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1. PRESENTACIÓ
La sisena memòria de medi ambient de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té dos
objectius principals, difondre la informació ambiental d’àmbit local i explicar les
actuacions ambientals del municipi.
Respecte a la informació ambiental s’exposen les actuacions del Departament de Medi
Ambient que tenen relació amb elements ambientals (els seus components i la interacció
entre aquests) amb factors ambientals (que afectin o puguin afectar els elements del
medi ambient), actuacions ambientals en matèria de medi ambient i activitats que afectin
o puguin afectar els elements i factors ambientals així com les activitats o mesures
destinades a protegir aquests elements.

Elements
ambientals

• Aigua
• Atmosfera i aire
• Sòl i terra
• Espais naturals, paisatges i zones verdes
• Diversitat biològica (animals)

Factors
ambientals

• Energia i canvi climàtic
• Soroll
• Emissions i Radiacions (lumínica)
• Residus i abocaments

Actuacions
ambientals

• Mesures administratives i Polítiques
• Normes (ordenances)
• Plans i Programes (prevenció incendis)
• Educació ambiental
• Informes
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Tot això per exposat les actuacions realitzades amb la finalitat de preservar el medi
ambient i la seva influència positiva sobre l’estat de la salut i seguretat de les persones.
Aquesta memòria en format electrònic garanteix que la informació ambiental sigui de
fàcil accés al públic a través de la pàgina web municipal www.olesademontserrat.cat
Serveixi aquesta sisena memòria per tal d’organitzar i actualitzar la informació ambiental
d’àmbit municipal, tant la pròpia de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat com la disponible
per altres administracions que afectin a l’àmbit local, amb vista a la seva difusió activa i
sistemàtica al públic, particularment per mitjà de les tecnologies de la informació i les
telecomunicacions.
Amb aquesta finalitat s’inclou un apartat d’enllaços amb adreces electròniques a través
de les quals es pugui accedir a la informació ambiental disponible per altres
administracions actualitzada a data de redacció de la memòria).

2. ESTRUCTURA,
ORGANITZACIÓ
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
2.1.

I

MITJANS

DEL

Competències i funcions

D’acord amb el que s’estableix a la legislació estatal i autonòmica, els municipis tenen
competència en diverses matèries, de totes aquestes competències, correspon al
Departament de Medi Ambient, depenen de la Regidoria d’Espai Públics i Medi Natural,
Les següents actuacions principals:
•
•
•
•

•

Neteja viària.
Recollida de residus i gestió dels residus sòlids urbans.
Protecció i millora del Medi ambient.
Control, inspecció i supervisió de la qualitat ambiental (contaminació acústica i
contaminació atmosfèrica).
o Inspecció de les queixes per possibles incompliments de la normativa de
contaminació acústica.
o Gestió del control puntual de la qualitat de l’aire al municipi.
Manteniment i conservació de les infraestructures i equipaments ambientals:
o Camins
o Zones d’esbarjo (barbacoes de l’Areny del Molí)
o Fonts al medi natural
o Horts municipals
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•
•
•
•
•
•

o Zones verdes no urbanitzades.
Recollida d’animals domèstics abandonats i perduts.
Colònies de gats urbans.
Evacuació i tractament d’aigües residuals de la urbanització d’Oasi.
Col·laboració en actuacions de protecció civil, emergències al medi natural,
prevenció i extinció d’incendis.
Informació i educació ambiental.
Servei d’atenció ciutadana, recepció i resposta a consultes o suggeriments en
temes ambientals.

Altres competències ambientals estan delegades totalment, com l’abastament d’aigua
potable als domicilis, o parcialment com l’evacuació i tractament d’aigües residuals.
Les funcions del Departament de Medi Ambient són la gestió econòmica i administrativa
d’aquestes competències, així com la vigilància i inspecció en tots els àmbits ambientals,
sempre amb la necessària col·laboració amb altres departaments de l’Ajuntament.

2.2.

Seus, adreces i telèfons

Les dades de contacte del Departament de Medi Ambient són les següents:
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
TELÈFON

93 778 00 50

ADREÇA ELECTRÒNICA

mediambient@olesademontserrat.cat
www.olesademontserrat.cat/
(apartat Viure a Olesa/Espai Públic)

PÀGINA WEB

Taula 1 – Informació del Departament de Medi Ambient
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3. ACTIVITATS REALITZADES
En aquest apartat s’expliquen les activitats realitzades segons els àmbits d’actuació del
Departament de Medi Ambient per cada element i factor ambiental, de cada bloc temàtic
es desenvolupen les actuacions particulars relacionades amb els objectius generals.
S’adjunta informació fotogràfica, gràfiques, taules i enllaços d’interès per ampliar la
informació.

3.1.

AIGUA

Les principals actuacions en aquest àmbit són el projecte de les fonts al terme municipal
i la depuració i contaminació de l’aigua.
3.1.1. Depuració i contaminació de l’aigua
3.1.1.1.

Descripció

El Departament de Medi Ambient col·labora amb als Agents Rurals de la Generalitat de
Catalunya i els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la inspecció dels
possibles focus de contaminació de l’aigua.
Respecte a la depuració de les aigües residuals l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
disposa d’una xarxa de clavegueram que connecta amb la xarxa general per tal de poder
depurar les aigües a l’EDAR (estació de depuració d’aigües residuals) ubicada aigües
avall del riu Llobregat, al terme municipal d’Abrera.
Temporalment, el Departament de Medi Ambient gestiona el control de les tres
depuradores (EDAR) de la urbanització d’Oasi, situades al carrer Ametller, Roure i de
Can Miquel Amat.
A més a més, tot i que al municipi hi ha més d’una quarantena de fonts naturals, a la
primavera i a la tardor del 2018 es va fer una proposta d’analítiques de les quatre fonts
de raig operatives de l’entorn natural.

•
•
•
•

Font de Vilapou
Font del Doll de les Valls
Font del Frare Pau
Font dels Encantats

Enguany, no s’ha pogut dur a terme l’anàlisi de la font de la Roureda perquè no brollava
aigua.
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Imatge 1 – Ubicació de les fonts

El terme municipal d’Olesa de Montserrat té moltes més fonts a l’entorn natural, però
acostumen a ser cisternes, basses o altres tipologies que no estan adaptades per al
consum.

Imatge 2 – Anàlisi de l’aigua de les fonts i cartells
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3.1.1.1.

Resultats

Les tres depuradores (EDAR) de la urbanització d’Oasi donen servei correctament a la
urbanització Oasi.
Les analítiques de les fonts naturals serveixen per controlar la qualitat d’aquestes
aigües.
Segons els resultats obtinguts, cap font analitzada és potable.
Paràmetres:

Taula 2 – Resultats de les analítiques de les fonts naturals (Font: Diputació de Barcelona)
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3.1.1. Projecte Fonts i Camins
3.1.1.1.

Descripció

Durant l’any 2018, des del Departament de Medi Ambient i la regidoria de Medi Natural
amb la col·laboració d’entitats del municipi (Xino-Xano, Centre Muntanyenc i de
Recerques Olesà, CAU, Agrupació de Defensa Forestal, Unió Excursionista de
Catalunya) és continuar amb el projecte de recuperació de camins i fonts naturals.
Aquest és un projecte que vol implicar a les entitats i la ciutadania en la millora i
conservació del medi natural i del patrimoni.

Imatge 3 - Recuperació de corriols del terme municipal al 2018

3.1.1.2.

Resultats

Les actuacions realitzades durant el 2018 han estat la recuperació de diverses fonts i
camins del terme municipal:
•
•
•
•
•
•
•

Arranjament del corriol del bosc de les Pujades
Arranjament del corriol del bosc de la Roureda
Cerca de la veta d’aigua de la font de la Roureda
Recuperació del camí i arranjament de l’entorn del forn de calç de la Roureda
Dues analítiques (primavera i tardor) de les fonts naturals
Manteniment i restauració de les portes de les fonts cisterna de l’entorn natural
(Font del Gavatxó, font de Sant Valentí...)
Arranjament de les fonts d’aigua de xarxa del camí de Can Llimona.
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Imatge 4 - Treballs de fonts i corriols amb la col·laboració del Dept. d’Obres i Serveis

3.2.

ATMOSFERA

Dins d’aquest element s’inclou temes tant importants com la contaminació acústica, la
contaminació atmosfèrica i el control de la qualitat de l’aire.
3.2.1. Gestió ambiental del soroll
3.2.1.1.

