Oliveras 43. L’edifici correspon també una antiga casa
unifamiliar parcialment adaptada i ampliada (en un solar no qualificat d’equipament)
que disposa d’una capacitat total de 16 places assistides i 10 places de centre de dia.
Es tracta d’una residència amb una capacitat limitada.

Residencia Sant Agustí

Residència Oasis Salut Mental

Finalment la Residència Oasis de Salut Mental (Sa22) acull disminuïts psíquics. La
seva capacitat total és de 24 places. L’edifici presenta unes característiques similars a
les altres residències i el solar no està qualificat d’equipament.

Les conseqüències del creixement poblacional de la gent gran
D’aquí al 2025 el creixement de la població previst de més de 65 anys (+26,4%) i
més especialment la de més de 84 anys (+61%) implicarà una major demanda de
places en residències i centres de dia principalment assistides. Pel que fa a la gent
gran vàlida, la demanda d’habitatges tutelats o adaptats també serà més important.
En aquesta línia l’Ajuntament té previst la construcció d’un edifici d’una cinquantena
d’habitatges tutelats per a la gent gran al costat de la residència Santa Oliva.
Per tant, és probable que a llarg termini la demanda interna al municipi i també
l’externa permeti justificar l’ampliació d’alguns de les residències actuals i/o la
construcció d’una nova residència assistida (de promoció i gestió pública o privada).
Tal i com s’ha indicat anteriorment, la viabilitat econòmica i assistencial d’una
residència de nova construcció requereix una capacitat a l’entorn de 100 places a la
qual es pot afegir unes 20 places de centre de dia, i una superfície construïda de
5.500 a 6.000 m2 aproximadament. Comptant una edificació de PB+2 més soterrani i
espais exteriors d’uns 1.000 m2 com a mínim, caldrà disposar d’una parcel·la mínima
de 3.000 m2 qualificada preferentment d’equipament, amb edificabilitat suficient i
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situada en un entorn urbà consolidat. Actualment, cap solar disponible sense ús
preassignat presenten aquestes característiques. Cal considerar únicament les
possibilitats futures amb el solar del sector SUPr4 de Cal Candi (Rf1), el del sector
SUPr3 de Collet de Sant Joan (Rf3), i opcionalment el del sector SUPs2 (Rf10).

La possibilitat d’un equipament per a la gent gran
En el marc del sector de creixement urbanístic SUPr.8 (Camí de Ca l’Isard), el
planejament preveu en un dels tres solars d’equipaments (Rf5), de 3.183 m2
d’extensió, la possibilitat de construir-hi un equipament sanitario-assistencial públic
amb la finalitat que ofereixi als ciutadans serveis sanitaris de tipus consultori local, i
serveis socials assistencials per a la gent gran. Ara bé, no s’ha elaborat de moment
cap predimensionament d’aquest projecte.
Cal recordar que l’actual Centre d’Assistència Primària està dimensionat per atendre
una població de fins a 30.000 habitants i que per tant la creació d’un consultori mèdic
descentralitzat en el barri de la Central resulta del tot opcional.

El Cementiri municipal
El cementiri municipal (Sa23) d’Olesa de Montserrat es troba situat fora del nucli
urbà en la carretera de Martorell en el sector anomenat de Can Singla. La seva
construcció a principi dels anys 80’ va permetre tancar l’antic cementi municipal
(Sa11) situat en ple nucli urbà en el barri dels Closos al carrer Metge Carreras. El
planejament urbanístic vigent preveu la creació d’un parc públic en el seu lloc. Ara bé,
el trasllat de les sepultures al nou cementiri municipal encara no està del tot acabat.

El nou cementiri municipal

L’antic cementiri municipal

L’actual cementiri en sòl qualificat d’equipament, compta amb una superfície total
important de 26.707 m2, dels quals 14.568 m2 estan realment ocupats. Disposa d’un
total de 2.284 nínxols existents, de les quals 296 són disponibles, i d’una capacitat de
creixement de 1.008 suplementaris (no inclòs possibles columbaris per a urnes). Amb
un promig anyal d’enterraments situat entre els anys 2003 i 2007 a l’entorn de 100, i
una demanda de noves sepultures de 50 a 55 l’any, es preveu que el potencial actual
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del cementiri (amb un major aprofitament dels nínxols existents) serà suficient al
menys per als propers 25 anys. La seva possible ampliació no hauria de ser
necessària per tant fins l’any 2035.
Des de l’any 2011, la gestió del servei del cementiri va a càrrec d’una empresa
privada mitjançant concessió administrativa. Aquesta empresa ha iniciat la
construcció d’un tanatori local en el lloc de l’actual edifici de serveis. Inclourà entre
d’altres dues sales de vetlles, una sala d’actes i un forn crematori. La inversió
representa un import de l’ordre de 1,2 M €.

Les disposicions més rellevants de la legislació actual.
El marc legislatiu actual sobre cementiri està determinat per:
- el decret 42/1981 de la Presidència de la Generalitat del 16 de febrer de 1981
"Construccions en cementiris” estableix els criteris a tenir en compte per a
l’aprovació de nous cementiris o la realització d’obres en els cementiris
existents, i,
- el decret 297/1997 de la Presidència de la Generalitat de 25 de novembre de
1997 "Reglament de policia sanitària mortuòria" estableix les condicions per a
la seva construcció i ampliació i la seva zona de protecció.
Subsidiàriament a la legislació catalana, s’aplica la legislació estatal (Reglament de
policia sanitària mortuòria de 1974).
L’actual Decret 297/1997 (DOG 2528 25 de novembre de 1997), de “Reglament de
Policia Sanitària i Mortuòria”. Estableix segons l’article 38 "Tots els municipis,
independentment o associats, han de prestar el servei de cementiri ...".
L’article 39 estableix: "L’emplaçament de cementiris de nova construcció ha de
complir les condicions següents:
- A l’entorn del sòl destinat a la construcció del nou cementiri s’ha d’establir una
zona de protecció de 25 m d’amplada, ... Aquesta zona ha d’estar en tot cas
lliure de tota mena de construcció".
- A partir del recinte d’aquesta primera zona de protecció se n’ha d’establir una
segona de 225 metres d’amplada, en la qual únicament es poden autoritzar:
. Instal·lacions de caràcter industrial o de serveis tècnics per a la
infraestructura urbanística i d’equipament comunitari.
. Habitatges unifamiliars.
. Explotacions agropecuàries.
L’article 41 defineix "l’ampliació dels cementiris està subjecta als mateixos requisits
d’emplaçament exigits per a les noves construccions. No obstant això, a partir de 50
metres del cementiri, es poden permetre també, habitatges plurifamiliars."
L’article 45 defineix "La capacitat que ha de tenir un cementiri s’ha de determinar en
funció de la mitjana del nombre de defuncions ocorregudes en el terme municipal
durant els darrers 20 anys.
Cada cementiri ha de disposar d’un nombre de sepultures que possibiliti fer-se càrrec
dels enterraments que es prevegin per els 10 anys següents a la seva construcció, i
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de terrenys suficient per poder incrementar aquest nombre de sepultures segons les
necessitats previstes per als propers 25 anys.
L’article 48.5 estableix la impossibilitat de construir nínxols nous sobre els altres ja
existents, a menys que la construcció respongui a una segona fase prevista al
projecte original.
El cementiri municipal compleix les principals disposicions normatives i respecta
també les disposicions legals de distància mínima pel que fa al futur sector de
creixement residencial de la urbanització de Robiroles.

Síntesi
Les característiques actuals del Centre d’Atenció Primària d’Olesa de Montserrat li
han de permet atendre el creixement demogràfic previst d’aquí a l’any 2025. Pel que
fa a les places en residències (assistides o no) per a la gent gran, el municipi disposa
en l’actualitat d’una oferta important i diversificada, si bé una part es troba en centres
amb unes dimensions limitades o situats a les urbanitzacions. Pel que fa als Serveis
Socials municipals, la seva dispersió entre diferents edificis que presenten
mancances funcionals i espacials importants, minva la seva capacitat d’actuació.
Finalment, s’està realitzant en l’actualitat important obres de millora i ampliació del
Cementiri Municipal.
En aquest context i d’acord amb l’evolució demogràfica que preveu un increment
important de la població de més de 65 anys, es preveu a mig o llarg termini, tres
actuacions majors: la creació del Centre de Serveis Municipals que inclourà totes les
dependències dels Serveis Centrals a l’Illa central d’equipaments, la creació de noves
places residencials i en centre de dia per a la gent gran dins les residències actuals o
mitjançant la construcció d’un nou equipament de promoció pública i/o privada, i
finalment l’ampliació de la capacitat del cementiri municipal.
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Quadre resum de les necessitats identificades
Actuacions equipaments sanitaris i/o assistencials
Actuacions

Tipus d'actuació

Construcció Tanatori Cementiri Municipal

Obra nova

Possible localització
Cementiri municipal

Construcció del Centre de Serveis Municipals amb els Obra nova
Serveis Socials a l'Illa Central d'Equipaments
Consrucció de noves places de residència assistida i
centre de dia per a la Gent Gran

Obra nova

Construcció noves sepultures Cementiri Municipal

Obra nova

Illa Central d'Equipaments

Cost orientatiu
mínim de l'obra
Inversió en fase de realització per a un cost de 1,2
M€
Cost orientatiu mínim estimat a 3,5 M €

SUPr3 Collet de Sant Joan (Rf3) Inversió pública o privada. La capacitat
SUPr4 Cal Candí Rf1
aconsellada d'una residència se situa a l'entorn de
100/120 places
Cementiri municipal
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3.4.5

Els equipaments, locals i/o serveis
socioculturals i/o religiosos

En aquesta categoria d’equipament, el PGOU contempla:
− Els equipaments culturals.
− Es equipaments cívics i associatius.
− Els equipaments religiosos.
El nombre total d’equipaments censats és de 15 dels quals 1 es troba a la
urbanització Oasis i tots els altres al Nucli Urbà, 6 al barri de Rambla – Eixample i 4 al
nucli antic. Només 2 equipaments són religiosos.
El servei de cultura de l’Ajuntament es troba a la primera planta de la Casa de
Cultura. Consta d’un lloc de treball de tècnic i d’un lloc de treball de regidor.
Dels 15 equipaments, 7 són de propietat municipal, 7 de propietat privada i 1 propietat
de la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família).

El marc legislatiu de serveis i dotacions culturals
El marc legislatiu que emmarca els serveis i les dotacions culturals i cíviques és prou
ampli.
La Llei 4/1993, de 18 de març, que defineix el sistema bibliotecari de Catalunya així
com la resolució del 28 de juny de 1993 del Departament de Cultura sobre la
convocatòria de concurs públic per a la concessió de Biblioteques que defineix entre
d’altres, els requisits funcionals de les Biblioteques Públiques a Catalunya tenint en
compte el nombre d’habitants de cada població. Aquesta Llei ha estat completada per
la redacció del Mapa de Lectura Pública de Catalunya l’any 2.008. El Mapa determina
per a Olesa de Montserrat una Biblioteca Local amb una superfície de 2.189 m2
construïts, superior a la de l’actual Biblioteca que compta amb 940 m2. Tot i aquest
dèficit el Mapa considera que la Biblioteca local actual Santa Oliva és adequada.
La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus i diferents decrets posteriors,
especialment el 35/1992, defineixen el sistema de museus de Catalunya i els requisits
mínims que han de complir els museus per poder forma part del registre de museus
de Catalunya. No s’hi defineix cap estàndard rellevant de superfície.
Cal destacar també com a marc legislatiu d’altres dotacions culturals:
− la Llei 38/1991 i el decret 276/1994 d’aprovació del reglament d’instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves regulen les condicions que han de
complir aquests equipaments.
− El decret 222/1996 dels equipaments cívics que regula les ludoteques, els
hotels d’entitats, i els casals.
No s’hi determina cap estàndards de superfície ni cap requisit funcional concret.
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Quadre dels equipaments socioculturals i/o religiosos d’Olesa de Montserrat
Codi Equipaments socioculturals i/o religiosos

Sc

Barri

Casa de Cultura
Biblioteca Municipal Santa Oliva
Centre de Joventut Cal Mané
Centre Cívic Cal Rapissa
Casa dels Contes Cal Puigjaner
Local Associació de Veïns Barri de les Planes
Local Associació de Veïns Barri del Poble Sec
Casal Cívic Sant Bernat
Teatre de la Passió
Teatre d'Olesa Salistes

Rambla - Eixample
Rambla - Eixample
Rambla - Eixample
Nucli antic
Nucli antic
Les Planes
Poble Sec
Sant Bernat
Rambla - Eixample
Rambla - Eixample

11
12

Casal Catequístic
Unió Excursionista d'Olesa

13
14

Església parroquial de Santa Maria
Mesquita

20

Qualificació Propietat
urbanística

Gestió

Sector Nucli urbà

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ac

Adreça

c/ Salvador Casas, 26
c/ Salvador Casas, 28
Parc Municipal s/n
c/ Ample 25
c/ Creu Real
c/ Vallès, s/n
c/ Germans Casals, s/n
Ctra. de la Puda, s/n
c/ Anselm Clavé, 109
c/ Anselm Clavé, 173

2

m
solar
no E

13.371

3.471

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Generalitat
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Concertada
Concertada
Generalitat
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

3.842
NC

Rambla - Eixample c/ Metge Carreras, 69
Les Planes
c/ Vall d´Aran, 2

E
E
V
1b
1a
E
V
E
E
E
2a
2a
E

Nucli antic
Nucli antic

E
1a

Privada
Privada

Privada
Privada

1.884

Plaça Nova s/n
c/ de l'Església

Sector Urbanitzacions
Local Associació de Veïns Oasis

m
solar
E

104
171
1.356
NC
125
2.161
2.632
711
336
1.289
2.141
90
1.900

Urb. Oasis

c/ Can Miquel Amat, s/n

Total general

E

Privada

Privada
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0

1.900
15.271

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament
NC: No comptabilitzat
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Sòl qualificat d´equipament

Sc1. Casa de Cultura
Sc2. Biblioteca Municipal Santa Oliva
Sc3. Centre de Joventut Cal Mané
Sc4. Centre Cívic Cal Rapissa
Sc5. Casa dels Contes Cal Puigjaner
Sc6. Local Associació de Veïns Les Planes
Sc7. Local Associació de Veïns Poble Sec
Sc8. Casal Cívic Sant Bernat
Sc9. Teatre de La Passió
Sc10. Teatre d´Olesa “Salistes”
Sc11. Casal Catequístic
Sc12. Unió Excursionista Olesa
Sc13. Església Parroquial Santa Maria
Sc14. Mesquita

Sòl no qualificat d´equipament
Sòl qualificat d´espai lliure,
zona verda
Límit terme municipal
Límit sòl urbà

PI
Can Vinyals

Les Planes

Sc8
Sc6

Sant Bernat

Sc5
Sc12

Nucli
Sc13Antic
Sc4
Sc14

PI La Flora
Els Closos
Sc3

Collet de
Sant Joan

Sc1
Sc2
Sc10

Rambla
Eixample

Sc9

Poble Sec Sc7

Sc11

Robiroles

La Central

PI Can Singla

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Equipaments, locals i/o serveis socioculturals i/o religiosos actuals
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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Sòl qualificat d´equipament
Límit terme municipal

Llumbreres

Límit sòl urbà
Límit PEMU

PEMU.9
Ac20. Local Associació de Veïns Oasis

Camí de Sant Pere
Torrent de Reganer

PEMU.8

PEMU.7

PEMU.6
Ribes Blaves

PEMU.5

PEMU.4
PEMU.3
PEMU.2

Ac20

Oasis

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Equipaments, locals i/o serveis socio-culturals i/o religiosos actuals
0

Urbanitzacions Ribes Blaves i Oasis
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El Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020 (PECCat)
L’any 2010, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya va publicar la versió definitiva del Pla d’Equipaments Culturals de
Catalunya 2010-2020. La seva elaboració es va realitzar de forma consensuada amb
les Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya.
El PECCat té per objectiu dotar el territori català d’una xarxa d’equipaments culturals
bàsics, equilibrada en el territori, i que contribueixi al desenvolupament cultural,
econòmic i de cohesió social de Catalunya.
Així mateix, el Pla respon a la voluntat del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació d’articular un marc global de planificació que solucioni els dèficits
detectats en matèria d’equipaments culturals i que permeti coordinar les accions en
aquest àmbit entre Generalitat i administracions locals des de la corresponsabilitat, la
racionalització i la transparència.
A partir de diferents treballs previs, es va definir el model i els criteris d’assignació
d’equipaments als municipis, el qual ha estat aprovat per la Comissió Mixta
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació- Diputacions i entitats associades
d’ens locals. Properament, el PECCat se sotmetrà a audiència pública per tal que els
ajuntaments hi puguin fer observacions. Després, ha de ser aprovat pel Govern.