Descripció

El soroll i la contaminació acústica és un dels grans problemes ambientals i de
convivència de les societats modernes.
Amb l’objectiu de regular aquesta problemàtica i adequar la normativa de soroll
municipal als últims canvis normatius d’altres administracions, a més de tenir en compte
les singularitats del municipi, l’any 2014 es va aprovar l’ordenança reguladora del soroll
i les vibracions i el mapa de capacitat acústica del municipi.
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els
valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els
objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals
diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.
El contingut l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el mapa de capacitat
acústica del municipi es pot consultar al BOP del 10/02/2014
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&02/022014002299.pdf
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Imatge 5 - Mapa de capacitat acústica del municipi d’Olesa de Montserrat
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3.2.1.2.

Resultats

El Departament de Medi Ambient gestiona el manteniment dels sonòmetres que els
departaments de Medi Ambient, Urbanisme i la Policia Local utilitzen per les diverses
inspeccions de les problemàtiques de soroll del municipi.
Durant el 2018 el Departament de Medi Ambient ha realitzat directament 2 informes de
soroll.
El Departament de Medi Ambient va impulsar una campanya als mesos d’estiu sota el
lema “No et passis” amb una imatge gràfica que simula un cartell de “No molestar” similar
als que hi ha als hotels.
L’objectiu és fer compatible durant les nits de l’època estival la més alta ocupació de
l’espai públic i les terrasses de bars i restaurants amb el dret al descans dels veïns i
veïnes d’Olesa. Per fer-ho possible els destinataris de la campanya no només són els
ciutadans i ciutadanes d’Olesa, sinó també els propietaris de bars i restaurants i botigues
de proximitat.

Imatge 6 – Campanya de soroll
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3.2.2. Qualitat de l’aire
3.2.2.1.

Descripció

La qualitat de l’aire d’Olesa de Montserrat no presenta problemes greus de
contaminació, per exemple el municipi no està inclòs en les zones de protecció especial
de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès
Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i
per a les partícules, on es superen els nivells d’aquests contaminants.
Per controlar la qualitat de l’aire el Departament de Medi Ambient sol·licita periòdicament
estudis a la Diputació de Barcelona.

Més informació a la web de la Diputació de Barcelona
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&02/022014002299.pdf
http://www.diba.cat/web/mediambient

Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_la
ire

3.2.2.2.

Resultats

La qualitat d’aire d’Olesa de Montserrat és correcte. Els últims estudis realitzats són de
2016 i 2015
Al novembre de 2016 es va fer un estudi de qualitat de l’aire, per tal de fer una avaluació
del nivell d'immissió dels Compostos Orgànics Volàtils al municipi, fet per la Diputació
de Barcelona. La presa de mostres es va realitzar amb l'ajut d'uns tubs de captació
passiva -cartutxos d'adsorció - que es van instal·lar en diferents punts del municipi , amb
la col·laboració de la Brigada Municipal. Les mostres recollides es van portar
posteriorment al laboratori de la Diputació de Barcelona per la seva anàlisi, mitjançant
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la tècnica de cromatografia de gasos per tal d'identificar i quantificar els compostos
orgànics volàtils de cada zona d'estudi. L’informe dels resultats de les mostres recollides
s’ha entregat el febrer de 2017 per part de la Diputació de Barcelona.
L’últim estudi de qualitat de l’aire general (encarregat pel Departament de Medi Ambient
a la Diputació de Barcelona, fet durant el 2015) donava uns resultats de partícules
(PM10) sense cap superació dels nivells diaris (50), i amb una mitjana inferior al límits
anual (40). El Benzè és l’únic compost orgànic volàtil que té un valor límit establert per
l’aire ambient d’acord amb el Reial decret 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de
l’aire. En cap de les 4 mostres analitzades s’ha superat el valor límit anual per a la
protecció de la salut humana de 5 µg/m3 . Si durant la resta de l’any les concentracions
son similars a les mesurades durant aquest període de 7 dies, no se superarà el valor
límit establert. En la zona d’estiu, segons s’indica en l’informe de resultats, s’obté un
predomini de compostos orgànics d’un context típic urbà amb compostos procedents del
trànsit i la presència d’alguns compostos d’origen industrial i també de caire biogènic.
No obstant en cap dels compostos analitzats, dels que es disposa referència se superen
els nivells de toxicitat disponibles bibliogràficament.
3.2.3. Contaminació lluminosa
3.2.3.1.

Descripció

La normativa de la Generalitat de Catalunya (Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015, de
25 d'agost, de desplegament ) estableix i regula les zones de protecció del medi ambient
en relació a la contaminació lluminosa.
El Mapa contempla quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de
mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat
humana, i, de l'altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió
del cel a la nit. Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a que
pertany la il·luminació, es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que
s'hi pot instal·lar (Font: Generalitat de Catalunya).
3.2.3.2.

Resultats

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha revisat durant l’any 2018 la proposta de nou
mapa de contaminació lluminosa elaborat per la Generalitat de Catalunya, sense canvis
significatius respecte a l’actual.
El 29 de juny de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya ha aprovat el nou Mapa de protecció envers la contaminació lumínica.

MEMÒRIA 2018

14

OLESA DE MONTSERRAT

Al municipi d’Olesa de Montserrat hi ha 3 zones (E1, E2 i E3) de major a menor
protecció. La zona E1 de major protecció està situada als espais d’interès natural del
municipi.

Imatge 7 Mapa de contaminació lluminosa d’Olesa de Montserrat

Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya (Apartat Medi ambient i
sostenibilitat>Atmosfera>Contaminació lluminosa).
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_lumini
ca/

3.3.

CANVI CLIMÀTIC I ENERGIA

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat desenvolupa diverses actuacions per lluitar contra
el canvi climàtic i estalviar energia.
3.3.1. Pla d’acció per l’energia sostenible i actuacions d’estalvi energètic
3.3.1.1.

Descripció

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat està adherit al PAES (pacte d’alcaldes i
alcaldesses) des de l’any 2013.
El Pacte d’alcaldes i alcaldesses és una iniciativa de la Unió Europea contra el canvi
climàtic. Amb el Pacte, el municipi es compromet a rebaixar les emissions de CO2 en un
MEMÒRIA 2018
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20 % abans del 2020. Per aconseguir-ho s’està redactant un Pla d’acció per l’energia
sostenible (PAES), que fa un inventari del CO2que emeten tant l’enllumenat públic, els
equipaments municipals i els tractament dels residus, com també les llars i el trànsit. El
PAES definirà actuacions per rebaixar el consum d’energia i les emissions de CO2.
L’estudi compta amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
(Font: Diputació de Barcelona).
Des del Departament de Medi Ambient es va coordinar les actuacions per tal d’elaborar
i implantar el PAES, amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.
Durant l’any 2013 es van iniciar els treballs, la finalització dels quals va ser l’any 2014.
El PAES es va aprovar pel Ple municipal el 2014.
L’any 2017 el Departament de Medi Ambient va revisar el PAES amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona. El document de la revisió es pot consultar a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
http://www.olesademontserrat.cat/pl11/ajuntament-seu-electronica/serveis-itramits/serveis/id175/canvi-climatic.htm
Més

informació
a
la
web
de
la
Diputació
http://www.diba.cat/mediambient/pactealcaldes

3.3.1.2.

de

Barcelona

Resultats

Des del Departament de Medi Ambient es coordinen les actuacions del PAES.
Les principals actuacions realitzades directament des del Departament de Medi Ambient
han estat:
•

Campanyes d’estalvi d’energia i canvi climàtic i eco auditoria a les escoles del
municipi.

3.4.

EDUCACIÓ, SOSTENIBILITAT I DIVULGACIÓ AMBIENTAL

3.4.1. Divulgació i informació ambiental
3.4.1.1.

Descripció

Aquesta memòria és una de les principals accions de divulgació i informació ambiental
del Departament de Medi Ambient.
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D’altres són la col·laboració amb Olesa Ràdio i la pàgina web municipal
(www.olesademontserrat.cat), en particular l’apartat espai públic.
El Departament de Medi Ambient col·labora amb el Departament d’Ensenyament en les
accions d’educació ambiental als centres escolars, en el finançament i gestió d’alguns
tallers i sortides ambientals.
El Departament d’Ensenyament cada any posa a disposició dels centres escolars un
catàleg d’activitats educatives i serveis, entre les quals hi ha un itinerari d’activitats
ambientals, per tal de complementar l’oferta d’educació ambiental pròpia dels centres
escolars.

Activitats àmbit medi ambient
del catàleg escolar (2018-2019)
•
•
•
•
•
•
•
•

A l’escola reciclem
El cultiu de l’olivera
Des del compost a l’hort
Anem al riu
Eco auditoria a l’aula
Coneguem els nostres
parcs
El bosc del Gavatx
Estalvi d’energia i canvi
climàtic

Més informació a la web del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat http://www.olesademontserrat.cat/thm11/viure-a-olesa.htm

3.4.1.2.

Resultats

Projecte Oliklak: Des de l’any 2016 el Departament de Medi Ambient té implantada la
campanya oliklak. Aquesta consisteix en la recollida d’oli de cuina usat a les cases dels
alumnes de les escoles i llars d’infants del municipi. L’oli es recull amb ampolles que
s’havien repartit prèviament a les escoles juntament amb un díptic informatiu on
explicava el funcionament d’aquesta campanya. Un cop l’ampolla havia sigut omplerta
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a casa per els alumnes, la retornaven al centre perquè posteriorment l’empresa FIL
s’encarregués del buidatge i el transport dels contenidors i la gestió de l’oli.

Imatge 8 Cartell de la campanya

2016

2017

2018

Escola Mare de Déu de
Montserrat

179

166

193

Escola Josep Ferrà i Esteva

366

564

622

Escola Sant Bernat

242

296

450

Escola Puigventós

211

155

279

Escolàpies Olesa

142

75

154

Escola Povill

502

432

743

Daina Isard

233

320

448

Daniel Blanxart i Pedrals

65

84

119

Institut Creu de Saba

85

93

158

Llar d'Infants Santa Maria

36

59

46

Llar d'Infants Taitom

58

117

98

Escola Bressol Roda

91

132

88

Llar d'Infants La Baldufa

22

45

39

2.232

2.538

3.437

TOTAL

Taula 3 – Dades en Litres de la recollida d’Oli per escola
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Dades recollida olis a les escoles
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Recicla a l’escola: A part de les campanyes de recollida de l’oli usat a casa i la
campanya de convivència i medi ambient, durant l’any 2018 s’ha continuat amb la
campanya de recollida de plàstics, papers i piles a totes les escoles del municipi,
repartint contenidors de paper als centres educatius per aquest fi.

Campanyes de residus: Durant el 2018 s’han fet campanyes de foment de reciclatge,
amb la instal·lació de cartells, adquisició de material per campanyes de foment del
autocompostatge i de la recollida de la fracció orgànica de residus municipals.
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Imatge 9 - Campanya de reciclatge

També s’ha elaborat un llibret divulgatiu, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, per donar a conèixer el riu Llobregat que permet descobriu de forma
autònoma els valors naturals del curs fluvial i tot el patrimoni associat que hi podem
trobar.
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Imatge 10 - Llibret del camí del riu Llobregat

Campanyes d’animals: Durant l’any 2018, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, s’han repartir díptics informatius a tots els domicilis sobre les colònies de
gats urbans.

Imatge 11 - Tríptic informatiu colònies de gats

MEMÒRIA 2018

21

OLESA DE MONTSERRAT

Campanya de bosses reutilitzables
Durant l’any 2018 amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona s’han repartit 6.800
bosses reutilitzables al mercat municipal amb el lema RE-COMPRA A OLESA, per
fomentar la prevenció de residus i promocionar els comerços del mercat municipal.

Imatge 12 - Bossa reutilitzable

3.4.2. Sortides inclusives amb la cadira Joëlette
3.4.2.1.

Descripció

El departament de Medi Ambient conjuntament amb el departament de Serveis Socials,
ofereix cada tercer dissabte de mes al matí, excursions inclusives amb la cadira Joëlette
des del novembre del 2015, amb una vintena de voluntaris i voluntàries que hi
col·laboren. Aquesta temporada s'han fet 8 sortides, diferents sessions formatives,
xerrades per a instituts i alguns esdeveniments especials com la celebració de la
Primera Festa Inclusiva d'Olesa de Montserrat.
Al març del 2017, aquest projecte va ser premiat per un concurs de la xarxa social
Instagram organitzat per l'Agència Catalana de l'Aigua del qual va rebre un diploma a
mans del conseller Josep Rull el 22 de març del 2017.

MEMÒRIA 2018

22

OLESA DE MONTSERRAT

3.4.2.2.

Resultats

Activitats desenvolupades:
DATA
20/1/2018
17/2/2018
17/3/2018
21/4/2018
13/5/2018
15/5/2018
16/6/2018
15/9/2018
20/10/2018
17/11/2018
15/12/2018

SORTIDA
Sortida al riu i Vilapou
Sortida a l’entorn del mas de les Illes i la Palanca de la Colònia Sedó
Sortida per l’entorn natural
No es realitza activitat per assumptes aliens a l’organització
Celebració de la “1a Festa Inclusiva d’Olesa de Montserrat”
Explicació de la cadira a l’IES Blanxart
Sortida al riu i a can Singla
Sortida a la Fou, a la Palanca de can Sedó i a les Illes
No es realitza per manca de voluntaris i voluntàries
Sortida per l’entorn de Creu de Beca i el barri de Sant Bernat
Sortida pel camí de can Llimona i la font dels Encantats

Durant l’any també es duen a terme activitats de formació de voluntaris i voluntàries. En
aquesta activitat inclusiva hi participen diferents entitats locals i també es compta amb
el suport de l’ADF 318 d’Olesa de Montserrat.

Imatge 13 - Sortida cadira inclusiva
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3.4.3. Sortides guiades als caps de setmana
3.4.3.1.

Descripció

Les excursions realitzades durant el 2018 han tingut una participació molt positiva.
L’assistència total ha sigut de 721 participants en 39 sortides guiades i dues anul·lades
per pluja.
Des de què el departament va oferir aquest servei el 2015, hi ha hagut una participació
total de més de 4.000 persones en 139 sortides a data de 21 de desembre del 2018.
Les sortides s’han programat setmanalment en cap de setmana i també puntualment
entre setmana, al medi natural i urbà respectivament. Per a cada sortida es fa difusió a
través de cartells, programes de ràdio i per correu electrònic a partir d’una base de dades
de contactes de les persones interessades.
Les sortides són d’especial interès per la població olesana i forana per obrir les portes l
medi natural que fins ara desconeixien.
3.4.3.2.

Resultats

Assistència sortides 2018
70

65

60
número de participants

50
50

46
39

40

41

34
30

30
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10

4
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7

20 20
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15

23
15 15 15
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14
10

5

8

10

0 0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
nº de sortida-excursió

Taula 4 – Quantitat d’assistents a les excursions
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NUM

DATA

SORTIDA

Assistència
sortides

721

TOTAL
1

dissabte, 20 gener de 2018

Anem al riu amb la Joëlette

12

2

diumenge, 21 gener de 2018

Sortida d'aventura a les agulles del Petintó i a la balma de
l'Espluga
Excursió debat Dia Mundial d'Educació Ambiental

34

3

dissabte, 27 gener de 2018

4

diumenge, 11 febrer de 2018

Can Mimó-Sant Salvador de les Espases

7

5

dissabte, 17 febrer de 2018

Anem al riu amb la Joëlette

21

6

diumenge, 25 febrer de 2018

POUM. Els barris externs d'Olesa de M

18

7

diumenge, 11 març de 2018

Anem al riu!

21

8

dissabte, 17 març de 2018

Planes agrícoles de can Llimona

16

9

diumenge, 25 març de 2018

Fonts rurals d'Olesa de Montserrat

13

10

divendres, 30 març de 2018

Divendres Sant a la Puda de Montserrat

46

11

dissabte, 21 abril de 2018

Anem al riu amb la Joëlette

17

12

dissabte, 28 abril de 2018

Setmana Sense Soroll

5

14

diumenge, 6 maig de 2018

A la recerca de les orquídies!