Les noves necessitats d’equipaments culturals
El PECCat fa una proposta de millora del parc d’equipaments culturals a Catalunya,
tot establint uns criteris d’intervenció i un procediment d’assignació d’equipaments.
Pel que fa als criteris generals d’intervenció, el PECCat estableix set tipologies
d’equipaments culturals bàsics:
− Arxius.
− Biblioteques.
− Museus.
− Equipaments escènics i musicals.
− Equipaments d’arts visuals.
− Centres culturals polivalents.
− I Equipaments culturals polivalent i comunitaris
El Pla també contempla la possibilitat que els ajuntaments puguin apostar per
equipaments de nova generació. Quant al tipus d’intervenció, el Pla preveu tres tipus
bàsics d’intervenció:
− Nova construcció.
− Ampliació o reforma d’equipaments insuficients.
− i millora d’equipaments.
El Pla estableix que correspondrà als municipis, en aplicació de l’autonomia local i el
principi de subsidiarietat, dotar-se dels equipaments definits com a bàsics, i que la
Generalitat oferirà suport econòmic per fer-ho. Tot i que s’adreça a equipaments
públics, el PECCAT té en consideració, a efectes d’inventari, els equipaments privats.
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Tanmateix, el Pla preveu la possibilitat d’equiparar la condició dels equipaments
d’entitats privades que tinguin acords de cooperació amb administracions públiques
per a la prestació concertada de serveis.
En relació al procediment d’assignació, les dotacions del PECCat s’estableixen
bàsicament amb un criteri demogràfic (població censal amb el padró de 2007), però
les propostes d’assignació s’hauran d’anar actualitzant en funció de l’evolució de la
població. Per anticipar els impactes d’aquesta evolució s’ha establert una hipòtesi de
previsió de població per a l’any 2015 i, a partir d’aquestes previsions, s’han fet les
preassignacions corresponents. Tanmateix, les actuacions no es concretaran fins al
moment en què els municipis afectats assoleixen realment les previsions de població.
Les dotacions s’han establert a partir d’un inventari i no d’una auditoria dels
equipaments, de manera que el Departament de Cultura haurà de confirmar les
actuacions previstes mitjançant un procediment que certifiqui la idoneïtat de cada
assignació. Aquest mateix procediment servirà per rectificar l'inventari si cal incorporar
noves dotacions d'equipaments a municipis que no se’ls hagi fet una assignació
correcta segons els criteris establerts.
A més dels llindars demogràfics, la proposta d’assignació d’equipaments del PECCAT
també té en compte factors de capitalitat comarcal i d’accessibilitat, de manera que el
temps de desplaçament a municipis dotats d’equipaments culturals bàsics (biblioteca
filial i/o centre cultural) no superi la mitja hora.

Plans locals d’equipaments per determinar-ne la situació i corregir-ne la
dotació
El PECCAT preveu un instrument complementari per determinar la situació dels
equipaments culturals als municipis: els mapes locals d’equipaments. Els mapes
locals han de permetre als municipis plantejar un escenari de planificació de la seva
oferta d’equipaments culturals en el marc del desenvolupament cultural del municipi i
en sintonia amb els criteris que estableix el PECCat.
Aquest plans permetran als municipis proposar dotacions que no els hagin estat
prèviament assignades dins el procediment inicial del PECCat, i aquestes es podran
incorporar al mapa d’equipaments del PECCat, i per tant, entrar com a noves
assignacions. Amb aquest procediment els municipis podran concretar la seva
proposta d’equipaments com els centres culturals polivalents o els equipaments de
nova generació que no han estat assignats de forma prèvia al PECCat, i també altres
equipaments que es puguin plantejar en el marc de les especificitats i singularitats
dels municipis.
Els mapes s’hauran d’aprovar pel ple de l’ajuntament, prèvia validació del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. El Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació realitzarà convocatòries periòdiques per atorgar subvencions
als municipis per a la realització d’aquests plans, i donarà suport als municipis durant
el procés d’elaboració.
La coresponsabilitat amb els municipis
El Pla preveu que el finançament sigui paritari entre els municipis i la Generalitat. Es
preveuen també aportacions superiors al 50% en casos específics (municipis petits en
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zones de muntanya, amb dotació atorgada per criteri de correcció territorial, projectes
d’equipaments mancomunats...). Cal recordar, que el Pla parteix del reconeixement
de l’autonomia dels municipis pel que fa a la iniciativa de construir els nous espais.
Els ajuts del Departament poden consistir en l’atorgament de subvencions a fons
perdut o en facilitar l’accés a línies de crèdit específiques a través d’ICF Equipaments.
Els municipis i ens locals podran formular peticions d’ajut econòmic destinats a la
programació, construcció, ampliació o reforma d’equipaments culturals sempre que
aquests s’adeqüin a les previsions i determinacions establertes en el PECCat.

Les previsions del PECCat per a Olesa de Montserrat
El PECCat estableix les actuacions següents per a Olesa de Montserrat:
− Creació d’un equipament escenicomusical de tipologia E2a, és a dir, amb una
sala de volum únic i un aforament de 400 espectadors i una superfície
construïda total compresa entre 2.250 i 2.500 m2.
− Creació d’un Espai per a les Arts Visuals de tipologia AV1a, és a dir, amb una
superfície construïda total de 410 m2 construïts.
Pel que fa al Centre Cultural Polivalent no fa cap determinació concreta per a Olesa
de Montserrat, però per a un municipi de 25.000 habitants li correspon la tipologia
CCP2, és a dir, 1 equipament ampliat de 1.650 m2 construïts o 2 equipaments bàsics
de 1.300 m2 cadascun.
Tampoc preveu la creació d’un possible Museu Local ni d’un possible Equipament
Cultural Polivalent i Comunitari pel qual es preveu una superfície construïda
compresa entre 325 i 468 m2, tipologia que es podria aplicar a les urbanitzacions
d’Oasis i de Ribes Blaves .

El Pla Local d’Equipaments Culturals d’Olesa de Montserrat
El PECCat estableix finalment la necessitat que cada municipi elabori el seu Pla Local
d’Equipaments Culturals per tal d’analitzar i diagnosticar de forma detallada la situació
actual dels equipaments i identificar les actuacions de futur necessàries d’acord amb
els estàndards i les previsions del mateix PECCat.
El Pla Local d’Equipaments Culturals d’Olesa ha estat realitzat l’any 2011 per la
consultoria ICC Consultors per encàrrec del propi Ajuntament però encara no ha estat
aprovat pel ple municipal. Tal i com s’ha recollit al capítol dels equipaments esportius
el contingut i les propostes del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals, l’anàlisi i
el diagnòstic dels equipaments culturals que es desenvolupa a continuació recull les
principals observacions i propostes del Pla Local d’Equipaments Culturals.
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Els equipaments socioculturals municipals
Olesa de Montserrat disposa de 6 equipaments municipals en funcionament:
o La Casa de Cultura.
o La Biblioteca Santa Oliva.
o Centre de Joventut de Cal Mané.
o El Local de l’Associació de Veïns del barri de Les Planes.
o El Local de l’Associació de Veïns del barri de Poble Sec.
o El Centre Cívic de Cal Repissa.
Hi ha 1 altra equipament situat al Nucli Antic que es troba en fase de definició i
estudis. Es tracta de:
o La Casa dels Contes de Cal Puigjaner.

La Casa de Cultura (Sc1) es troba situat de forma estratègica a la confluència dels
carrers Salvador Casas i Anselm Clavé, en la continuïtat de la Biblioteca Municipal
Santa Oliva. S’ubica per tant en la gran illa central d’equipaments del nucli urbà. Es va
inaugurar l’any 2003 i posteriorment s’hi van realitzar diferents obres d’adequació fins
l’any 2010 on es va aconseguir la seva configuració actual. La superfície construïda
total (sense la Biblioteca) és de l’ordre de 2.500 m2. Es tracta per tant d’un
equipament important i emblemàtic amb múltiples funcions i serveis, no tots culturals:
exposicions, informació, difusió, conservació, gestió, formació.
Consta de planta soterrani, planta baixa i planta primera. Cada una acull els serveis i
espais següents:
o A la planta soterrani: Arxiu municipal, Olesa Ràdio Emissora Municipal, les
oficines del Servei Local de Català i del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli
Antic, i uns espais logístics.
o A la planta baixa: el vestíbul d’entrada amb espai informàtic d’accés lliure,
dues sales d’exposició, l’auditori de 128 butaques i espais annexos.
o A la planta primera: l’Escola Municipal de Música, les dependències
administratives de la Regidoria de Cultura i una sala de reunió.
El seu estat de conservació és l’adequat i la seva accessibilitat és del tot adaptada.

La Casa de Cultura i la Biblioteca

Segons el Pla Local d’Equipaments Culturals, l’arxiu municipal compleix amb els
estàndards del PECCat. El Pla identifica com a dèficits, la manca d’unitat de gestió
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del conjunt, la manca d’espai de magatzem, un aïllament acústic insuficient de la sala
3 a la planta 1ª i la manca d’un protocol d’utilització estandarditzat per a la utilització
dels espais. Noi es detectat la necessitat d’ampliació.
La Biblioteca Municipal Santa Oliva (Sc2) es va inaugurar l’any 1996 i
posteriorment es va reformar i ampliar amb la construcció de la Casa de Cultura.
Disposa d’un accés propi al carrer Salvador Casas i d’una gestió totalment
independent de la mateixa Casa de Cultura. Tot i això, l’auditori permet organitzar-hi
conferències, lectures, etc. programades per la mateixa Biblioteca.
Aquesta es desenvolupa en dues plantes: planta baixa i planta primera. La seva
superfície construïda total (sense l’auditori) és de 940 m2, la qual se situa molt per
sota de l’estàndard establert pel Mapa de Lectura Pública 2008 de 2.189 m2. Tal i
com s’ha destacat anteriorment, malgrat aquest diferencial el Mapa de Lectura
Pública considera l’actual Biblioteca com a adequada. Tot i això, i d’acord amb el Pla
Local d’Equipaments Culturals, cal preveure la necessitat més endavant d’ampliar
l’actual biblioteca (operació complexa atesa la configuració de l’edifici) o de construir
una nova biblioteca local o una segona biblioteca similar a l’actual que permeti assolir
els estàndards establerts per a una població que arribarà l’any 2025 a superar els
29.000 habitants. A hores d’ara els solars d’equipaments disponibles que permetrien
situar-hi de forma idònia aquesta possible nova Biblioteca són escassos. Es pot
destacar un dels solars dels sectors SUPr.1 o SUPr.8, construint la biblioteca
conjuntament amb l’equipament assistencial o en el solar previst inicialment per al
camp de futbol.
El Pla Local d’Equipaments Culturals aconsella de moment integrar les biblioteques
dels centres escolars i dels futurs nous equipaments culturals (Cal Puigjaner) dins el
mapa de lectura pública d’Olesa.
El Centre de Joventut de Cal Mané (Sc3) se situa dins el Parc Municipal (qualificat
de zona verda). Depèn de la Regidoria de Joventut i atén a joves de 12 a 35 anys.
L’edifici que consta de planta baixa més una planta pis acull també el Centre
d’Informació i Recursos per a Dones “La Teixidora”. La planta baixa consta de
vestíbul d’accés, dos despatxos, punt d’informació jove et magatzem buc d’assaigs
musicals. La planta primera acull tres aules de formació i taller, un despatx i serveis.
La superfície construïda total de l’edifici és de l’ordre de 350 m2. L’edifici està adaptat
i presenta un estat de conservació satisfactori.
Tal i com s’ha presentat a un capítol anterior, l’Ajuntament es planteja, tenint en
compte la impossibilitat d’augmentar els espais de Cal Mané, de traslladar el Centre
de Joventut a l’edifici de l’antic escorxador municipal, conjuntament amb un local per
a l’Associació de Veïns del barri de Rambla-Eixample. Segons l’estudi de
programació redactat l’any 2010 pel Servei d’Equipaments i Espai Públic, tres
alternatives són possibles les quals suposarien una inversió situada entre 1,43 i 3,1 M
€.
El Pla Local d’Equipaments Culturals no estableix cap previsió específica per a aquest
equipament i servei. Tot i això, cal remarcar que el programa funcional del nou Centre
de Joventut i més especialment el de l’alternativa 3 amb uns 1.540 m2 construïts
resulta força similar al d’un Centre Cultural Polivalent de tipologia bàsica.
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El Centre de Joventut Cal Mané

Cal Repissa en fase d’obra

El Local de l’Associació de Veïns del barri de Les Planes (Sc6) es troba en el
mateix solar qualificat d’equipament que la pista poliesportiva (Es8), al carrer del
Vallès s/n. L’equipament de construcció recent i gestionat per la pròpia Associació de
Veïns es desenvolupa en planta baixa. L’edifici presenta un bon estat de conservació i
el seu accés és adaptat. Disposa bàsicament d’un local social comunitari, d’un
despatx, d’uns espais de magatzem i de serveis. La seva superfície construïda és de
l’ordre de 125 m2. El solar permet plantejar una possible ampliació a més llarg termini.

El Local de l’Associació de Veïns de Poble Sec

El Local de l’Associació de Veïns de Les Planes

El Local de l’Associació de Veïns del barri de Poble Sec (Sc7) es troba al carrer
Germans Casals s/n dins el parc públic (qualificat d’espai verd) on hi ha també la pista
poliesportiva del barri. És de construcció molt recent. Destaquen els colors vius
emprats als panells de formigó prefabricat. Com l’anterior és gestionat per la pròpia
Associació i disposa d’un ampli local social, d’un despatx i d’uns espais de magatzem
i serveis. La seva superfície construïda és de l’ordre de 125 m2. El solar permet
plantejar una possible ampliació a més llarg termini.
El Centre Cívic de Cal Repissa (Sc4) acabat recentment correspon a un dels
projectes més importants i emblemàtics del Pla Integral d’Intervenció del Nucli Antic.
Aquest projecte va ser objecte l’any 2009 d’un estudi de programació redactat pel
Servei d’Equipaments i Espai Públic i posteriorment es va redactar el projecte
d’execució. L’equipament se situa al carrer Ample núm 25, i està concebut com un
centre de serveis municipals socioculturals i assistencials destinats al conjunt dels
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habitants del barri i també a la resta de la població. L’edifici constarà de planta baixa
més tres plantes superiors, i una superfície construïda total de 602 m2. El seu
programa funcional consta de:
o Un vestíbul d’accés i una sala polivalent i d’exposició per a 60 persones.
o Un punt d’accés informàtic.
o Un despatx per a l’Associació de Veïns del Nucli Antic i uns despatxos per a
entitats del barri.
o Uns espais per als joves.
o Uns espais d’atenció ciutadana per als Serveis Socials i per al Servei d’Igualtat.
Atesa la disponibilitat d’espai, l’Ajuntament va decidir traslladar-hi recentment el
Servei de Promoció Econòmica que es trobava ubicat en un local de lloguer.
La inversió total ha estat de l’ordre de 1,1 M €. Cal remarcar que el solar del Centre
Cívic està qualificat com a “casc antic” (clau 1b) i no com a equipament.
L’edifici de Cal Puigjaner (Sc5) es troba al carrer de la Creu Real al nucli antic. De
propietat municipal es tracta d’una antiga casa pairal entre mitgeres del segle XV i
XVI. L’edifici està catalogat amb nivell II i III de protecció (estructura tipològica i
façanes). No es troba en sòl qualificat d’equipament. La seva rehabilitació com a
equipament cultural constitueix (conjuntament amb el Centre Cívic de Cal Repissa) un
dels altres projectes més importants del Pla d’Intervenció Integral del Nucli Antic
d’Olesa. L’any 2007 l’Ajuntament hi va realitzar obres de reforç estructural. Entre els
anys 2009 i 2011, es va treballar en l’elaboració del projecte de Casa dels Contes –
Casa museu de la cultura tradicional catalana, amb la participació activa del Sr. Joan
Font de la companyia teatral “Els Comediants” i de l’arquitecte Dani Freixes. Es va
redactar un avantprojecte arquitectònic de reforma amb un espai per a exposicions
temporals, una biblioteca, un bar amb usos socials, un espai escènic amb capacitat
per a 60 espectadors, un espai exterior per a activitats a l’aire lliure i diferents espais
a incorporar en un recorregut museogràfic. El projecte incorpora també l’edifici annex
que connecta el pati interior de Cal Puigjaner amb el carrer de Santa Oliva. El Centre
de Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona va elaborar per la seva banda
una primera proposta orientativa del pla de viabilitat de l’equipament.
El conjunt representa una superfície construïda total de l’ordre de 1.600 m2 i una
inversió estimada de 3,33 M € (sense el projecte museogràfic). Tot hi que aquest
projecte no està contemplat formalment en el PECCat, el Pla Local d’Equipaments
Culturals planteja la possibilitat d’inscriure’l en alguns dels seus àmbits relacionat amb
els museus.

Cal Puigjaner
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De moment aquest projecte no s’ha iniciat i es planteja la possibilitat d’un ús cultural
diferent a identificar mitjançant la realització d’un nou estudi de programació. Tot i
això, el procés de degradació d’una part de l’edifici requereix la realització urgent de
noves obres de reforç dins del projecte de Pla d’Intervenció Integral.
Per tal d’aprofitar la disponibilitat actual d’una part dels edificis de l’antiga escola de
Sant Bernat, l’equip municipal es planteja la possibilitat de situar-hi a mig termini un
hotel per a les entitats del barri i de la resta del municipal, el qual completaria l’actual
oferta de locals per a associació de veïns i altres. De moment no s’ha realitzat cap
estudi previ de programació d’aquesta proposta ni diagnòstic tècnic de l’estat de
conservació dels edificis a rehabilitar.

Els equipaments socioculturals no municipals
Degut a l’alta implicació històrica del teixit associatiu i privat, Olesa de Montserrat
compta amb una important oferta d’equipaments socioculturals no municipals,. Es
tracta de:
o El Centre Cívic de Sant Bernat.
o El Teatre de La Passió.
o El Teatre d’Olesa “Salistas”.
o El Casal Catequístic.
o La Unió Excursionista d’Olesa.
o I finalment el Local de l’Associació de Veïns de la Urbanització Oasis.
El Centre Cívic de Sant Bernat (Sc8) és un equipament propietat de la Generalitat
de Catalunya i gestionat des del Departament de Benestar Social i Família sense cap
coordinació amb els serveis municipals. El Centre situat en un sòl qualificat
d’equipament, i apartat del centre urbà, es destina més especialment als veïns del
barri de Sant Bernat. Construït a principi dels anys 90 consta d’un local social i de
diferents espais polivalents. La seva superfície construïda és de l’ordre de 530 m2. El
seu estat de conservació és correcte però la seva accessibilitat és parcial. El solar
permet una possible ampliació futura (en planta baixa o mitjançant una planta pis).

El Centre Cívic Sant Bernat

El Teatre de la Passió (Sc9) és sens dubte l’equipament cultural emblemàtic d’Olesa
de Montserrat. L’edifici inaugurat l’any 1987 va ser construït després de l’incendi que
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va destruir totalment l’any 1983 el Gran Teatre de la Passió (situat a l’actual Plaça de
la Sardana). Concebut per acollir les representacions populars de la Passió del Crist
(que es van iniciar al poble l’any 1538), l’equipament disposa d’una sala gran amb
capacitat per a 1.490 espectadors, un fosso d’orquestra per a 50 músics i un espai
escènic de 780 m2 amb una boca de 31,00 m d’amplada i 7,00 m d’alçada. La
superfície del conjunt és de 7.251 m2, dels quals 5.400 m2 corresponen al Teatre i els
seus espais annexos i 1.800 m2 a les dependències pròpies de l’entitat. Tot el conjunt
es troba en sòl qualificat d’equipament.
L’equipament compta amb els espais annexos propis d’un teatre: magatzems, tallers,
camerinos (per als centenars d’artistes), cabines de control. Darrerament s’ha habilitat
l’espai situat sota la platea per tal de crear-hi un espai de mitjà format amb capacitat
per unes 250 persones..La finalització d’aquestes obres estan pendents de
finançament. El Vestíbul principal del Teatre s’ha convertit com a espai d’exposició
temporal. Als espais annexos de la seu de l’entitat hi ha un bar-restaurant, les oficines
i una sala polivalent (l’Espai Clar) amb capacitat per un centenar de persones.
S’utilitza per a assaigs i també per a altres activitats organitzades per la pròpia entitat
o per l’Ajuntament.
Globalment, l’edifici presenta un bon estat de conservació si bé diferents obres de
reparació són necessàries (coberta i tancaments) i queda pendent l’adequació
d’alguns espais.
L’entitat de la Passió ha establert un conveni amb l’Ajuntament d’Olesa per a la cessió
durant tot l’any dels seus espais per a representacions, conferències, assaigs, etc.,
programades i organitzades pel propi Consistori.
Ara bé, la configuració de la sala gran del Teatre concebuda per a espectacles de
gran format no permet acollir de forma satisfactòria una programació estable
d’espectacles de mitjà format (fins a 500 espectadors) que constitueix normalment el
gruix de la demanda d’un municipi de 24.000 habitants com Olesa de Montserrat.
El Pla Local d’Equipaments Culturals planteja la possibilitat de considerar el Teatre de
la Passió com a Centre Cultural Polivalent atesa la seva oferta de diferents espais
similar en part als estàndards dels CCP tal i com ho defineix el PECCat. Aquesta
consideració i la possibilitat d’establir un conveni amb l’Ajuntament permetria accedir
a un finançament públic de les obres d’arranjament dels espais.

El Teatre de la Passió

El Teatre Salistes d’Olesa
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El Teatre d’Olesa “Salistas” (Sc10) és el segon equipament escenicomusical
d’Olesa. Se situa al carrer Anselm Clavé 4 just al costat de la Plaça de la Sardana on
es trobava l’antic Gran Teatre de la Passió. L’equipament és propietat de la mateixa
entitat de la Passió. Des de l’any 2007 la sala (amb una capacitat per a 500
espectadors) es troba en desús, ja que el seu estat de conservació i les seves
condicions de seguretat no permetien mantenir-lo obert al públic. Tot i això, el barrestaurant sí que encara és obert.
Aquest teatre presenta un fort interès per tal que Olesa pugui disposar en el futur, tal i
com ho planteja el PECCat, d’una equipament escenicomusical de mitjà format (fins a
400 o 500 espectadors) destinada a una programació anual estable d’espectacles i
compensar d’aquesta forma el sobredimensionament del teatre de la Passió. La seva
localització en el centre del cas urbà li confereix, a més a més, una posició urbana
estratègica i emblemàtica. El Pla Local d’Equipaments Culturals contempla aquesta
actuació en les seves previsions.
L’edifici consta d’una superfície construïda total de 1.679 m2 i està catalogat pel Pla
Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic amb la categoria B i nivell
de protecció III (façanes). El solar es troba dividit en dues àrees amb qualificació
urbanística diferent: d’equipament (clau E) per a la zona de la sala i de residencial
plurifamiliar eixample (clau 2a) per a la zona del bar restaurant.
L’any 2009, el Servei d’Equipament i Espai Públic de la Diputació de Barcelona va
redactar amb la col·laboració dels arquitectes Dilmé-Fabré l’estudi de programació per
a la reestructuració del Teatre. L’estudi, basant-se en les previsions i els estàndards
del PECCat (equipament escenicomusical tipologia E2a) planteja tres alternatives pel
que fa la reforma de la sala:
o Alternativa 1: conservació de la configuració actual frontal de la sala de 400
espectadors (300 butaques a platea inclinada i 100 a amfiteatre totes elles
fixes)
o Alternativa 2: enderroc de la sala i creació d’una nova de volum únic amb 308
butaques no fixes a la platea i 160 fixes a l’amfiteatre. Possibilitat de realitzar
espectacles amb 800 espectadors a peu dret.
o Alternativa 3: rehabilitació de la sala amb platea de caire polivalent amb grada
retràctil a la platea de 270 butaques i amfiteatre amb 100 butaques fixes.
En paral·lel es proposa la rehabilitació del cos del bar-restaurant amb la creació a la
planta primera d’una sala petita de 130 m2 i d’unes oficines.
El cost estimatiu d’inversió de les 3 alternatives se situa entre 3,29 M € (alt. 1) i 4,10
M € (alt. 2).
La possible realització d’aquesta operació requerirà prèviament l’establiment d’un
conveni de col·laboració entre l’entitat de la Passió, propietària de l’equipament, i
l’Ajuntament que podrà participar d’aquesta forma al seu finançament i facilitar la
participació d’altres administracions.
El Casal Catequístic (Sc11) es troba en el barri Rambla-Eixample al carrer Metge
Carreras. Es tracta d’un equipament cultural privat propietat del Bisbat de nova
construcció inaugurat l’any 2007 després de l’ensorrament de l’anterior casal l’any
2004. L’edifici entre mitgeres de planta baixa planta primera i planta semisoterrani, es
troba en sòl qualificat de residencial plurifamiliar “eixample” (clau 2a). La seva
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superfície construïda total és de l’ordre de 1.200 m2 per una superfície útil total de 985
m 2.

El Casal Catequístic

El Local de l’Associació de Veïns de Oasis

El Casal disposa d’una sala d’actes de 250 localitats (butaques fixes) amb un espai
escènic de 119 m2 (on manca el teló d’acer tallafoc) una sala polivalent de 140 m2
amb un bar-guardaroba, un despatx, tres sales de reunions i un espai social així com
espais de magatzem, camerinos, cabina de control i serveis sanitaris. La configuració
de la sala permet programar-hi un nombre important d’actes diversos al llarg de l’any,
des de teatre infantil a concerts de jazz, compensant d’una certa forma el
sobredimensionament del teatre de la Passió. Per això, es tracta d’un dels
equipaments culturals més dinàmics del municipi. L’Ajuntament ha establert un
conveni de cessió de la sala amb l’entitat propietària.
El Pla Local d’Equipaments Culturals ha detectat com a dèficits, la manca del teló
tallafoc a l’escenari i la presència d’una única barra de llum motoritzada. També
queden pendents alguns acabats i l’eixamplament de la vorera davant de l’entrada
principal (suprimint l’aparcament). No es preveu la seva ampliació.
La Unió Excursionista d’Olesa (Sc12) ja ha estat citada dins els equipaments
esportius. La seva seu es troba al carrer Val d’Aran, 2 al nucli antic. Es tracta d’un
edifici de construcció recent, promogut i propietat de l’entitat, que presenta una imatge
de caire industrial amb a l’exterior panells prefabricats de formigó i a l’interior uns
acabats molt senzills. Consta de dos cossos principals. En el primer es troba a la
planta baixa el vestíbul d’entrada, unes oficines i sales de reunions, un magatzem i
uns serveis sanitaris i a la planta altell un gran espai de magatzem. El segon cos acull
una gran sala polivalent de 560 m2 totals d’un sol volum amb terra pla i un escenari
desmuntable integrat. La superfície construïda total del conjunt és de l’ordre de 1.300
m 2.
La configuració de la sala polivalent li permet acollir tota mena d’activitats com per
exemple, concerts, balls de saló (especialment per a la gent gran), banquets, assaigs,
etc., organitzat per la pròpia entitat o per a d’altres del municipi. Compensa d’aquesta
forma l’absència d’un local municipal de característiques similars. Ara bé, la manca
d’insonorització i d’aïllament acústic amb l’exterior minva el confort de la sala i la
qualitat de les activitats que s’hi realitzen.
L’Associació de Veïns i Propietaris de la Urbanització Oasis (Sc20) disposa d’un
local social propi situat al carrer de Can Miquel Amat s/n en sòl qualificat
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d’equipament. Aquest equipament té un ús principal de cap de setmana i es troba
totalment desvinculat de l’activitat sociocultural del nucli urbà. L’edifici consta de
planta baixa més planta primera i d’una superfície construïda de l’ordre de 325 m2.
Visualment presenta un estat de conservació satisfactori. El Pla Local d’Equipaments
Culturals no l’incorpora dins l’oferta d’espais culturals del municipi.