20

15

dissabte, 12 maig de 2018

Let's clean Up Europe

14

16

diumenge, 13 maig de 2018

Primera Festa Inclsuiva Olesa

65

17

dijous, 24 maig de 2018

Sortida amb el servei de català al riu

20

19

diumenge, 27 maig de 2018

Excursió per les fonts rurals terme (setmana natura)

20

20

divendres, 15 juny de 2018

L'olivera palomar i el mussol comú

26

21

dissabte, 16 juny de 2018

Anem al riu amb la Joëlette

15

22

dissabte, 30 juny de 2018

Visita interior Sant Pere Sacama

20

23

divendres, 10 agost de 2018

Perseids

39

24

dissabte, 11 agost de 2018

Perseids

41

25

diumenge, 2 setembre de 2018

Aplec a Sant Salvador de les Espases

23

26

dissabte, 15 setembre de 2018

Anem d'excursió amb la Joëlette

15

27

dissabte, 22 setembre de 2018

Passeig urbà. Setmana Mobilitat Sostenible Segura

15

28

diumenge, 7 octubre de 2018

Projecte Fonts i Camins

15

29

diumenge, 14 octubre de 2018

Camins i Senders de l'oli

17

30

dissabte, 20 octubre de 2018

Joëlette

0

31

diumenge, 28 octubre de 2018

IV Travessa de les tres ermites d'Olesa

0

32

dissabte, 10 novembre de 2018

"és temps d'olives, és temps d'oli"

50

33

dissabte, 17 novembre de 2018

Joëlette

10

34

dissabte, 24 novembre de 2018

Camnada pels drets dels infants

8

35

diumenge, 25 novembre de 2018

Projecte Fonts i Camins

20

36

dissabte, 15 desembre de 2018

Joëlette

10

37

diumenge, 16 desembre de 2018

3a marxa a peu fins al Monestir de Montserrat

30

38

diumenge, 23 desembre de 2018

Quins son els arbres del nostres places i carrers'

14
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Taula 5 – Sortides guiades al medi natural 2018

Imatge 14 - Sortida ambiental

3.4.4. Caminades del projecte “Fem Salut, Olesa!”
3.4.4.1.

Descripció

El projecte “FEM SALUT, OLESA!”, és un projecte interdepartamental per tal de
promoure l’activitat física i el coneixement de l’entorn. Des del Departament de Medi
Ambient, coordinem les caminades saludables entre setmana que es desenvolupen
cada dimarts i cada dijous.
3.4.4.2.

Resultats

Durant aquest 2018, la participació ha estat la següent:
Data
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL PARTICIPANTS
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Assistència total
172
174
162
214
223
151
121
253
169
98

1737
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Assitència mensual
Nombre partiicpants

300
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250
200
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150
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100
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50
0

Aquest projecte ha estat premiat l’any 2018. La iniciativa, impulsada per diferents
departaments de l'Ajuntament d'Olesa en col·laboració amb el CAP i entitats del
municipi, ha obtingut el premi PAAS a l'àmbit comunitari, que té com a objectiu
reconèixer els projectes que millor han contribuït a assolir els objectius del Pla integral
per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable.

Imatge 15 - Diploma Premi a Fem Salut
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3.4.5. Let's Clean Up Europe. Campanya de sensibilització de residus
3.4.5.1.

Descripció

Com el seu nom indica, Som-hi, netegem Europa, és una activitat de conscienciació
ambiental en el qual la missió és recollir les deixalles d’una zona del terme municipal,
separar-ho selectivament i elaborar un informe amb els resultats.
3.4.5.2.

Resultats

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat el 2018 va participar per segona vegada durant el
mes de maig. Ho van fer a Can llimona, des de Santa Oliva fins el Collet de Sant Joan.
La participació va ser de 14 persones i es van recollir 181 kg quilos de deixalleria.
L’activitat fou coordinada des del departament.

Imatge 16: part de les deixalles recollides i separades de forma selectiva

Imatge 17: participants de l'activitat
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3.5.

ESPAIS I ZONES VERDES

3.5.1. Zones verdes
3.5.1.1.

Descripció

El manteniment dels parcs i jardins del municipi és competència del Departament de Via
Pública i de la Brigada Municipal.
A part dels parcs i jardins al municipi hi ha altres zones verdes segons el planejament
urbanístic. El Departament de Medi Ambient gestiona el manteniment d’aquestes zones
verdes quan són de propietat municipal.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat també gestiona una zona d’esbarjo amb barbacoes
i taules de pícnic, situada a l’Areny del Molí, al sud del municipi al costat del riu Llobregat.
L’ús d’aquesta zona és públic i gratuït, només amb les consideracions de compliment
de la normativa d’ús i la normativa de prevenció d’incendis, que pot limitar o prohibir l’ús
de barbacoes en períodes d’alt risc d’incendi.
El Departament de Medi Ambient manté aquest espai, en particular en la neteja i
adequació a la normativa de prevenció d’incendis i en la reparació dels desperfectes.

Imatge 18 - Plànol del planejament urbanístic (en color verd zones)
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3.5.1.2.

Resultats

El 2018 s’han fet manteniment de les zones verdes municipals i dels camins i voreres.
3.5.2. Àrees d’esbarjo per a gossos.
3.5.2.1.

Descripció

Les àrees d’esbarjo per a gossos són espais per passejar lliurament els gossos sense
corretja, on es puguin socialitzar i relacionar-se amb altres gossos, a més de facilitar la
convivència entre els propietaris d’aquests animals de companyia. Les àrees d’esbarjo
estan envoltades per tanques perimetral de seguretat per evitar-ne la fugida. A més de
mobiliari urbà (bancs, font i paperera de recollida d’excrements).
3.5.2.2.

Resultats

Actualment hi ha 2 àrees d’esbarjo per als gossos, una al barri de les Planes des de
l’any 2015, i un altre al barri dels Closos des de l’any 2016.

Imatge 19 - Instal·lacions de l’àrea d’esbarjo per a gossos a les Planes

3.5.3. Horts municipals
3.5.3.1.

Descripció

Els horts municipals són les parcel·les per ser destinades a horts municipals com a
mecanisme d’integració social. Aquest projecte persegueix la millora de les condicions
de vida dels ciutadans d’Olesa de Montserrat, per la qual cosa ha de prevaldre la
rendibilitat social a l’econòmica.
Es tracta de parcel·les que l'Ajuntament facilita en règim de cessió d’ús temporal
emplaçades en terrenys municipals i destinades al cultiu en el marc del projecte Horts
municipals.
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3.5.3.2.

Resultats

Durant l’any 2018 s’ha portat a terme el seguiment dels horts que s’havien cedit l’any
2015 de manera temporal per un període de 3 anys i s’ha iniciat l’adjudicació 22
parcel·les de 40 m2 per un nou període de 3 anys.

Imatge 20 - Horts municipals

3.6.

MEDI NATURAL

Dins d’aquest apartat s’inclouen les actuacions de conservació de la natura, biodiversitat
i espais naturals. Al municipi d’Olesa de Montserrat hi ha diversos espais naturals
protegits. El municipi així mateix disposa d’una xarxa de camins aptes per caminar i anar
en bicicleta.
3.6.1. Entorn Natural
3.6.1.1.

Descripció

Al municipi d’Olesa de Montserrat hi ha diversos espais naturals protegits amb diferents
figures de protecció. La cartografia d’aquests espais es pots consultar al següent enllaç.
Destaquen les figures de protecció de PEIN Montserrat (nucli de Sant Salvador de les
Espases) i Roques Blanques i de Xarxa Natura 2000 Montserrat –Roques Blanques –
Riu Llobregat (7.289,74 ha totals), identificat amb el codi ES5110012, i considerat espai
LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les Aus).
Dins d’aquest zona es troba també el refugi de fauna salvatge la finca Puigventós.
Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya
http://sig.gencat.cat/visors/sima.html
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http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/

3.6.1.2.

Resultats

Dins dels treballs de Medi Ambient s’inclou la informació al medi natural (zona no
urbans) a la ciutadania sobre temes de ambientals.
Als temes informats són principalment de caça, batudes, autoritzacions i comunicacions
de cremes, gossos salvatges entre d’altres.

Imatge 21 - Revisió de la senyalització per batudes de caça

El Departament de Medi Ambient col·labora amb els Agents Rurals i la Policia Local en
la recollida d’animals de fauna salvatges ferits, que es porten a centres de recuperació
de fauna salvatge.
El Departament de Medi Ambient durant el 2018 va recollir 2 serps trobades i
alliberades, 1 toixó capturat per bombers i alliberat per nosaltres, 2 tortugues portades
al CRARC. Esterilització i trasllat ruc les Illes. Captura i trasllat a APAN d’un gos
ensalvatgit. Trasllat de 2 gats a veterinari Baix Llobregat. Gestió àliga cuabarrada morta
a Agents Rurals. Captura ovella extraviada. Contenció i retorn 3 vegades de les vaques
de les Illes.