La possible incorporació de l’antiga nau industrial de Catex Vilapou
o de l’edifici del Molí d’Oli
El Pla Local d’Equipaments Culturals d’Olesa de Montserrat planteja integrar dins el
mapa d’equipaments culturals d’Olesa de Montserrat l’antiga nau industrial de
Catex de Vilapou (Ad21), que forma part dels els equipaments tècnics,
administratius i de seguretat, per tal d’adequar-hi un espai per a residències
artístiques i tallers de creació .
La nau de Vilapou que en aquests moments s’utilitza com a magatzem municipal,
data de principis del segle XX i es trobava inicialment dins l’antiga fàbrica tèxtil de
Catex Vilapou. Durant l’enderroc del conjunt fabril original a final del segle passat,
l’Ajuntament va aconseguir conservar i adquirir aquesta nau, una de les més
interessants des d’un punt de vista arquitectònic. Es tracta d’un edifici catalogat amb
grau de protecció II (estructura tipològica) amb una única nau rectangular totalment
diàfana de 628 m2 on destaca la seva coberta de rajoles de ceràmica amb les seves
gelosies i els seus arcs estructurals de formigó armat. L’estat de conservació actual
de l’edifici és molt precari. Segons el projecte de rehabilitació redactat l’any 2005, la
seva rehabilitació representaria una inversió de l’ordre de 1 M €.
Cal remarcar que la construcció de les naus industrials que l’envolten no han permès
posar-la en valor. El seu allunyament i la seva accessibilitat des del nucli urbà
resulten encara problemàtica si bé el futur desenvolupament dels sectors SUPr.1 i
SUPr.8 permetrà millorar aquest aspecte.

La seu de la Unió Excursionista d’Olesa

La nau de Catex Vilapou

En aquesta línia l’Ajuntament es planteja la possibilitat d’una permuta amb el Molí
d’Oli situat al cor del casc urbà al Carrer Anselm Clavé. En efecte el projecte de
cobriment de la riera podria implicar la impossibilitat de mantenir l’activitat de
producció d’oli d’oliva promoguda per la Fundació privada propietària de l’edifici.
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D’aquesta forma, aquesta activitat es podria traslladar a l’antiga nau Catex-Vilapau
mentre que el Molí d’Oli esdevindria un equipament de caire cultural la vocació del
qual encara quedaria per definir.

Les necessitats i propostes d’actuació del Pla Local d’Equipaments
Culturals
En conclusió del treball d’anàlisi i diagnosi dels equipaments culturals, el Pla Local
d’Equipaments Culturals proposa les 6 actuacions següents:
1. Creació de la Casa dels Contes – Casa Museu de la Cultura Catalana a Cal
Puigjaner: amb redacció del projecte executiu l’any 2011 i realització de les
obres 2012-2014 i un cost estimatiu inicial de 3,33 M €.
2. Creació del Centre de Joves a l’antic Escorxador Municipal: amb redacció del
projecte executiu l’any 2012 i calendari de realització de les obres per
determinar i un cost estimatiu situat entre 1,4 M € i 3,08 M €.
3. Rehabilitació del Teatre Olesa: amb calendari per determinar i un cost
estimatiu situat entre 3,3 M € i 4,1 M €.
4. Creació d’un nou Centre Cultural Polivalent al Teatre de la Passió: amb
calendari i cost per determinar.
5. Ampliació de la superfície bibliotecària. A curt i mig termini amb la integració de
les biblioteques escolars i dels futurs centres de documentació del Centre de
Joves i de la Casa dels Contes i a llarg termini mitjançant la construcció d’un
nou equipament. Calendari i costos d’inversió no determinats.
6. Creació de nous espais de creació i formació artística amb nous espais
expositius als equipaments culturals de nova creació, millora de les
instal·lacions de l’Escola d’Arts i Oficis i rehabilitació de la nau modernista de
Catex Vilapou. Calendari i costos d’inversió no determinats.

Els equipaments religiosos
Olesa de Montserrat disposa de dos equipaments religiosos censats:
o L’Església Parroquial de Santa Maria
o I la Mesquita del carrer Ample.
Tots dos es troben al nucli antic a pocs metres l’un de l’altre.

L’Església Parroquial de Santa Maria

La Mesquita
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L'Església parroquial de Santa Maria (Sc13), propietat del Bisbat, es troba al cor
del nucli antic a la plaça nova s/n. L’edifici ha patit diferents transformacions al llarg
del temps. El 1589 s'acordà portar a terme una primera ampliació, que no estigué
enllestida fins al 1624. La torre del rellotge (antiga torre de defensa que formava part
de l'antic castell) també fou remodelada entorn d'aquestes dates.
L'Església patí els efectes de la Guerra Civil (1936-1939) i fou cremada totalment.
L'any 1940 es començà la reconstrucció del nou temple, que fou inaugurat l’any 1956.
LaTorre del Rellotge forma part del catàleg de patrimoni monumental de la Generalitat
de Catalunya.
El conjunt Església i Torre del Rellotge es troba en sòl qualificat d’equipament. L’estat
de conservació general és satisfactori.
La mesquita (Sc14) d’Olesa de Montserrat es troba en els baixos d’un edifici privat
d’habitatges situat al carrer de l’Església. Les seves dimensions són molt limitades.
Es troba en sòl no qualificat d’equipament (casc antic, clau 1a).

La Llei 16/2009 dels Centres de Culte
El text normatiu aprovat pel ple del Parlament de Catalunya, el 15 de juliol 2009, té
com a finalitat garantir l’aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les
confessions i les comunitats religioses a establir centres de culte, i té per objecte
preveure sòl on s’admeti o s’assigni l’ús religiós, d’acord amb les necessitats i la
disponibilitat dels municipis, així com regular les condicions tècniques i materials
mínimes que han de garantir la seguretat de les persones i les condicions adients de
salubritat dels centres esmentats.
D’aquesta forma, la llei estipula al seu article 4 l’obligatorietat que els plans
d’ordenació urbanística municipal han de preveure sòls amb la qualificació de sistema
d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova
implantació. Aquesta previsió, detalla la llei, s’haurà de fer d’acord amb les
necessitats i les disponibilitats del municipi. La llei també regula a l’article 6, que les
administracions garantiran un tracte igualitari i no discriminatori en les cessions i
autoritzacions per activitats esporàdiques d’ús religiós d’equipaments o espais públics
o en l’ocupació de la via pública.
Aquesta exigència s’aplicarà als plans d’ordenació urbanística municipal que estiguin
en tramitació o en revisió i no hagin estat encara objecte de resolució definitiva. En
qualsevol cas els municipis hauran d’adaptar el seu planejament a aquesta nova
normativa en un termini màxim de deu anys.
Aquesta llei s’aplica als centres de culte de concurrència pública amb fins religiosos i
també a l’ús amb finalitats religioses a aquells equipaments i espais públics que
habitualment no s’usen amb aquest objectiu. No s’aplicarà aquest text, però, als llocs
de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials i educatius, cementiris,
tanatoris, centres penitenciaris o els situats en espais de titularitat pública o privada
destinats a altres activitats. També en queden exclosos els centres que formen part
del Inventari del Patrimoni Cultural Català.
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Les Esglésies, confessions i comunitats religioses que acompleixin la seva activitat a
Catalunya i que vulguin obtenir la llicència municipal hauran d’estar inscrites en el
Registre estatal d’entitats religioses.
Tot i això segons l’avantprojecte de llei aprovat per l’actual Govern de la Generalitat al
mes de setembre 2011 que modifica la llei 16/2009, no s’exigirà als municipis
l’obligació de preveure en els seus plans d’ordenació urbanística sòls on s’admetin els
usos de caràcter religiós de nova implantació. Aquesta exigència, obligatòria en el text
original, no serà exigible si els municipis no han detectat la necessitat d’implantar
nous centres de culte en el seu territori. En relació amb aquesta qüestió, s’elimina
també l’obligació dels municipis d’adequar el planejament general a les previsions de
la llei en un termini de 10 anys, ja que no es considera convenient imposar als
ajuntaments una revisió forçosa del seu planejament quan no hi hagi una demanda o
necessitat social prèvia. En aquest sentit, han de ser els mateixos ajuntaments els
que constatin aquesta demanda o necessitat i facin la modificació del seu
planejament.
En aquest marc, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la possibilitat d’aprofitar la
revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística per tal de permetre la construcció de
nous centres de culte.

Síntesi
El municipi d’Olesa de Montserrat disposa en l’actualitat d’una oferta d’equipaments
socioculturals municipals i/o privats prou diversificada amb la Casa de Cultura, la
Biblioteca Municipal, el Teatre de la Passió i el Casal Catequístic com a més
emblemàtics. Aquesta oferta s’ha ampliat recentment amb l’obertura del Centre Cívic
de Cal Repissa. Es cobreix d’aquesta forma bona part de la demanda, tot hi
l’absència d’un equipament escenicomusical d’un aforament situat entre 400 i 500
espectadors.
En aquest context, les necessitats d’actuacions futures poden classificar-se en dues
categories:
o La més important i variada és la creació de nous equipaments culturals dins
d’edificis històrics i emblemàtics del municipi: Cal Puigjaner (a curt o mig
termini amb usos a confirmar), l’Escorxador Municipal per a situar-hi el nou
Centre de Joves i la seu de l’Associació de Veïns, i l’antiga nau industrial
Catex-Vilapou o el Molí d’Oli (amb usos a determinar).
o I la segona categoria que inclou la rehabilitació del Teatre Olesa “Salistes” que
permetrà la recuperació d’una sala de 400 espectadors, la possible
consolidació del Teatre de la Passió com a centre cultural polivalent, la creació
d’un hotel d’entitats a l’antiga escola Sant Bernat i finalment la possible
construcció a llarg termini d’una segona biblioteca local.
Per als equipaments religiosos, no es preveu cap actuació.
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Quadre resum de les necessitats identificades
Actuacions equipaments d'ús sociocultural i/o religiòs
Actuacions

Tipus d'actuació

Possible localitzaió

Creació del Centre de Joves i del local de
l'Associació de Veïns Rambla - Eixample a l'antic
escorxador municipal

Rehabilitació i obra nova

Antic Escorxador Municipal

El cost orientatiu de l'actuació s'ha estimat entre
1,4 M € i 3,08 M € segons les diferents
alternatives possibles.

Creació d'un centre cultural a Cal Puigjaner

Rehabilitació i obra nova

Cal Puigjaner nucli antic

Projecte previst en el marc del Pla d'Intervenció
Integral del Nucli Antic

Rehabilitació del Teatre Olesa "Salistes"

Rehabilitació i obra nova

Teatre Olesa

3 alternatives funcionals i arquitectòniques són
possibles amb un cost d'inversió orientatiu
comprès entre 3,3 M € i 4,1 M €

Creació Centre Cultural Polivalent al Teatre de la
Passió

Reformes i millores

Possible ampliació de la Xarxa Local de Lectura
Pública

Estudi

Creació d'un Centre Cultural a l'antiga nau Catex
Vilapou o a l'edifici del Molí

Rehabilitació i obra nova

Construcció d'una nova biblioteca local

Obra nova

Teatre de la Passió

Biblioteques escolars i altres
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Observacions

El PLEC no preveu de moment cap termini ni cap
cost d'inversió per a aquesta actuació.
El PLEC proposa ampliar el sistema de lectura
pública d'Olesa amb l'eventual incorporació
d'altres biblioteques públiques i/o privades .

Antiga nau Catex Vilapou
o edifici del Molí

El PLEC no preveu de moment cap termini ni cap
cost d'inversió per a aquesta actuació.

SUPr.8 (Rf4)
Camí de Ca l'Isard

El PLEC no preveu de moment cap termini ni cap
cost d'inversió per a aquesta actuació.
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3.4.6

Els equipaments, locals i/o serveis tècnics,
administratius i/o de seguretat

Olesa de Montserrat disposa en l’actualitat de tretze equipaments, locals i/o serveis
d’ús tècnic, administratiu i de seguretat. Tots ells es troben en el nucli urbà i/o en els
polígons industrials. Pel que fa al règim de propietat dels edificis o dels locals
equipaments 6 són de propietat municipal, 2 de la Generalitat, 2 de l’Estat i 3 privada.

Els equipament situats dins el nucli urbà
La Casa de la Vila (Ad1) és sens dubte el més emblemàtic de tots aquests
equipaments. Se situa al barri de Rambla –Eixample a la Plaça Fèlix Figueres i
Aragay s/n, dins la gran illa central d’equipaments (conjuntament amb la Casa de
Cultura, la Biblioteca, l’Escola d’Arts i Oficis i l’Esplai d’Avis). L’edifici correspon a
l’antic hotel Gori on l’Ajuntament es va instal·lar l’any 1933. Forma part del catàleg del
patrimoni arquitectònic local amb nivell de protecció II (façanes).
De planta baixa més tres plantes superiors, al llarg dels anys l’edifici ha estat objecte
de diferents obres de millora i rehabilitació i actualment presenta un estat de
conservació satisfactori i la seva accessibilitat és del tot adaptada. La majoria dels
espais de treball disposen de llum natural i vistes a l’exterior La seva superfície
construïda total és de l’ordre de 1.600 m2 i 58 llocs de treball amb la qual en resulta
una ràtio m2 construït / lloc de treball resultant és de 27,6 m2.

La Casa de la Vila

L’any passat es va posar en marxa a la planta baixa la nova Oficia d’Atenció al
Ciutadà al costat de la Sala de Plens. Els altres serveis municipals que se situen dins
l’edifici són:
o Alcaldia.
o Secretaria.
o Oficina d’Atenció Ciutadana.
o Serveis Generals
o Tresoreria i Intervenció.
o Recursos Humans.
o Serveis Tècnics, Urbanisme i Mediambient.
o Serveis d’Esports.
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Quadre dels equipaments tècnics, administratius i/o de seguretat d’Olesa de Montserrat
Codi Equipaments tècnics, administratius
i/o de seguretat
Ad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ad
20
21
22

Barri

Adreça

Qualificació Propietat
urbanística

Gestió

Sector Nucli urbà
Casa de la Vila, Ajuntament
Servei de Promoció Econòmica
Edifici dels antics safareigs
Organisme de Gestió Tributària
Jutjat de Pau
Policia Local
Antiga Caserna de la Guardia Civil
Correus
Estació tren FGC
Estació aeri FGC

Rambla - Eixample
Nucli antic
Nucli antic
Rambla - Eixample
Els Closos
Rambla - Eixample
Sant Bernat
Rambla - Eixample
Rambla - Eixample
Rambla - Eixample

Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n
c/ Ample 25
c/ Salvador Casas, 5
c/ Obliqua, 6, baixos
c/ Arquebisbe Ramón Torrella, 23 1
c/ Anselm Clavé, 191
c/ Argelines, s/n
c/ Lluís Puigjaner, 23
Plaça Fleming s/n
Av. Can Sedó s/n

E
1b
1a
4a
4a
1a
4a
2a
E
SUPs-2

Municipal
Municipal
Municipal
Privada
Privada
Municipal
Estat
Estat
Generalitat
Generalitat

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Generalitat
Municipal
Estat
Estat
Generalitat
Generalitat

Sector Poligons industrials i de serveis
Deixalleria municipal
Antiga nau industrial Catex Vilapou
Taller i magatzems de la brigada municipal

m2
solar
E

m2
solar
no E

4.040

1.055

3.884
NC
94
80
NC
291
590
NC
156
NC
9.670

PI Can Singla
PI Catex Vilapou
PI La Flora

Po. industrial de Can Singla, s/n
c/ dels Tintorers s/n
Po. industrial de la Flora, s/n

Total general

E
I7
E

Municipal
Municipal
Municipal

Municipal
Municipal
Municipal

6.369
633
3.301
13.710

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament
NC: No Comptabilitzat
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Sòl qualificat d´equipament

Ad1. Casa de la Vila
Ad2. Servei de Promoció Econòmica
Ad3. Edifici dels antics safareigs
Ad4. Organisme de Gestió Tributària
Ad5. Jutjat de Pau
Ad6. Policia Local
Ad7. Antiga caserna de la Guàrdia Civil
Ad8. Correus
Ad9. Estació tren FGC
Ad10. Estació Aeri FGC
Ad20. Deixalleria Municipal
Ad21. Antiga nau industrial Catex Vilapou
Ad22. Taller i magatzems de la brigada municipal

Sòl no qualificat d´equipament
Sòl qualificat d´espai lliure,
zona verda
Límit terme municipal
Límit sòl urbà

PI
Can Vinyals

Les Planes

Ad7

Sant Bernat

Ad22

Nucli Antic

PI La Flora

Ad2
Ad6

Els Closos
Ad5

Collet de
Sant Joan

Ad3

Ad1
Ad8

Ad4

Poble Sec
Ad8

Rambla
Eixample

Ad9

Robiroles

La Central
Ad20

PI Can Singla

Ad21

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat
Equipaments, locals i/o serveis tècnics, administratius
i/o de seguretat actuals
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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o Servei d’Educació
o Servei de Sanitat i Solidaritat.
No està previst de moment la realització de cap obra de millora a l’edifici
Tal i com s’ha presentat anteriorment (els Serveis Socials, Servei de Cultura, Arxiu
Municipal, etc.) altres serveis municipals, per manca d’espai suficient a la Casa de la
Vila es troben situats a altres edificis.
El servei de Promoció Econòmica (Ad2) va ser traslladat recentment des de la seva
antiga seu al carrer Salvador Casas (un local de propietat privada ocupat en règim de
lloguer)al Centre Cívic de Cal Repissa al nucli antic. Els cursos de formació es
realitzen a l’Escola d’Arts i Oficis.
L’edifici dels Antics Safareigs municipals (Ad3) es troba al principi del mateix
carrer Salvador Casas però en el barri del Nucli Antic. Es tracta d’un edifici municipal
de nova construcció i inaugurat aquest any 2011. No es troba en un sòl qualificat
d’equipament. Consta de planta soterrani, planta baixa més dues plantes superiors i
d’una superfície construïda total de l’ordre de 320 m2. Acull diferents serveis
municipals: una oficina tècnica del Pla Integral i el servei de menjador municipal per a
la gent gran. El seu estat de conservació és bo i la seva accessibilitat totalment
adaptada.

L’edifici dels antics safareigs

L’Organisme de Gestió Tributària

L’Organisme de Gestió Tributària (Ad4) de la Diputació de Barcelona ocupa els
baixos d’un edifici plurifamiliar situat al carrer Obliqua, 6. Es tracta d’un local de
lloguer remodelat recentment que disposa d’uns 66 m2 útils amb 4 llocs de treball.
L’estat de conservació és bo i l’accessibilitat adaptada.
El Jutjat de Pau (Ad5) acaba de ser traslladat a un local de lloguer situat a la primera
planta d’un edifici plurifamiliar del carrer Arquebisbe Ramón Torrella 23, al barri dels
Closos, a uns centenars de metres de la Casa Consistorial. Fins l’any passat el Jutjat
ocupava un local al carrer Mallorca. Amb el trasllat es disposa d’una superfície de
treball més important i d’un edifici de nova planta amb l’accés totalment adaptat.

158

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

La seu del Jutjat de Pau

L’oficina de correus

El projecte de creació d’un nou edifici de serveis municipals a l’illa central
d’equipaments
Conjuntament amb la creació del nou Centre de Formació Permanent Municipal
previst per agrupar l’Escola d’Arts i Oficis, el Centre de Formació per Adults, el Servei
Local de Català i els cursos de formació organitzats pel Servei de Promoció
Econòmica, l’estudi de programació de l’Illa Central d’Equipaments redactat l’any
2010 pel Servei d’Equipament i Espai Públic preveu també la construcció d’un nou
Edifici de Serveis destinat a agrupar-hi:
o L’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
o Els Serveis Socials d’Atenció Primària amb el Centre Obert i el Servei de
Benvinguda.
o El Servei de Promoció Econòmica.
o L’Organisme de Gestió Tributària
o El Jutjat de Pau
Per tant permetrà centralitzar tota l’atenció i la informació al ciutadà, millorar les
condicions de treball i el funcionament dels diferents serveis, agrupar tots els serveis
socials i reduir els dèficits d’espais actuals. L’estudi de programació proposa situar
aquest edifici al costat del futur Centre de Formació Permanent. Es preveu dues
alternatives amb una superfície construïda estimativa de 1.987 m2 a 2.146 m2 i un
cost estimatiu de l’operació (obres, honoraris de tècnics i IVA inclosos) de 3,5 M a 3,8
M €.

L’edifici municipal seu de la Policia Local

L’antiga caserna de la Guàrdia Civil

La seu de la Policia Local (Ad6) se situa als baixos de l’edifici municipal del carrer
Anselm Clavé, on es troba també el Servei de Benvinguda i diferents habitatges
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socials. La superfície disponible i la configuració dels espais són del tot insuficients
per tal de garantir un desenvolupament adequat de les activitats de la Policia. A més
a més, l’edifici presenta un estat de conservació deficient i està afectat pel
planejament urbanístic actual. L’Ajuntament s’ha plantejat de traslladar la seu de la
Policia Local a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil (Ad7) situada al barri de Sant
Bernat, carrer Argelines però de moment no s’ha arribat a cap acord amb l’Estat per a
la seva adquisició. Aquesta antiga caserna és un edifici construït als anys 60 del segle
passat. La planta baixa acollia les dependències administratives i els vestidors i les
plantes superiors els habitatges. Sense ús des de fa uns anys, l’edifici es comença a
degradar i es troba un solar no qualificat d’equipament. El possible trasllat de la seu
de la Policia Local en aquest edifici implicarà normalment l’enderroc previ de l’edifici
existent i la seva reconstrucció. Cal remarcar, a més a més, que la superfície del solar
resulta molt ajustada per a la construcció d’un aparcament suficient.
Com a alternativa a aquest edifici, la nova seu de la Policia Local es podria situar per
exemple al solar d’equipament situat darrera del supermercat Dia al barri de Poble
Sec (Re10). Aquest solar disposa d’una bona accessibilitat amb possibilitat
d’aparcament a proximitat i d’una edificabilitat suficient. Cal tenir en compte que la
seu de la Policia Local no requereix en prioritat una localització cèntrica en el nucli
urbà però si una molt bona accessibilitat i comunicació viària amb el conjunt del
territori.
A títol d’exemple, l’Ajuntament d’Esparreguera va construir recentment un edifici de
nova planta per a la nova seu de la policia local. Aquest edifici de planta baixa i planta
soterrani representa una superfície construïda total de 848 m2 (50% per oficines i
magatzems i 50% per a aparcament) amb una ocupació total de 460 m2.
L’oficina de correus (Ad8) ocupa un local comercial a la planta baixa d’un edifici
plurifamiliar del carrer Lluís Puigjaner a proximitat de la Casa de la Vila i del Mercat
Municipal. No es detecta cap necessitat concreta si bé es pot plantejar la creació
d’una nova oficina per tal de millorar la qualitat del servei actual i apropar-lo als barris
més a l’est del nucli urbà. Aquest nou local podrà situar-se també un espai comercial i
no requereix per tant un solar qualificat d’equipament.

L’edifici de l’estació de FGC

L’estació de l’aeri

L’edifici de l’estació del Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya (Ad9) es troba
en sòl qualificat d’equipament, a la Plaça Fleming s/n . Presenta un bon estat de
conservació i el seu accés és adaptat. Aquesta estació es comunica amb la del
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transport aeri (Ad10) situada a l’altra banda de les vies a l’avinguda Sedó i que uneix
Olesa de Montserrat amb Esparreguera i que va entrar en servei l’any 2005. L’edifici
se situa en el sector urbanístic SUPs.2 i ocupa aproximadament uns 3.500 m2 del
futur sòl per a equipament previst (15.056 m2) en aquest sector. El seu futur
desenvolupament urbanístic, en un termini encara no determinat, haurà de permetre
millorar l’accés rodat i de vianants a les dues estacions i la seva relació amb la C.55.

Els equipaments situats dins els polígons industrials
La deixalleria municipal (Ad20) es troba al polígon industrial de Can Singla en un
solar municipal qualificat d’equipament. De construcció recent, acaba de ser ampliada
i presenta un bon estat de conservació. Consta ara d’un total de 19 contenidors, és a
dir, més del doble dels existents abans de la seva ampliació.
El Polígon industrial de Can Vinyals situat a l’altre costat del nucli urbà disposa també
d’un solar municipal qualificat d’equipament de 2.640 m2 (Re22) que permetria a més
llarg termini la creació d’un segon servei de deixalleria municipal o similar relacionat
amb la recollida selectiva dels residus.
El servei de recollida d’escombraries està gestionat per l’empresa Fomento.
L’abocador de Coll Cardús de Vacarisses és el destí dels residus no reciclables.

El nou edifici de la brigada municipal

La deixalleria municipal

L’antiga nau industrial de Catex Vilapou (Ad21) que serveix actualment de
magatzem municipal s’ha presentat i analitzat amb els equipaments socio-culturals i
religiosos.
Finalment, el taller i magatzems de la brigada municipal (Ad22), fins ara situat a
l’antic escorxador municipal, es troba en fase de trasllat al nou edifici construït al
Polígon Industrial de La Flora en un solar qualificat d’equipament i propietat de
l’Ajuntament. L’edifici de tipologia industrial compta amb una superfície construïda
total de 1.234 m2 repartits entre la planta baixa i la planta pis. La resta del solar de
3.301 m2 permetrà acollir places d’aparcament i acopi de material divers. Per a una
possible ampliació futura queda encara disponible just al costat una superfície total de
5.749 m2 qualificada també d’equipament.
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Síntesi
La Casa de la Vila és actualment l’equipament municipal administratiu més
representatiu del municipi. La seva planta baixa ha estat reformada recentment.
Aquest edifici es complementa amb alguns locals on se situen diferents serveis
municipals., la majoria dels quals (seu de la Policia Local inclosa) presenten
mancances funcionals i espacials importants. Aquesta dispersió dificulta a més a més
la coordinació dels serveis i l’optimització dels recursos.
Pel que fa als equipaments tècnics, s’acaba de posa en funcionament el nou edifici i
taller de les brigades municipals d’obres i la deixalleria municipal reformada i
ampliada.
En aquest context, les necessitats d’actuacions futures són:
o la creació d’un nou Centre de Serveis Municipals a l’Illa Central d’Equipaments
a proximitat de la Casa de la Vila per tal d’agrupar-hi tots els serveis
administratius actualment dispersos;
o La construcció d’una nova seu per a la Policia Local;
o La realització de millores diverses a l’edifici de la Casa de la Vila.
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Quadre resum de les necessitats identificades
Actuacions equipaments tècnics, administratius i/o seguretat
Actuacions

Tipus d'actuació

Possible localització

Construcció del Centre de Serveis Municipals amb els Obra nova
Serveis Socials a l'Illa Central d'Equipaments
Nova seu de la Policia Local

Rehabilitació i/o obra nova

Millores edifici Casa de la Vila

Reformes i millores

Illa Central d'Equipaments

Observacions
El cost d'inversió orientatiu mínim és de l'ordre de
3,5 M €

No es preveu de moment cap termini. El cost
Antiga Caserna Guàrdia Civil
o aparcament Poble Sec (Re10) orientatiu d'inversió és de l'ordre de 1 M €.
Casa de la Vila
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3.4.7

Els equipaments, locals i serveis de proveïment
i/o subministrament

L’edifici del Mercat Municipal (Ps1) se situa entre la Plaça Catalunya i el carrer Lluís
Puigjaner en el barri de Rambla-Eixample al centre de gravetat del nucli urbà. Des del
tancament de l’Escorxador Municipal, constitueix l’únic equipament públic de
proveïment i subministrament existent al municipi.
Aquest servei es complementa amb el mercat ambulant que es realitza cada
divendres de la setmana al seu voltant.