Durant l’any 2018 s’han repartit els recanvis per les gàbies de la mosca blanca d’olivera
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Imatge 22 - Control mosca de l’olivera

Imatge 23 - En marró, finques d'olivera sense trampa d'olivera. En verd, sí

Més informació a la web de la Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_plans_programes_sectorials/dar_faun
a_flora/
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3.6.2. Camins
3.6.2.1.

Descripció

El Departament de Medi Ambient gestiona el manteniment i conservació de la xarxa de
camins municipals. Entre d’altres executa reparacions dels camins afectats per les
pluges i el desbrossaments dels vorals.
3.6.2.2.

Resultats

Durant l’any 2018 s’han fet treballs de manteniment de camins municipal, amb un
contracte de manteniment, que inclou tant el desbrossaments dels vorals com de
manteniment de la plataforma del camí.
Al llarg de l’any, es fa l’arranjament de diferents camins de l’entorn natural. No obstant
això, l’any 2018, ha sigut molt plujós en el qual hi ha hagut mesos que la intensitat de la
pluja ha causat desperfectes al medi natural, especialment al mes de novembre.

Imatge 24 - Desperfectes a causa de la pluja al camí del Riu, a l'alçada del mas de les Illes

•

.
3.6.3. Abocaments al medi natural
3.6.3.1.

Descripció

Una de les funcions del Departament de Medi Ambient és la inspecció dels abocaments
al medi natural, per tal d’evitar-ne i, si escau, procedir a l’obertura d’un expedient
sancionador al responsable de l’abocament.
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Pel que fa al nombre d’abocaments detectats i recollits ha augmentat perquè apart de la
inspecció dels llocs habituals d’abocaments s’ha procedit a la retirada d’abocaments a
les zones d’horts en zona inundable, aprofitant el fet de la seva retirada.

Imatge 25 - Actuacions a l'entorn de Vilapou

Imatge 26 - Abocaments incontrolats a les proximitats de Puigventós

3.6.3.2.

Resultats

Durant l’any 2018 es van netejar abocaments no autoritzats en les següents zones, entre
altres:
•
•
•
•

Camí a l’ermita i mas de Sant Jaume
Camí de can Llimona a la masia de Puigventós
Camí de la urbanització Oasi en direcció a can Vilalba (Abrera)
Entrada del camí de Sant Pere Sacama des de la carretera B-120
MEMÒRIA 2018

35

OLESA DE MONTSERRAT

Imatge 27 - Neteja d’abocaments al medi natural

3.6.4. Emergències al medi natural
3.6.4.1.

Descripció

Enguany hi ha hagut dos abocaments de salmorres a prop del riu Llobregat, ambdós al
mes d’agost.
3.6.4.2.

Resultats

Durant l’Agost d’aquest any es van produir dos abocaments de salmorres prop del riu
Llobregat, a la zona de la finca de les Illes, del qual el Departament de Medi Ambient va
fer el seguiment dels treballs reparació per part de l’empresa concessionària de la
infraestructura.

Imatge 28 - Abocament de salmorres al 2018 a les Illes
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3.7.

PREVENCIÓ D’INCENDIS

La prevenció d’incendis és una dels principals objectius del Departament de Medi
Ambient, dins de les seves competències es col·labora amb administracions (Diputació
de Barcelona, Generalitat de Catalunya) i entitats (ADF Olesa de Montserrat).
3.7.1. Agrupació de Defensa Forestal Olesa de Montserrat
3.7.1.1.

Descripció

L’any 2017 es va constituir la nova Agrupació de Defensa Forestal Olesa de Montserrat
378, desprès de la separació de l’antiga Agrupació de Defensa Forestal Olesa de
Montserrat-Esparreguera en dues agrupacions, una per cada municipi. Tot i això les
dues noves ADF continuen amb la seva col·laboració tal i com es va amb altres ADF del
territori.
L’Agrupació de Defensa Forestal Olesa de Montserrat es va constituir seguint les
prescripcions de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya i l’Ordre de data
6 d’octubre de 1986, de tal manera que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
corresponents s’han adherit a la constitució de l’esmentada entitat la qual té per finalitat
la defensa i protecció de la natura, per la consecució de la qual té una gran importància
l’adopció de mesures de prevenció d’incendis.
L’essència mateixa de les Agrupacions de Defensa Forestal és la intervenció en matèria
de prevenció d’incendis forestals i justament per a la consecució d’aquest objectiu es
preveu el seu naixement, les quals tenen personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, i
això d’acord amb els arts. 33, 34 i 35 de la Llei 6/1988, de 30 de març, d’Ordenació dels
terrenys forestals de Catalunya.
Encara més, continua dient l’esmentat cos legal, en el seu art. 40, que les Agrupacions
de Defensa Forestal i les entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi tindrà l’obligació
d’adoptar-ne les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer
pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions
continguts en el Pla de Prevenció, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per
l’Administració.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’ADF d’Olesa de Montserrat, han considerat adient
ampliar l’àmbit d’actuació, en nom de l’interès públic, tot aprofitant els recursos materials
i la formació específica dels membres de l’ADF.
Així doncs, s’adopten diferents tipus de mesures per una banda, d’acord amb allò que
disposa l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, s’addicionen
mesures de prevenció d’incendis durant els períodes de primavera i estiu i de sequera.
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D’altra banda, tot perllongant la finalitat essencial d’aquests tipus d’agrupacions
forestals, es considera adient convenir intervencions de neteja de camins forestal i/o
rurals, així com l’esporga i cura d’arbres d’especials característiques que siguin propietat
de l’Ajuntament.
3.7.1.2.

Resultats

L’any 2018 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar l’aportació econòmica del
conveni entre l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’Agrupació de Defensa Forestal
Olesa de Montserrat, per tal de poder col·laborar econòmica i materialment amb aquesta
entitat. Les instal·lacions de l’ADF estan ubicades a Olesa de Montserrat són una seu i
material.
L’ADF realitza actuacions de prevenció d’incendis forestals, tals com el manteniment de
camins, actuacions forestals (desbrossaments, tales), també disposa de personal i
maquinària per participar en l’extinció d’incendis forestals.
L’actuació de l’ADF amb l’Ajuntament no es només en aquestes temes, també col·labora
com a grup d’intervenció en actes i festes locals.

Imatge 29 - ADF Olesa de Montserrat
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Imatge 30 - Premi Creu de Sant Jordi 2018 a les ADF de Catalunya per part de la Generalitat de
Catalunya

3.7.2. Plans de Prevenció d’Incendis
3.7.2.1.

Descripció

La prevenció d’incendis s’executa amb diversos plans específics:
•
•
•
•

PPI: Pla de Prevenció d’Incendis
PAM: Pla d’actuació municipal, en emergències d’incendis forestals
PVI: Pla de Vigilància d’Incendis Forestals.
PPU: Pla de Prevenció per Urbanitzacions

El Pla de Prevenció d’Incendis és una eina de planificació en relació a les
infraestructures (camins, hidrants...) i la planificació de la prevenció d’incendis. El PPI
s’aprova amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Durant l’any 2018 s’ha
continuat amb el PPI que va començar l’any 2016 i te vigència fins al 2019.
Des de l’any 2013 l’Ajuntament disposa d’un PAM (Pla d’actuació municipal, en
emergències d’incendis forestals) segons a la normativa de la Generalitat de Catalunya.
El Departament de Medi Ambient va col·laborar aquest any 2018 amb la Diputació de
Barcelona i l’Agrupació de Defensa Forestal Olesa de Montserrat en el Pla de Vigilància
d’Incendis Forestals que es desenvolupa a la província de Barcelona.
Els objectius del PVI són prevenir els incendis forestals mitjançant la informació i la
vigilància del territori. El municipi d’Olesa de Montserrat està dins d’una de les rutes del
PVI, realitzades per unitat mòbils de vigilància, composades per informadors amb
vehicle i emissores per tal de comunicar els possibles incendis.
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El Pla de Prevenció per Urbanitzacions és un instrument per a la planificació i gestió de
les mesures adreçades a evitar els efectes dels incendis forestals establertes a la Llei
de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions 5/2003, de la Generalitat de
Catalunya.
El municipi d’Olesa de Montserrat disposa de PPU de les urbanitzacions de Mas de les
Aigües, Oasi, Ribes Blaves i Sant Pere Llumbreres.
Més informació a l’apartat de prevenció municipal d’incendis forestals de la web de la
Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/web/incendis/prevencio/ppi

3.7.2.2.