El Mercat Municipal

L’edifici del Mercat forma part del catàleg del patrimoni arquitectònic del municipi amb
nivell de protecció II (estructura tipològica) i és un dels edificis més emblemàtics del
municipi. Conjuntament amb la Plaça Catalunya se situa en un sòl qualificat
d’equipament. Consta de planta baixa accessible al públic i planta soterrani per a
magatzems i locals de serveis. Durant la dècada dels 90’, va ser objecte de diverses
obres de millora i de conservació. L’any 2004 es va adaptar la instal·lació elèctrica.
Per això, presenta actualment un bon estat de conservació i el seu accés està
adaptat.
No hi ha cap establiment de tipus supermercat incorporat a l’actual edifici, i dels 279
mòduls de venda existents només 2 estan disponibles.
El Mercat disposa d’un gran aparcament públic sota la Plaça Catalunya el qual li
confereix un potencial comercial superior.
No es preveu la construcció d’un nou mercat a un altre barri del municipi.
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Quadre dels equipaments de proveïment i subministrament d’Olesa de Montserrat
Codi Equipaments de proveïment i
subministrament
Ps
1

Barri

Adreça

Qualificació Propietat
urbanística

Gestió

Sector Nucli urbà
Mercat municipal

Rambla - Eixample

Plaça de Catalunya s/n

Total general

Municipal

Municipal

m
solar
E

2

m
solar
no E

5.587

0

5.587
5.587

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament
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Sòl qualificat d´equipament

Ps1. Mercat Municipal

Límit terme municipal
Límit sòl urbà

PI
Can Vinyals

Les Planes

Sant Bernat

Nucli Antic
PI La Flora
Els Closos

Collet de
Sant Joan

Rambla
Eixample

Ps1

Poble Sec

Ps1

Robiroles

La Central

PI Can Singla

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Equipaments, locals i/o serveis de proveïment i subministrament actuals
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
166

0

250

500 m

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

3.4.8

Els equipaments privats

En aquesta categoria no contemplada en l’actual Pla General d’Ordenació
Urbanística, s’ha situat l’únic edifici del municipi situat en un sòl per a equipament que
desenvolupa una activitat totalment desvinculada dels serveis als ciutadans. Es tracta
de l’edifici del Molí d’Oli Pr1.
Aquest edifici que ocupa un solar de forma molt allargada que dóna façana al carrer
Anselm Clavé i a la Riera de Can Carreras acull una de les activitats productives amb
més història a Olesa de Montserrat: la fabricació d’oli d’oliva.
L’edifici que presenta un estat de conservació regular forma part del catàleg del
patrimoni arquitectònic del municipi amb nivell de protecció II (estructura tipològica), la
qual ha afavorit la seva qualificació urbanística com a equipament.
Tal i com s’ha mencionat anteriorment, l’Ajuntament es planteja la seva adquisició
mitjançant permuta amb l’antiga nau industrial del polígon Catex-Vilapau on es podria
transferir l’activitat de producció d’oli. D’aquesta forma, el Molí podria, per exemple,
acollir en el futur el Centre de Creació d’Arts Visuals que el Pla Local d’Equipaments
Culturals proposa crear a l’antiga nau industrial o un altre ús cultural relacionat per
exemple amb el patrimoni.

L’edifici del Molí al carrer Anselm Clavé
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Quadre dels equipaments privats d’Olesa de Montserrat
Codi Usos privats en solar per a
equipaments
Pr

Sector Nucli urbà

1

Molí d'Oli

Nucli

Nucli antic

Adreça

Qualificació Propietat
urbanística

c/ Anselm Clavé

Total general

E

Privada

Gestió

Privada

m
solar
E

2

m
solar
no E

382

0

382
382

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament
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Sòl qualificat d´equipament

Pr1. Molí d´Oli

Límit terme municipal
Límit sòl urbà

PI
Can Vinyals

Les Planes

Sant Bernat

Nucli Antic
PI La Flora
Els Closos

Collet de
Sant Joan
Pr1

Rambla
Eixample

Poble Sec

Robiroles

La Central

PI Can Singla

PI Catex
Vilapou

PI Catex El Molí

Pla Director d´Equipaments d´Olesa de Montserrat

N

Usos privats en solar per a equipament
Nucli urbà i poligons industrials i de serveis
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3.4.9

Altres àmbits

El manteniment dels equipaments
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es fa càrrec del manteniment tècnic de tots els
equipaments municipals i dels centres d’educació infantil i primària. L’Àrea dels
Serveis Territorials és el principal responsable d’aquesta tasca, si bé altres serveis
com per exemple el d’esports hi intervenen també.
L’anàlisi dels diferents equipaments municipals ha permès destacar el bon estat de
conservació d’aquests. Ara bé, l’Ajuntament no disposa encara d’un inventari complert
i detallat dels equipaments que identifiqui les seves característiques constructives i les
seves instal·lacions, ni d’un pla de manteniment general preventiu i correctiu.
Per tal de racionalitzar aquesta gestió, encertar les actuacions i finalment optimitzar
els costos de manteniment, és molt important disposar d’un coneixement detallat dels
equipaments recolzat per una memòria exhaustiva de les seves característiques,
plànols informatitzats posats al dia, programa de manteniment preventiu, etc.
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4.
Anàlisi de la hisenda
municipal
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4.1

Presentació

El Pla Director d’Equipaments del municipi d’Olesa de Montserrat implicarà
l’assumpció de compromisos inversors municipals vinculats a la construcció,
ampliació dels equipaments que constitueixin propostes d’actuació en ferm un cop
aprovat el Pla. Un primer pas per poder definir les propostes d’actuació del Pla és
conèixer el comportament de les finances locals al llarg dels últims anys amb la
finalitat de poder avaluar la capacitat de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per poder
assumir reptes inversors derivats de l’aprovació del Pla.
Es tracta de conèixer una primera aproximació dels ingressos corrents i de capital que
genera la hisenda municipal del municipi, així com les despeses corrents i de capital
que aquesta assumeix per poder avaluar la capacitat per executar la posada en
marxa del futur Pla Director d’Equipaments.
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4.1.1

El ingrés corrent municipal

S’observa una evolució irregular del ingrés corrent al llarg del període 2006 – 2010
amb oscil·lacions anuals que acaben situant el ingrés corrent de l’any 2010 en un
màxim de 21,21 milions d’euros. Aquests increments puntuals en els anys 2007 i
2010 són originats per ingressos provinents de quotes d’urbanització (superen els 3,4
milions d’euros en cada any esmentat). Les quotes d’urbanització, de la mateixa
manera que les Contribucions Especials, són recursos afectats que han de ser
destinats a una despesa de capital concreta, és a dir, tenen un naturalesa que
s’escapa del que s’entén per ingrés corrent des del punt de vista pressupostari
acostant-se més al concepte d’ingrés puntual i no recurrent. Si es descompta els
ingressos procedents d’aquestes quotes d’urbanització en tots els anys, els ingressos
corrents mostren una tendència molt estable amb uns imports al voltant dels 17
milions d’euros en tots els anys analitzats.

Ingrés corrent Ajuntament d’Olesa de Montserrat (milions €)

25
21,21

20,01
20

18,13
17,28

16,62
15

10

5

0
2006

2007

2008

2009

2010

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

La variació del ingrés corrent per habitant segueix la mateixa tendència però és
menys aguditzada que la observada en valors absoluts. Aquest fet es deu a que el
increment de població entre l’any 2006 i l’any 2010 a Olesa de Montserrat ha estat
moderat però continu, incrementant-se la població resident al municipi en un 9%
durant aquest últim quinquenni.
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Ingrés corrent per habitant a Olesa de Montserrat
€/N
Ingrés
corrent
Executat
Recaptat

2006

2007

2009

2009

2010

Var.
06–10

16.619.141,98

20.007.677,69

18.125.581,91

17.279.752,98

21.206.738,14

27,60%

54,44%

80,68%

67,64%

63,84%

78,78%

91,24%

82,34%

89,13%

86,54%

88,99%

44,71%
2,47%
8,90%

Habitants
21.714
22.257
22.914
23.301
23.646
IC
/
765,37
898,94
791,03
741,59
896,84
habitant
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat i IDESCAT

17,18%

En les hisendes municipals resulta cabdal l’eficàcia en la gestió recaptadora dels
tributs i dels altres conceptes i partides que configuren el ingrés corrent municipal. En
aquest sentit, i tenint en compte les dades disponibles, s’intueix un eficàcia
recaptadora municipal alta (l’any 2010 els cobraments efectius assoleixen el 89%) i
una eficàcia d’execució1 creixent (passant d’un executat del 54% al 2006 a un
executat del 79% al 2010).
Pel que fa a la composició del ingrés corrent, s’observa que predominen els capítols
Impostos directes i les Transferències corrents (entre tots dos representen entre un
65% i 80% del total d’ingressos corrents al llarg de tot el període). Els ingressos
procedents de Taxes i Altres ingressos tenen un pes similar en tots els anys
considerats exceptuant els augment puntuals als anys 2007 i 2010 com a
conseqüència d’uns ingrés procedent de Quotes d’Urbanització vinculades a
transformacions urbanístiques concretes2. El ingrés corresponent als Ingressos
patrimonials és residual al llarg de tot el període analitzat.
També s’adverteix una constant disminució del pes relatiu del capítol Impostos
indirectes fins al punt de que a l’any 2009 i 2010 els ingressos procedents d’aquest
capítol desapareixen. El capítol Impostos indirectes està format únicament per
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que és un tribut que grava la
construcció, instal·lació o obra que requereix llicència municipal. Així, la disminució
dels ingressos obtinguts per aquesta via no resulta sorprenent si es té en compte la
situació de crisi econòmica del país i de l’especial debilitament i col·lapse del sector
de la construcció i del mercat immobiliari actual.

1 S’entén estat d’execució com la relació entre els drets reconeguts nets de les liquidacions pressupostàries respecte a les seves
previsions definitives inicials..
2 Concretament, es tracta de Quotes d’Urbanització relacionades amb la UAi4 i amb el SUPi2 – La Flora Fou.
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Composició ingrés corrent Ajuntament d’Olesa de Montserrat (%)
100%
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70%
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directes

Impostos
indirectes
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Taxes
i
ingressos

altres

2009

2010

Transferències
corrents

Ingressos
patrimonials

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Observant les dades per habitant, es veu com el capítol que més s’ha vist incrementat
ha estat el Taxes i altre ingressos degut a les Quotes Urbanístiques de l’any 2010. El
segueix el capítol de Transferències corrents, seguit dels Impostos directes. En les
xifres per habitant també es pot constatar la pèrdua d’importància abans esmentada
del capítol Impostos indirectes.

Composició Ingrés corrent per habitant a Olesa de Montserrat
2006

2007

2008

2009

2010

Impostos directes per habitant

302,49

298,56

319,10

300,78

315,57

Impostos indirectes per habitant

67,56

30,43

7,57

-4,87

-0,76

€ habitant

Taxes i altres ingressos per
166,76
317,80
174,90
156,55
307,40
habitant
Transferències corrents per
222,19
244,76
280,71
282,94
270,92
habitant
Ingressos
patrimonials
per
6,37
7,38
8,74
6,20
3,72
habitant
IC / habitant
765,37
898,94
791,03
741,59
896,84
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat i IDESCAT
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4.1.2

La despesa corrent municipal

Al llarg del període 2006 - 2010, la despesa corrent s’ha incrementat en 1,34 milions
d’euros, el que suposa un increment global de tan sols un 9%.
S’observa que tant el increment de la despesa corrent com els valors absoluts
d’aquesta despesa són inferiors al creixement dels ingressos corrents i als valors
absoluts d’aquests. En concret, la Hisenda Municipal d’Olesa de Montserrat mostra un
superàvit corrent durant tots els anys analitzats (aquest ha oscil·lat entre un mínim de
0,79 milions d’euros de l’any 2009 i un màxim de 5,66 milions d’euros assolit al 2010).

Despesa corrent Ajuntament d’Olesa de Montserrat (milions €)
20
16,79

16,49
15,55

15

14,21

14,36
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2007

10

5

0
2008

2009

2010

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Pel que fa a les xifres per habitant s’observa una tendència similar a la observada en
valors absoluts: una tendència a l’alça fins l’any 2008, any en que les despeses per
habitant comencen a manifestar una contenció. Partint dels 654,31 €/habitant l’any
2006 s’arriba als 732,72 €/habitant l’any 2008, fet que suposa una variació del 12%
per reduir-se al 2010 fins a 657,45 €/habitant, el que suposa assolir la mateixa
despesa corrent per habitant entre els anys 2006 i 2010.
Al llarg del període analitzat, el grau d’execució del pressupost, així com els
pagaments efectuats, de la Hisenda Municipal d’Olesa de Montserrat se situa en
percentatges molt alts i amb poca variació: l’any 2006 el pressupost executat era del
93% i el pagaments efectuats del 88%; a l’any 2010 els percentatges són del 91% i
89% respectivament.
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Despesa corrent per habitant a Olesa de Montserrat
2006

2007

2008

2009

2010

Var.0610

Despesa
corrent

14.207.634,41

14.355.601,16

16.789.631,29

16.491.740,33

15.546.139,50

9,42%

Executat

93,32%

95,30%

91,52%

92,04%

91,82%

€/N

Pagaments
87,85%
88,86%
89,32%
88,26%
89,49%
Habitants
21.714
22.257
22.914
23.301
23.646
DC / hab.
654,31
644,99
732,72
707,77
657,45
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrati IDESCAT

1,61%
1,64%
8,90%
0,48%

Pel que fa a la composició de la despesa corrent, al llarg del període 2006 – 2010,
aquesta s’ha mantingut molt estable. S’ha basat en els capítols Béns corrents i
serveis i Personal (entre tots dos capítols representen el 93% del total de la despesa
corrent). Els capítols Transferències corrents i Depesa financera han mantingut un
pes residual.

Composició despesa corrent Ajuntament d’Olesa de Montserrat (%)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Fent referència a la composició de la despesa corrent per habitant, s’observa com tots
els capítols han disminuït percentualment amb excepció del capítol de Personal que
té un increment de la despesa per habitant inferior del 4%. Observem com aquells
capítols que presenten una major variació són a la vegada els que menys importància
tenen dins el conjunt de la despesa corrent.
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Composició despesa corrent per habitant a Olesa de Montserrat
€ habitant

2006

2007

2008

2009

2010

Despesa personal per habitant
320,53
315,78
354,27
349,22
334,22
Despesa béns corrents i serveis per
288,49
291,04
330,72
314,50
287,52
habitant
Despesa financera per habitant
9,94
11,13
12,78
8,28
5,03
Transferències corrents per habitant
35,35
27,05
34,95
35,78
30,68
Despesa corrent per habitant
654,31
644,99
732,72
707,77
657,45
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat i IDESCAT
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4.1.3

Balanç ordinari

De l’anàlisi dels ingressos corrents i de les despeses corrents es pot observar que la
Hisenda Local d’Olesa de Montserrat té uns bons resultats ja que gaudeix d’un
superàvit corrent en tots els anys considerats. A més s’observa el bon comportament
de les despeses corrents ja que aquestes manifesten una contenció des de l’any 2008
que s’estén fins al present.
En el present apartat es fa una primera aproximació al balanç ordinari de la Hisenda
Local d’Olesa de Montserrat, és a dir, si els ingressos ordinaris recurrents anuals
poden fer front a les despeses de funcionament ordinàries anuals3.