Resultats

EL PVI: Pla de Vigilància d’Incendis Forestals del 2018 s’ha desenvolupat correctament.
3.7.3. Autoritzacions per a activitats de risc d’incendi
3.7.3.1.

Descripció

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat col·labora en la tramitació de la gestió
d’autoritzacions per a activitats de risc d'incendi forestal amb el Cos d’Agents Rurals de
la Generalitat de Catalunya.
Aquest permisos es classifiquen segons la tipologia de foc i l’època de l’any:
•
•
•

Comunicacions de crema per focs agrícoles, del 16 d’octubre al 14 de març.
Autoritzacions de crema per focs agrícoles, del 15 de març al 15 de juny i del 15
de setembre al 15 d’octubre.
Autoritzacions per focs d’esbarjo, com poden ser barbacoes en zones no
urbanes o fogueres per la nit de Sant Joan.
Més informació a l’apartat de prevenció d’incendis de la web del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunyahttp://www.diba.cat/web/incendis/prevencio/pam

3.7.3.2.

Resultats

No hi ha hagut cap incidència en la gestió d’aquestes autoritzacions.
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3.8.

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

3.8.1. Recollida de residus municipals
3.8.1.1.

Descripció

El concessionari del servei de recollida de residus i neteja viària ha estat l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas
Respecte a les estadístiques de recollida de residus hi ha tres aspectes principals la
producció per càpita de residus, la qualitat de la recollida de residus i l'evolució de la
recollida selectiva.
L’any 2016 va començar l’actual contracte de neteja viaria i recollida de residus. Aquest
contracte inclou nou vehicles i maquinària menys contaminants, tenint així una reducció
d’emissions contaminants a l’atmosfera, reduint el so que aquests vehicles i maquines
provoquen. Aquests vehicles compleixen la normativa europea més estricta d’emissions:
EURO 6

Imatge 31 - Contenidors de recollida de residus

Aquest contracte també inclou una millora ergonòmica pels usuaris. Aquesta millora es
tracta de que els contenidors contant amb una maneta especial d’obertura i peu de fàcil
maneig i tapa amb tancament retardat. Els contenidors també facilitant l’accessibilitat a
persones amb mobilitat reduïda, ja que redueixen l’altura de la bora de càrrega pel
usuari. L’accessibilitat està acreditada per la Fundación Via Libre (FUNDOSA).També
inclouen la senyalització de la fracció de residus per invidents amb relleus al frontal del
contenidor.
El contracte inclou la homogeneïtat dels contenidors (els contenidors de la fracció resta,
envasos lleugers, vidre i paper seran del mateix tipus).
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Imatge 32 - Gràfic amb l’accessibilitat dels nous contenidors

3.8.1.2.

Resultats

La producció per càpita de residus (1,23 kg/hab/dia) del 2017 del municipi d'Olesa de
Montserrat és un 12 % menys de producció de residus respecte a la mitjana catalana
d'1,39 kg/hab/dia.
La producció de residus del 2018 a Olesa de Montserrat (dades provisionals) s’ha
incrementat lleugerament respecte al 2017.
PRODUCCIÓ DE RESIDUS
kg/habitant/dia

ÀMBIT TERRITORIAL
OLESA DE MONTSERRAT
CATALUNYA

2014
1,15
1,33

2015
1,16
1,35

2016
1,16
1,36

2017
1,23
1,39

2018
1,23

Taula 61 – Producció de residus (font de dades ARC 2014-2017)

En canvi el percentatge de recollida selectiva a Olesa de Montserrat (35,01 % l’any 2018
i 34,53 % l’any 2017) en canvi és més baix que la mitjana de Catalunya (39,92 % l’any
2017), un 14 % inferior.
PERCENTATGE DE RECOLLIDA
SELECTIVA (%)

Olesa de
Montserrat
Catalunya

2014

2015

2016

2017

2018

31,77

32,05

31,35 34,53 35,01

38,19

38,98

38,61 39,92

Taula 72 – Percentatge de recollida selectiva (Font: ARC
www.gencat.cathttp://estadistiques.arc.cat/ARC/#2014- 2017.
Ajuntament d’Olesa de Montserrat 2018)

Les estadístiques de residus i recollida selectiva són públiques i consultables a la pàgina
web de l'Agència de Residus de Catalunya.
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Imatge 33 – Distribució dels Residus municipals 2017 d’Olesa de Montserrat (Font ARC)

Imatge 34 Plànol de comparació de producció de residus per habitant 2017 (Font ARC)
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Més informació a la web
http://estadistiques.arc.cat/ARC/

de

la

Generalitat

de

Catalunya

https://sdr.arc.cat/cform/ListCaracteritzacions.do.

Recollida restes vegetals porta a porta
Durant l’any 2018 s’ha ampliat el sistema de recollida de restes vegetals domèstics amb
una prova al barri de les Planes, el resultat de les recollides són els següents. Els
resultats de les recollides són els següents.

Recollida de saques de fracció vegetal (unitats)

Oasi

2015
864

2016
853

2017
853

Les Planes

2018
1.401
562

TOTAL

864

853

953

1.963

Recollida de cartró comercial porta a porta
Durant aquest 2018 s’han adherit 6 comerços a la recollida porta a porta del cartró
comercial. Actualment són 76 comerços adherits, i s’han fet 3.902 recollides de cartró i
s’han recollit 37.930 kg de cartró.
RECOLLIDA DE CARTRÓ COMERCIAL

Kg cartró

2016 (setembre a
desembre)
8.580

Comerços
adherits

MEMÒRIA 2018

44

56

2017

2018

39.170

37.930

70

76
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Imatge 35 - Recollida porta a porta de restes vegetals a Les Planes

Imatge 36 - Recollida de cartró comercial

Recollida d’envasos de vidre comercial porta a porta
Durant el 2018 s’ha iniciat una prova pilot de recollida de vidre comercial porta a porta
en 7 comerços, s’han fet 293 recollides i aproximadament s’han recollit 10 tones de
residus d’envasos de vidre.
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3.8.2. Incidències del servei de recollida de residus
3.8.2.1.

Descripció

Una de les principals incidències són els actes vandàlics que provoquen desperfectes
en els contenidors de recollida de residus, en especial els contenidors cremats.
3.8.2.2.

Resultats

El contenidors cremats per actes vandàlics l’any 2018 ha estat superior a l’any anterior.

Imatge 37 - Contenidors cremats

Imatge 38 - Neteja de zona afectada per crema de contenidors

MEMÒRIA 2018

46

OLESA DE MONTSERRAT

Import
econòmic (€)

Any

Unitats de
contenidors
cremats

Percentatge sobre el
total de contenidors

2010

9

1,7%

7.980,39

2011

14

2,6%

13.491,91

2012

13

2,4%

9.787,62

2013

13

2,4%

11.775,80

2014

28

5,2%

21.267,49

2015

47

9,1%

41.400,61

2016

37

7,7%

29.939,85

2017

52

8,8%

47.123,72

2018

67

11,3%

57.540,26

MITJANA

32

5,8%

26.773,57

Mitjana
província
Barcelona
(2010-2017)

2,0 %
Taula 8 – Quantitat de contenidors cremats i import econòmic

3.8.3. Deixalleria municipal
3.8.3.1.

Descripció

El concessionari servei de deixalleria és la Fundació Privada per la Inclusió Laboral
Àuria.
La deixalleria és la instal·lació per la recollida selectiva de residus que per la seva
naturalesa no s’han de recollir als punts de contenidors de la via pública. A la deixalleria
municipal es poden portar els següents residus:
•

Residus especials:
o Fluorescents i llums de vapor de mercuri.
o Bateries.
o Dissolvents, pintures i vernissos.
o Piles.
o Electrodomèstics (neveres, microones, etc.).
MEMÒRIA 2018

47

OLESA DE MONTSERRAT

•

•

o Olis minerals (cotxes) i olis vegetals (cuina).
Residus voluminosos:
o Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.
o Mobles i altres.
o Residus ordinaris:
o Paper i cartró.
o Vidre.
o Envasos lleugers.
o Plàstics.
o Ferralla i metalls.
o Tèxtils.
Altres residus:
o Fustes.
o Residus verds i restes d'obres menors.
o Pneumàtics.

La deixalleria municipal d’Olesa de Montserrat es va posar en marxa el maig del 2003.
La deixalleria està situada a la sortida del nucli urbà per la carretera d’Olesa a Martorell,
dins del polígon industrial de Can Singla.
L’horari d’obertura és de dilluns a dissabte de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.
L'ús de la Deixalleria Municipal, a més de beneficiar l'entorn, permet gaudir d'un
descompte d'acord amb les ordenances municipals vigents, en la taxa de residus. Es
pot consultar l'ordenança fiscal vigent a l'apartat Ajuntament/Ordenances.
El municipi d’Olesa de Montserrat disposa d’una deixalleria mòbil que realitza diferents
parades periòdicament, en diversos punts del municipi.
Els residus recollits es porten a la deixalleria municipal per tal de rebre una gestió
ambiental correcta.
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Imatge 39 - Deixalleria mòbil

Imatge 40 - Deixalleria mòbil: Horaris i llistat de residus admesos.

3.8.3.2.

Resultats

L’any 2018 hi ha hagut un nombre major d’usuaris, en particular de la deixalleria
municipal, però també un increment molt important dels usuaris de la deixalleria mòbil.
La quantitat de residus recollits l’any 2018 ha estat major que la mitjana dels últims anys
2011-2018, i amb només un lleuger increment respecte a l’any 2017.
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TOTAL PER
ANY
2011

Residus recollits
(Tones)
980

Usuaris deixalleria
municipal
8.639

Usuaris deixalleria
mòbil
1.219

2012

1.078

8.764

833

9.597

2013

1.299

9.096

744

9.840

2014

1.528

9.922

758

10.680

2015

1.500

9.942

876

10.818

2016

1.519

10.307

991

11.298

2017
2018

1.956
1.966

11.795
12.902

623
1.302

12.418
14.204

Mitjana

1.479

10.171

918

11.089

Total usuaris
9.858

Taula 9 – Deixalleria: residus recollits i usuaris per any

TIPUS DE
RESIDU

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

505

505

450

476

1.340

740

Fusta

288.000

306.000

330.000

259.900

324.360

332.730

375.990

Metalls i ferralla

29.640

15.490

16.560

22.880

42.110

45.660

57.840

Oli vegetal

2.481

3.170

3.580

3.329

3.590

4.130

7.560

Paper i cartró

56.360

48.420

46.290

55.840

54.210

90.320

69.990

598

1.378

1.023

794

880

850

1.310

Plàstic

32.920

37.620

34.640

45.360

29.320

61.930

29.700

Pneumàtics

7.660

1.280

0

0

2.080

4.720

116.290

146.400

161.880

211.760

112.200

144.320

25.118

11.980

18.473

26.554

25.970

33.950

12.867

7.080

8.820

5.700

8.900

7.020

371.480

462.440

570.180

553.470

603.520

791.460

17.450

17.480

12.160

14.880

18.520

28.080

30.430

115.100

237.780

321.780

296.980

283.020

406.640

493.530

Fluorescents

Piles

Residus Vegetals

RAEE
(Residus
d'aparells elèctrics i
electrònics)
Residus especials
Runes
i
altres
residus
de
construcció
Vidre pla
Voluminosos
TOTAL

5.920
170.620

37.460
6.040
679.460

1.078.492 1.298.923 1.528.236 1.500.073 1.510.920 1.955.550 1.966.200
Taula 10 – Deixalleria: Quantitats segons Tipus de residu
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3.8.4. Neteja viària
3.8.4.1.

Descripció

El Departament de Medi Ambient gestiona el servei de neteja viària. La neteja viària està
inclosa dins del contracte de recollida de residus i neteja viària, del qual és concessionari
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas.
3.8.4.2.

Resultats

Pel seguiment de la correcte execució del contracte i la resolució de les incidències de
neteja viària (abocaments, acumulació de residus i d’altres) el Departament de Medi
Ambient realitza inspeccions periòdiques.
El seguiment i valoració del servei també es realitza amb la col·laboració de les
associacions de veïns municipals.
L’actual contracte inclou un servei específic de recollida d’excrements als carrers de la
Vila. Durant aquest l’any 2018 s’han recollit més de 34.573 excrements, el que suposa
més de 5.005 kg en els 17 punts d’actuació. A continuació i en ordre segons la quantitat
recollida, podem observar aquests 17 punts d’actuació.
POSICIÓ (SEGONS
QUANTITAT
RECOLLIDA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ZONA

ESPAI GOSSOS ELS CLOSOS
CAMÍ VILAPOU CARRER BARCELONA
ESPAI GOSSOS LES PLANES
CEMENTERI VELL
PETANCA PINTOR FORTUNY
LA RIERA
ESCORXADOR PETANCA
ZONA VERDA LLUIS PUIGJANER
PORXO SANTA OLIVA
ZONA VERDA TAITOM
PARC MUNICIPAL
ZONA VERDA LA BALDUFA
ZONA VERDA MARIA PARDINILLA
RAMBLA PRIORAT
ZONA VERDA ESCOLA PUIGVENTÓS
PARC DE LES PLANES
ZONA TERRA ESGLÈSIA

Taula 11 – Punts d’actuació segons la quantitat recollida
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Any

Zones
d'actuació

Kg recollits

Unitats
recollides

16

2.673

19.232

17

7.625

54.966

17

5.005

34.573

2016
2017
2018

Taula 12 – Punts d’actuació segons la quantitat recollida

3.9.

ANIMALS

3.9.1. Recollida d’animals domèstics abandonats
3.9.1.1.

Descripció

El Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels
Animals, estableix en el seu article 16è que correspon als ajuntaments recollir i controlar
els animals domèstics abandonats, perduts o ensalvatgits, que inclouen els gats i
gossos.
3.9.1.2.

Resultats

Durant els anys 2017 i 2018 el Departament de Medi Ambient va gestionar el procés
participatiu de l’Ordenança de control, protecció i tinença d'animals, publicada el 28 de
gener de 2018.
Quant a la recollida dels animals el Departament de Medi Ambient gestiona el contracte
de recollida, adjudicat a APAN (Associació Protectora d’Animals de l’Anoia).
Dels animals domèstics abandonats i perduts, alguns són recuperats directament pels
propietaris i la resta APAN els acull en les seves instal·lacions per la seva adopció.

Any

2016
2018
2018

Gossos
acollits

Gats
acollits

Fures
acollides

38

24

60
51
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Total
animals

0

Animals
recuperats
pels
propietaris
80

54

1

28

143

59

3

44

157

146
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3.9.2. Colònies de gats urbans
3.9.2.1.

Descripció

El Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels
Animals, estableix en el seu article 16è que correspon als ajuntaments recollir i controlar
els animals abandonats, perduts o ensalvatgits.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té el compromís d’assolir el màxim nivell de
protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una
conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels gats, com a
animals domèstics.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat vol fomentar la participació ciutadana en general i,
en particular, la de les entitats i associacions que tenen com a objectiu principal la millora
del medi ambient i de la protecció dels animals.
En relació a la presència de gats en espais urbans la metodologia recomanada i amb
millors resultats és la creació de colònies controlades de gats i la seva gestió amb el
programa CER de captura, esterilització i retorn del gat en una colònia.
Aquesta metodologia té com a objectius eliminar les molèsties produïdes per les
colònies de gats (per orines, vocalitzacions durant el període de zel, possibles baralles),
controlar el nombre de gats a les colònies i evitar-ne la superpoblació, reduir els riscs
sanitaris i millorar la qualitat de vida dels gats. Aquesta metodologia presenta a llarg
termini una menor despesa que la captura continuada i permanent dels gats.
Per la viabilitat d’aquesta metodologia i l’obtenció de resultats satisfactoris és
indispensable la col·laboració de les entitats i de la ciutadania.
ACAIMA és l’associació de protecció i defensa dels animals, entitat sense afany de lucre
legalment constituïda que té entre els seus objectius i finalitats emparar i protegir els
animals, amb la qual l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té signat un conveni per la
gestió de les colònies de gats urbans.
3.9.2.2.

Resultats

Durant l’any 2018 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar l’aportació a ACAIMA
per la gestió de les colònies de gats urbans.
El Departament de Medi Ambient també va actualitzar la imatge dels cartells de les
colònies controlades de gats.
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Imatge 41 – Cartells de les colònies controlades de gats

3.10.