Balanç Ordinari Ajuntament Olesa de Montserrat
€
Ingressos
Ordinaris
Despeses
Ordinàries
Saldo

2006

2007

2008

2009

2010

Var. 06
– 10

11.794.574,07

14.560.145,57

11.693.299,33

10.687.010,05

14.800.675,60

25,49%

15.391.357,21

15.426.211,69

18.062.151,99

17.826.076,48

16.866.291,12

9,58%

-3.596.783,14

-866.066,12

-6.368.852,66

-7.139.066,43

-2.065.615,52

42,57%

%
77%
94%
65%
60%
Absorció
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

88%

A la taula anterior es pot observar que les despeses de funcionament son més
elevades que els ingressos ordinaris en tots els anys del període analitzat.
Concretament, els ingressos ordinaris tenen una capacitat d’absorció de les despeses
fixes o estructurals d’un màxim del 94% l’any 2007 i d’un mínim del 60% l’any 2009.
Això vol dir que l’entitat local necessita dels recursos exteriors per fer front a la
totalitat de les seves despeses ordinàries (principalment transferències corrents
rebudes procedents d’altres Administracions).

3 Les Despeses ordinàries o de funcionament estan constituïdes per la Despesa de personal (Capítol I), la Despesa en Béns
corrents i serveis (Capítol II), les Transferències corrents atorgades (Capítol IV) i la Càrrega financera (Capítol III + Capítol IX, és
a dir, interessos financers més amortització del deute). Els ingressos ordinaris o propis estan constituïts per Impostos directes,
Impostos indirectes, Taxes i altres ingressos i Ingressos patrimonials (Capítols I, II, III i V). És a dir, els ingressos ordinaris són
els Ingressos corrents deduint les Transferències corrents obtingudes. L’especial caràcter de les Contribucions especials i la
necessitat de que el seu import sigui aplicat a finançar despesa de capital provoca que no puguin ser considerats ingrés corrent
des d’un punt de vista pressupostari, raó per la qual el seu import s’ha de descomptar per obtenir els ingressos ordinaris. El
mateix raonament s’aplica a les Quotes urbanístiques.
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4.1.4

El ingrés de capital municipal

Al llarg d’aquests anys, el ingrés de capital de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
mostra una tendència irregular (tal com es veu al gràfic següent). Als anys 2006 i
2007 el ingrés de capital es manté estable en 2,3 milions d’euros. Al 2008 es
produeix una forta davallada esporàdica per augmentar ràpidament al 2009, de
manera que a l’any 2010 el ingrés de capital és un 96% més elevat que al principi del
període analitzat.
Es important analitzar en detall els conceptes que configuren aquesta despesa de
capital ja que, en funció de l’origen, es pot veure afectada la càrrega financera futura
municipal i, en conseqüència, la capacitat per concertar nou finançament aliè i poder
afrontar amb suficient marge econòmic i financer els compromisos inversors que
determini el Pla Director d’Equipaments.
Ingrés de capital Ajuntament d’Olesa de Montserrat (milions €)
8

6
5,03
4,54
4

2,32

2,34

2
0,83

0
2006

2007

2008

2009

2010

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Al contrari del que succeïa en els ingressos i les despeses corrents, el grau
d’execució dels ingressos de capital es troba en uns percentatges baixos arribant a un
mínim del 8% a l’any 2008. Els cobraments efectius dels ingressos de capital
executats se situen en uns percentatges força elevats (entre un 71% i un 98%).
La composició del ingrés de capital ha estat força regular al llarg del període analitzat,
exceptuant l’any 2006 que mostra un comportament molt diferent a la resta d’anys.
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Ingrés de capital per habitant a Olesa de Montserrat
2006

2007

2008

2009

2010

2.319.952,35
17,43%

2.344.827,42
38,99%

827.826,84
7,56%

5.034.603,36
33,50%

4.542.922,00
34,44%

98,53%

70,95%

69,32%

98,07%

96,95%

€/N
Ingrés de capital
Executat
Recaptat

Habitants
21.714
22.257
22.914
23.301
23.646
Ingrés
de
106,84
105,35
36,13
216,07
192,12
capital / hab.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat i IDESCAT

Var. 06
- 10
95,82%
97,76%
1,60%
8,90%
79,82%

El capítol Passius financers té un pes important en tots els anys considerats amb un
pes estable ja que la seva magnitud fluctua entre el 44% i el 51% al llarg dels cinc
anys analitzats. Aquesta oscil·lació es deu a la concertació de nou endeutament que
s’ha dut a terme en cada anualitat.
A l’any 2006 es troba la presència del capítol Alineacions d’inversions amb una
representació del 47%4. A la resta del període, els ingressos procedents d’aquestes
Alineacions d’inversions desapareixen i es compensen amb el ingrés provinent de
Transferències de capital. Aquestes transferències són ingressos rebuts, sense cap
contraprestació, de diferents administracions (Estat, Generalitat de Catalunya i
Diputacions) i d’empreses privades vinculats a inversions de capital concretes. La
transferència que més destaca és la rebuda de l’Administració General de l’Estat als
anys 2009 i 2010.
Composició ingrés de capital Ajuntament d’Olesa de Montserrat (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006
Transferències de capital

2007

2008

Actius financers

2009
Passius financers

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

4 Ingressos derivats de l’alineació de solars del Pla parcial SUPi2 La Flora.
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Si hom es fixa en la composició per habitant, s’observa que els ingressos procedents
dels Passius financers per habitant augmenten en un 63%, els ingressos derivats de
les Alienacions d’inversions desapareixen i es percep un fort increment de les
Transferències de capital rebudes.

Composició ingrés de capital per habitant a Olesa de Montserrat
€ habitant

2006

2007

2008

2009

2010

Alienació
d’inversions
per
50,18
0,00
0,00
0,00
0,00
habitant
Transferències de capital per
0,00
54,42
15,80
122,55
101,13
habitant
Actius financers per habitant
2,32
5,09
2,53
4,20
2,64
Passius financers per habitant
54,34
45,84
17,80
89,31
88,35
Ingrés de capital per habitant
106,84
105,35
36,13
216,07
192,12
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat i IDESCAT

182

Var. 06 10
-100,00%
--13,85%
62,58%
79,82%

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

4.1.5

La despesa de capital municipal

La despesa de capital en el període 2006 – 2010 es caracteritza per un creixement en
la inversió municipal al llarg del període, únicament interrompuda l’any 2008 amb una
davallada del 45% respecte l’any anterior. Una tendència molt similar s’observa en el
cas de les dades per habitant però amb els percentatges minorats per l’augment de la
població.
Despesa de capital Ajuntament d’Olesa de Montserrat (milions €)
7,74

8
7,25

6

5,37
4,98

4
2,96

2

0
2006

2007

2008

2009

2010

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Despesa de capital per habitant a Olesa de Montserrat
€/N

2006

2007

2008

2009

2010

Despesa de
4.977.392,96 5.373.854,88 2.957.857,73 7.252.203,43 7.741.643,99
capital
Executat
17,40%
34,25%
15,25%
30,02%
34,21%
Pagaments
82,93%
96,89%
91,08%
84,62%
88,12%
Habitants
21.714
22.257
22.914
23.301
23.646
Despesa
229,23
241,45
129,09
311,24
327,40
capital / hab.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat i IDESCAT

Var. 06
- 10
55,54%
96,61%
6,26%
8,90%
42,83%

La despesa de capital municipal cal desgranar-la amb la finalitat de poder deduir
quina és la despesa anual en inversió real que ha realitzat la Hisenda Municipal
d’Olesa de Montserrat i conèixer la seva tendència i capacitat. La despesa de capital
s’ha fonamentat al llarg del quinquenni 2006 - 2010 en el fort pes del capítol
Inversions reals. Aquest capítol representa entre un 55% i un 82% durant el
quinquenni analitzat.
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La composició de la despesa de capital per habitant reflexa la irregularitat de la xifra
d’Inversions reals de l’any 2008 envers la resta d’anys del període. Durant el període
2006 – 2010 les Inversions Reals per habitant s’han incrementat un 43% mentre que
els passius financers s’han mantingut força estables. Encara que l’augment dels
Actius financers és d’un 13%, en valors absoluts es tracta de valors residuals.
Composició despesa de capital ajuntament d’Olesa de Montserrat (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006
Inversions reals

2007

2008

Transferències de capital

2009
Actius financers

2010
Passius financers

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Composició despesa de capital per habitant a Olesa de Montserrat
€ habitant

2006

2007

2008

2009

2010

Inversions reals per habitant
172,39
183,76
71,02
249,78
268,95
Transferències de capital per
0,00
4,49
0,00
0,00
0,00
habitant
Actius financers per habitant
2,32
5,09
2,53
4,20
2,62
Passius financers per habitant
54,51
48,10
55,53
57,27
55,83
TOTAL
229,23
241,45
129,09
311,24
327,40
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat i IDESCAT

184

Var. 06 10
56,01%
--13,15%
2,41%
42,83%

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Equipaments i Espai Públic

La inversió real municipal en el darrer quinquenni
La inversió real municipal entre els anys 2006 i 2010 presenta una mitjana anual de
4.328.052 €. Tal i com es manifesta en el diagrama de la pàgina següent, la producció
de béns públics de caràcter social dedicats a habitatge i urbanisme aglutinen gran
part de les inversions reals executades (en concret un 80% del total els anys 2007 i
2008).
El pes destacat de les inversions reals en infraestructures bàsiques i transport l’any
2009 (un 46% de les inversions totals) respon a les inversions vinculades al Fondo
Estatal de Inversión Local (FEIL) y al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local (FEESL), fons públics estatals resultat del Plan Español para el Estímulo de la
Economía y el Empleo (Plan E).
Les dades de l’any 2010 s’han de prendre amb cautela ja que en aquest exercici es
modifica l’estructuració dels pressupostos i és d’aplicació l’orde EHA/3565/2008, de 3
de desembre, el que significa canvis de codis i descripcions pressupostàries. Per tal
de seguir amb la mateixa línea argumental del document, s’ha fet una equivalència de
la classificació per programes de l’any 2010 en relació amb la classificació funcional
dels anys anteriors que cal prendre’s com indicativa per a efectes comparatius.
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Inversions reals municipals – classificació funcional (2006 – 2010)
1
Serveis Caràcter General
12 Administració general
Defensa, Protecció i seguretat
2
ciutadana
22 Seguretat i protecció civil
Producció de béns públics de
4
caràcter social
41 Sanitat
42 Educació
43 Habitatge i urbanisme
44 Benestar comunitari
45 Cultura
46 Altres serveis comunitaris i socials
Producció de béns públics de
5
caràcter econòmic
51 Infraestructures bàsiques i transport
53 Infraestructures agràries
Regulació econòmica caràcter
6
general
61 Regulació econòmica
62 Regulació comercial
Total

2006
€
%
51.313
1%
51.313
1%

2007
€
%
11.980
0%
11.980
0%

2008
€
%
18.732
1%
18.732
1%

2009
€
%
35.233
1%
35.233
1%

2010
€
%
436.730
7%
436.730
7%

62.407

2%

10.664

0%

1.571

0%

113.385

2%

10.274

0%

62.407

2%

10.664

0%

1.571

0%

113.385

2%

10.274

0%

3.546.284

95%

4.047.548

99%

1.591.581

98%

2.894.911

50%

4.880.316

76%

46.399
1.498.523
1.715.736
226.729
57.243
1.654

1%
40%
46%
6%
2%
0%

124
143.439
3.225.002
124.925
551.873
2.185

0%
4%
79%
3%
13%
0%

0
114.806
1.303.461
4.903
168.411
0

0%
7%
80%
0%
10%
0%

0
1.078.205
1.237.893
110.103
203.280
265.430

0%
19%
21%
2%
3%
5%

1.360
465.662
3.832.882
179.766
398.957
1.689

0%
7%
60%
3%
6%
0%

63.300

2%

19.781

0%

15.553

1%

2.673.842

46%

1.032.171

16%

63.300
0

2%
0%

0
19.781

0%
0%

15.553
0

1%
0%

2.506.256
167.586

43%
3%

949.797
82.374

15%
1%

20.048

1%

0

0%

0

0%

102.637

2%

0

0%

0
20.048
3.743.352

0%
1%
100%

0
0
4.089.974

0%
0%
100%

0
0
1.627.437

0%
0%
100%

0
102.637
5.820.008

0%
2%
100%

0
0
6.359.492

0%
0%
100%

Administració general
Seguretat i protecció civil
Sanitat
Educació
Habitatge i urbanisme
Benestar comunitari
Cultura
Altres serveis comunitaris i socials
Infraestructures bàsiques i transport
Infraestructures agràries
Regulació econòmica
Regulació comercial

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir dades Ajuntament Olesa de Montserrat
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En la taula següent es mostren els conceptes més significatius d’inversió de cada
anualitat analitzada al llarg del període 2006 – 2010. Es percep una tendència a la
diversificació en els anys 2008 i 2009 en el ventall d’inversions municipals anuals (en
aquest sentit, en els anys 2006 i 2007 entre tres i quatre inversions municipals
concentraven més del 60% de la inversió total d’aquell any; per contra, l’any 2009 les
cinc principals inversions municipals no arribaven al 40% del total d’inversió prevista).
Inversions reals municipals més destacables (2006 – 2010)
€

% sobre total
anualitat

1.498.523

40%

410.503
392.882

11%
10%

2.301.908

61%

€

% sobre total
anualitat

2006
42 Educació
Construcció Escola Bressol-E
43 Vivenda i Urbanisme
Ampliació biblioteca, arxiu, auditori i altres
Urbanitz. i gestió UAi4 La Flora
TOTAL
2007
45 Cultura
Cobriment pista esportiva
43 Vivenda i Urbanisme
Ampliació biblioteca, arxiu, auditori i altres
Urbanització i gestió Uai4 La Flora
Urbanització Pla Parcial SUPi2 La Flora

493.120

12%

761.340
456.627
1.640.763

19%
11%
40%

TOTAL

3.351.850

82%

€

% sobre total
anualitat

43 Vivenda i Urbanisme
Ampliació biblioteca, arxiu, auditori i altres
Urbanització Pla Parcial SUPi2 La Flora
Urbanització i gestió Uai4 Archs Lindcolor

189.305
329.149
354.672

12%
20%
22%

TOTAL

873.126

54%

€

% sobre total
anualitat

1.061.976

18%

347.508

6%

300.951
305.380
274.064

5%
5%
5%

2.289.879

39%

€

% sobre total
anualitat

2008

2009
42 Educació
Construcció Escola Bressol-E
43 Vivenda i urbanisme
Urbanitz. de carrers i clavegueram
51 Infraestructures bàsiques i transport
Rehabilitació parc de les Planes
Remodelació de la Rambla Catalunya
Urbanització del Carrer Margarida Biosca
TOTAL
2010
42 Educació
Construcció Escola Bressol-E
43 Vivenda i urbanisme
Construcció nova nau brigada
Urbanització Pla Parcial SUPi2 La Flora

369.556

6%

645.802
2.548.381

10%
40%

TOTAL

3.563.738

56%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat
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4.1.6

Ràtios econòmics i financers municipals

La gestió pressupostària passada determina la capacitat futura per assumir
inversions, les vies possibles de finançament (autofinançament i/o endeutament, etc.)
i, en definitiva, l’estat de les comptes municipals en quant a nivell d’equilibri
pressupostari total. El compte financer i altres ràtios econòmiques ens il·lustren l’estat
econòmic i financer de la Hisenda Municipal i ens avancen els possibles efectes i vies
de finançament per a l’execució del futur Pla d’Equipaments d’Olesa de Montserrat.

El compte financer
Tal com mostra la taula següent, la capacitat d’autofinançament de la Hisenda
Municipal arriba a una xifra màxima l’any 2010 de 6,73 milions d’euros. Aquest màxim
es dóna degut a una elevada recaptació d’ingressos de capital no financers aquell
anys (concretament, uns elevats ingressos procedents de Contribucions especials i
Quotes Urbanístiques, compaginat amb elevades Transferències de capital rebudes
d’altres administracions). L’estalvi net corrent en sentit econòmic5 és positiu en tots
els anys considerats amb excepció dels anys 2008 i 2009 on trobem una xifra
negativa al voltant dels 600.000 euros. En els anys 2006, 2008 i 2009 l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat es troba amb un dèficit públic resultat de tenir, en aquests
anys, uns ingressos de capital no financers força més reduïts que l’esforç municipal
en Inversions reals realitzades.

5 A efectes legals s’entén per estalvi net la diferència entre els drets liquidats pels capítols 1 a 5, ambdós inclosos, de l’estat
d’ingressos, i de les obligacions reconegudes pels capítols 1, 2 i 4 de l’estat de despeses minorada en l’import d’una anualitat
teòrica d’amortització de l’operació projectada i de cadascun dels préstecs i emprèstits propis i avalats a tercers pendents de
reembossament. En aquesta ràtio d’estalvi net legal no s’inclouran les obligacions reconegudes, derivades de modificacions de
crèdits que hagin estat finançades amb romanent líquid de tresoreria.
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Compte financer
2006
2007
2008
2009
€
Ingrés corrent
16.619.141,98 20.007.677,69 18.125.581,91 17.279.752,98
Despesa corrent
14.207.634,41 14.355.601,16 16.789.631,29 16.491.740,33
CE i QU
0,00
3.407.880,64
693.365,02
10.457,14
(Contribucions especials
i Quotes urbanístiques)
Estalvi brut corrent
2.411.507,57
2.244.195,89
642.585,60
777.555,51
(IC – DC – CE – QU)
Passius financers
1.183.722,80
1.070.610,53
1.272.520,70
1.334.336,15
(Capítol IX despeses)
Estalvi net corrent
(Estalvi brut – passius 1.227.784,77
1.173.585,36
-629.935,10
-556.780,64
financers)
Ingressos de capital no
financers
1.089.634,28
4.619.108,23
1.055.356,74
2.866.084,81
(Alineació
inversions+transferències
de capital+CE+QU)
Autofinançament
(Estalvi net corrent +
2.317.419,05
5.792.693,59
425.421,64
2.309.304,17
Ingrés de capital no
financer)
Despeses de capital no
financeres
3.743.352,09
4.189.973,52
1.627.437,03
5.820.008,28
(Capítol VI + Capítol VII)
Capacitat / necessitat
finançament
(Autofinançament
– -1.425.933,04 1.602.720,07 -1.202.015,39 -3.510.704,11
Despesa capital no
financera)
Variació
neta
actius
financers
0,00
0,00
0,00
0,00
(Capítol VIII ingressos –
Capítol VIII despeses)
Endeutament
1.180.000,00
1.020.329,00
407.935,12
2.081.116,69
(Capítol IX ingressos)
Saldo financer
(Variació neta actius
1.180.000,00
1.020.329,00
407.935,12
2.081.116,69
financers
+
Endeutament)
Dèficit
o
superàvit
públic
(Capacitat / Necessitat
-245.933,04
2.623.049,07
-794.080,27
-1.429.587,42
finançament + Saldo
financer)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

189

2010
21.206.738,14
15.546.139,50
3.461.820,57
2.198.778,07
1.320.151,62
878.626,45

5.853.198,12

6.731.824,57

6.359.492,37

372.332,20

384,00

2.089.160,45

2.089.544,45

2.461.876,65
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La càrrega financera
La càrrega financera ha augmentat durant el quinquenni analitzat un 3%, el que
significa que s’ha mantingut molt estable durant tot el període analitzat (entre 1,4 i 1,5
milions d’euros). Aquesta xifra representa un 6,8% dels ingressos corrents municipals
l’any 2010, percentatge reduït i que no té perquè generar tensions financeres en la
Hisenda Municipal d’Olesa de Montserrat per actuacions futures vinculades a
l’execució del Pla d’equipaments amb finançament aliè.

Càrrega financera a Olesa de Montserrat
€

2006

2007

2008

2009

2010

Despesa
215.870,87
247.711,48
292.796,09
192.899,42
119.046,68
financera
Passius
1.183.722,80 1.070.610,53 1.272.520,70 1.334.336,15 1.320.151,62
financers
Càrrega
1.399.593,67 1.318.322,01 1.565.316,79 1.527.235,57 1.439.198,30
financera
CF
/
8,42%
6,59%
8,64%
8,84%
6,79%
Ingressos
corrents
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Var. 06 10
-44,85%
11,53%
2,83%
-19,42%

L’article 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
determina que el nou endeutament anual màxim contret sumat al volum total de
capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i a llarg termini no podrà generar
en cap cas una ràtio d’endeutament municipal respecte a ingressos corrents liquidats
l’any anterior major del 110%. S’ha de tenir en compte, però, que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado per l’any 2011 estableix, en la seva Disposició
Final 15, que la ràtio de referència composada pel capital viu pendent de reemborsar
sobre els recursos corrents municipals disminueix fins al 75% per a l’exercici 2011.
Les dades sobre el deute de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat mostra que el deute
viu pendent d’amortitzar en data 1 de gener del 2010 és de 6,9 milions d’euros €6.
D’altra banda, sabem que els ingressos corrents liquidats l’any 2009 són
17.279.752,98 €. Això significa que el deute viu pendent de les operacions de crèdit
vigents a curt i llarg termini a principis de 2010 suposa un 40% dels ingressos
corrents municipals de l’any 2009.
Per tant, en termes financers es manifesta que la Hisenda Municipal d’Olesa de
Montserrat a l’any 2010 té un marge suficient com per poder assumir nous reptes en
termes d’inversió via finançament aliè en el mig termini segons la normativa general
(Llei de Hisendes Locals) i la limitació en el curt termini a través de la Llei de
pressupostos de l’Estat de l’any 2011.

6 Font: Estudi de capacitat financera i d’inversió de l’ajuntament introduït en l’avanç de pla del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal d’Olesa de Montserrat.
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Les fonts de finançament de la inversió
El finançament de la inversió mostra la tendència general a acudir tant al finançament
propi (estalvi net corrent) com als ingressos de capital no financers i l’endeutament
per tal de fer front a la inversió municipal d’aquest quinquenni.
El finançament de la inversió municipal via transferències de capital rebudes oscil·la al
voltant del 20% del total de recursos destinats a finançar inversió (exceptuant l’any
2009 que assoleix el màxim del 58% del total de recursos com a conseqüència de la
posada en marxa del Plan E i del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) del Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL).
Pel que fa a la concertació de nou endeutament, aquesta via de finançament ha estat
irregular durant el quinquenni 2006 – 2010 (entre un màxim del 42% l’any 2009 i un
mínim del 155 l’any 2007).
Finançament de la inversió
2006
2007
2008
2009
€
Inversió real
3.743.352,09 4.089.973,52 1.627.437,03
5.820.008,28
Transferències
de
0,00
100.000,00
0,00
0,00
capital atorgades
Despesa Inversió
(Inversió
real
3.743.352,09 4.189.973,52 1.627.437,03
5.820.008,28
+Transferències
de
capital atorgades)
Alineació
inversions
1.089.634,28
0,00
0,00
0,00
reals
Variació neta actius
0,00
0,00
0,00
0,00
financers
Transferències
de
0,00
1.211.227,59 361.991,72
2.855.627,67
capital rebudes
CE i QU
(Contribucions
0,00
3.407.880,64 693.365,02
10.457,14
especials i Quotes
urbanístiques)
Ingressos inversió
2.866.084,81
(Ingrés de capital no 1.089.634,28 4.619.108,23 1.055.356,74
financer)
Superàvit/Dèficit
compte capital
-2.653.717,81
429.134,71
-572.080,29
-2.953.923,47
(Ingressos inversió –
Despesa inversió)
Estalvi net corrent
1.227.784,77 1.173.585,36 -629.935,10
-556.780,64
(– CE – QU)
Endeutament
1.180.000,00 1.020.329,00 407.935,12
2.081.116,69
Superàvit/Dèficit
de
finançament
(Sup./Dèf.
compte
-245.933,04
2.623.049,07 -794.080,27
-1.429.587,42
capital + ENC +
endeutament)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat
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2010
6.359.492,37
0,00

6.359.492,37

0,00
384,00
2.391.377,55

3.461.820,57

5.853.582,12

-505.910,25

878.626,45
2.089.160,45

2.461.876,65
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Fonts de finançament de la inversió (% sobre el total)
2006
2007
2008
2009
€
Alineació inversions reals
31%
0%
0%
0%
CE + QU
0%
50%
47%
0%
Transferències de capital
0%
18%
25%
58%
Estalvi net corrent
35%
17%
0%
0%
Endeutament
34%
15%
28%
42%
Total
100%
100%
100%
100%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Olesa de Montserrat

2010
0%
39%
27%
10%
24%
100%

A mode de conclusió, el comportament del compte financer, de la càrrega financera i
de la situació econòmica i financera de la Hisenda Municipal permetria recórrer a la
combinació de diferents estratègies de finançament (recursos propis i recursos aliens)
per poder afrontar els compromisos inversors futurs que requereixi el Pla.
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4.1.7

Síntesi

Les dades relatives a l’eficàcia en la gestió recaptadora dels tributs i altres conceptes
que configuren el ingrés ordinari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat són bones ja
que l’any 2010 s’executà un 79% del pressupost inicial i els cobraments efectius
assoleixen el 89%. Pel que fa a la despesa corrent, el pressupost executat se situa en
el 92% l’any 2009 i els pagaments efectuats són del 89% de les obligacions
reconegudes netes.
Des d’un punt de vista d’equilibri pressupostari corrent, la Hisenda Municipal d’Olesa
de Montserrat presenta avui, i durant l’últim quinquenni analitzat, una capacitat
recaptadora d’ingrés corrent suficient com per finançar la seva despesa corrent anual
i generar un estalvi net corrent positiu que pot dedicar al finançament d’inversions
municipals mitjançant l’excedent d’aquests recursos ordinaris. En aquest sentit, la
Hisenda Municipal d’Olesa de Montserrat mostra un superàvit corrent durant tots els
anys analitzats (aquest ha estat de 2.411.508 € l’any 2006, de 5.652.077 € l’any 2007,
de 1.335.951 € l’any 2008, de 788.013 € l’any 2009 i finalment 5.660.559 € l’any
2009).
No obstant, aquest superàvit en el resultat corrent es produeix gràcies, en gran part, a
ingressos corrents procedents de transferències (bàsicament Transferències corrents
rebudes d’altres administracions) ja que el ingressos ordinaris, obtinguts principalment
per ingressos fiscals propis, són capaços d’absorbir una mitja del 77% de les
despeses de ordinàries de funcionament durant el període analitzat.
L’estalvi net econòmic corrent es positiu en tots els anys analitzats amb excepció dels
anys 2008 i 2009 que pateix un resultat negatiu de ± 600.000 €. La xifra màxima
d’aquest estalvi la trobem l’any 2006 amb 1.227.785 €. L’evolució de l’estalvi net
econòmic corrent mostra que, l’any 2010 aconsegueix restablir-se gràcies a la
contenció de les despeses corrents. Així doncs, es manifesta que, en termes
generals, i seguint la tendència de moderació de les despeses corrents, la Hisenda
Local d’Olesa de Montserrat presenta una capacitat d’autofinançament suficient.
En termes absoluts, la despesa de capital en Inversió real ha assolit un mínim de 1,63
milions d’euros l’any 2008 i un màxim de 6,36 milions d’euros l’any 2010. La xifra
mitjana arriba a 4,33 milions d’euros en inversió municipal anual. Aquesta xifra
manifesta un primer ràtio aproximatiu de la capacitat anual de la Hisenda Local per
assumir inversions futures. Les inversions reals més rellevants durant el període
analitzat van destinades a la urbanització de diferents sectors o polígons d’actuació i
a la construcció, ampliació i millora d’equipaments educatius, esportius i culturals.
Pel que fa a la despesa financera anual aquesta presenta poc pes en tot el
quinquenni analitzat. Concretament, la ràtio de càrrega financera / ingressos corrents
se situa en un percentatge ±8%, és a dir, un percentatge baix. Aquests reduïts valors
es compaginen amb un capital viu pendent d’amortitzar a data 1 de gener de 2010
que suposa un 40% dels ingressos corrents de l’any 2009.
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Tanmateix, cal recordar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado per l’any
2011 estableix, en la seva Disposició Final 15, que la ràtio de referència per poder
concertar nou endeutament (composada pel capital viu pendent de reemborsar sobre
els recursos corrents municipals) disminueix fins al 75% per a l’exercici 2011. Des
d’aquest punt de vista, el marge de maniobra que presenta avui la Hisenda Municipal
d’Olesa de Montserrat és suficient com per a, en cas de necessitat i opció estratègica,
concertar nou endeutament que permeti alleugerir una possible necessitat de
finançament ocasional derivada dels nous escenaris i compromisos econòmics i
financers que generi el Pla Director d’Equipaments.
El comportament del ingrés i la despesa corrent, del compte financer, de la càrrega
financera municipal i de la situació econòmica i financera de la Hisenda Municipal
permet, malgrat les dificultats econòmiques i financeres actuals de les administracions
locals com a conseqüència de la crisi econòmica del país i del col·lapse del sector
immobiliari i del mercat de la construcció, recórrer a la combinació d’altres alternatives
diverses de finançament (recursos propis i recursos aliens) per poder afrontar els
compromisos inversors futurs que requereixi el Pla Director d’Equipaments amb el
ventall d’alternatives executades a dia d’avui (estalvi net, transferències de capital,
nou endeutament, etc.) i tenint en compte un pla d’etapes coherent amb la seva
capacitat econòmica i financera.
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