ALTRES ACTUACIONS

3.10.1. Panells del servei d’informació ciutadana
3.10.1.1. Descripció
L’Ajuntament vol potenciar la utilització dels panells informatius instal·lats a diferents
indrets d’Olesa per millorar l’accés de la informació als ciutadans, perquè les entitats
puguin informar de les seves activitats i per evitar que s’enganxin cartells a les parets,
al mobiliari urbà, als contenidors o als fanals.
La ubicació dels panells s’ha decidit amb el consens dels representants dels barris i amb
el criteri que la informació arribi a tots els ciutadans, visquin on visquin. Per això s'han
instal·lat de manera que tot el municipi queda cobert quant a punts d'informació.
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Des de l'Ajuntament ja s'ha enviat un plànol a totes les entitats d'Olesa amb la
senyalització exacta dels punts d'informació i un llistat on s'assenyala l'adreça concreta
dels plafons.
Per racionalitzar la utilització dels nous espais d’informació, l’Ajuntament planteja una
“normativa d’ús” per als usuaris, de manera que s’arribi a aconseguir un ús racional i
responsable dels panells:
a) Els usuaris només podran col·locar, a cada panell, un cartell per activitat o informació.
D’aquesta manera es racionalitzarà l’espai per a tots els usuaris i activitats.
b) Els usuaris dels panells hauran de retirar els panells caducats de les seves activitats.
Amb l’objectiu de disposar d’espai per a les noves activitats i informacions.
c) No es permet la utilització de coles ni adhesius permanents per a la col·locació dels
cartells. Per evitar desperfectes en la superfície del panell i facilitar la retirada dels
cartells caducats.
d) Els cartells s'han de col·locar en la superfície útil del panell i s’han de respectar els
cartells col·locats amb anterioritat, que no hagin caducat. Per tal de mantenir una imatge
visual correcta dels panells i assegurar que els cartells no caducats no es tapin i
mantinguin la seva utilitat d’informació.
Més informació a la web de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
http://www.olesademontserrat.cat/pl19/ajuntament-seuelectronica/comunicacio/noticies-municipals/id6417/lajuntament-installa-panellsinformatius-a-diferents-indrets-dolesa.htm

3.10.1.2. Resultats
La utilització dels panells del servei d’informació ciutadana ha estat en general correcte,
això ha permet que les incidències de col·locació de cartells en elements de mobiliari
urbà i d’altres ubicacions hagin disminuït.
L’any 2016 s’han instal·lat un total de 7 cartells informatius més a l’inici dels principals
camins de la vila. Aquest han estat situats al Porxo de Santa Oliva, el camí cap el collet
de Sant Joan, al principi del camí de la riera, al solar del carrer Barcelona amb camí a
Vila Pou, al carrer Bages i al costat del Cementiri Vell.
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Imatge 42 - Plànol dels cartells informatius

4. PRESSUPOST
El pressupost del Departament de Medi Ambient té 3 grups principals de programes de
gestió:
•

Tractament d’escombraries (que inclou la recollida, el transport i la gestió de
residus), neteja viària i algunes actuacions de clavegueram i tractament d’aigües
residuals (número 16).
Medi Ambient (número 17), que inclou tota les d’actuacions de protecció del medi
ambient i les despeses generals.
Infraestructures (número 43 i 45), que inclou el manteniment de camins
municipals.

•
•

4.1.

PRESSUPOST APROVAT 2018

El pressupost aprovat de l’any 2018 del Departament de Medi Ambient es pot consultar
en la següent taula. Les aplicacions pressupostàries s’han ordenat per tipus de despesa,
a més s’indiquen els imports de partides d’inversions.
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O

P

42

160

42

163

42

170

42

170

42

170

42

170

42

170

42

170

42

170

42

170

42

170

42

170

42

170

42
42

170
170

42
42

170
170

42

170

42

DESCRIPCIÓ APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

E

MEDI NATURAL-C-TREBALLS REALITZATS
22706 PER ALTRES EMPRESES
22706 MEDI NATURAL-SERVEI NETEJA VIÀRIA
MEDI NATURAL-MMN-ARRENDAMENT DE
20400 MATERIAL DE TRANSPORT
MEDI NATURAL-MMN-REPARAC. MANTEN,
21300 MAQUIN.,INSTA I UTILLATGE
MEDI NATURAL-MMN-REPARAC. MANTEN.
21400 MATERIAL TRANSPORT
MEDI NATURAL- MMN- ORDINARI NO
22000 INVENTARIABLE.
MEDI NATURAL-MMN-COMBUSTIBLES I
22103 CARBURANTS
22104 MEDI NATURAL-MMN-VESTUARI
MEDI NATURAL-MMN-SUMIN. RECANVIS
22111 MAQ.,UTILLA. I ELEMT. TPTE.
MEDI NATURAL-MMN-SUMIN. MAT.
22112 ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I TELECOM.
MEDI NATURAL-MMN-ALTRES
22199 SUBMINISTRAMENTS
MEDI NATURAL-MMN-PUBLICITAT I
22602 PROPAGANDA
MEDI NATURAL-MMN-PUBLICACIÓ EN
22603 DIARIS OFICIALS.
MEDI NATURAL-MMN- REUNIONS,
22606 CONFERÈNCIES I CURSOS
22699 MEDI NATURAL-MMN-DESPESES DIVERSES
MEDI NATURAL-MMN-TREBALLS
22706 REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
23120 MEDI NATURAL-MMN-LOCOMOCIONS
MEDI NATURAL-MMN- COFINANÇ.
46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA

170

46101

42
42

170
170

46200
48900

42

170

48901

MEDI NATURAL- CONVENI ADF DIPUTACIÓ
DE BARCELONA
MEDI NATURAL- PARC RURAL
MONTSERRAT -CODIFICACIÓ PROVISIONA
MEDI NATURAL- CONVENI ADF
MEDI NATURAL- CONVENI FUNDACIÓ
AGRICOLA OLESANA
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PRESSUPOST
2018 (€)
19.004,17
757.715,09
24.106,80
1.980,00
990,00
198,00
2.865,85
3.000,00
4.500,00
0,00
990,00
17.241,72
198,00
0,00
1,00
145.102,05
500,00
0,00
0,00
4.500,00
15.626,30
8.100,00
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O

P

42

170

42

311

42

311

42

311

DESCRIPCIÓ APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

E

MEDI NATURAL- CONVENI CENTRE
48902 MUNTANYENC I DE RECERQUES OLESÀ
MEDI NATURAL-PROTECC. SALUBRITAT
22113 PÚBL.-MANUTENCIÓ D'ANIMALS.
MEDI NATURAL- SALUT PÚBLICA- ESTUDIS I
22706 TREBALLS TÈCNICS.
48900

MEDI NATURAL-SP- CONVENI ACAIMA

42

MEDI NATURAL-CAMINS VEÏNALS21000 INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS
MEDI NATURAL- SERVEI RECOLLIDA I
1621 22706 TRANSPORT RESIDUS

42

1622 22799 MEDI NATURAL- GESTIÓ DE RESIDUS

42

454

42

1623 22799 MEDI NATURAL-TRACTAMENT DE RESIDUS
MEDI NAT.- MAQUINÀRIA, INSTAL I
42R04 170 62300 UTILLATGE
42R04

170

62500 MEDI NAT. - MOBILIARI I ESTRIS
MEDI NAT.-ALTRES REPOSIC EN INFRAEST
42R04 454 61900 I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL
MEDI NAT.-ALTRES REPOSIC EN INFRAEST
42R04 1722 61900 I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL
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2018 (€)
2.700,00
0,00
65.213,50
18.377,37
35.033,33
975.367,20
13.150,00
922.516,43
13.800,00
13.000,00
11.105,00
17.400,00
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5. ANNEXOS:
INFORMACIÓ
D’INTERÈS
(TELÈFONS,
ADRECES ELECTRÒNIQUES I PÀGINES WEB)
5.1.

AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT

AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT
TELÈFON

93 778 00 50

ADREÇA ELECTRÒNICA

olesam@olesademontserrat.cat

PÀGINA WEB

www.olesademontserrat.cat/

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
TELÈFON

93 778 00 50

ADREÇA ELECTRÒNICA

mediambient@olesademontserrat.cat

PÀGINA WEB

www.olesademontserrat.cat/
(apartat Viure a Olesa/Medi Ambient)

POLICIA LOCAL
TELÈFON

5.2.

93 778 31 31

ALTRES ADMINISTRACIONS

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
TELÈFON

934 022 485
www.diba.cat/web/mediambient
www.diba.cat/web/incendis
www.diba.cat

PÀGINA WEB
GENERALITAT DE CATALUNYA
TELÈFON

012

PÀGINA WEB

http://www.gencat.cat

PÀGINA WEB Departament de Territori i
Sostenibilitat

www20.gencat.cat/portal/site/territori

PÀGINA WEB Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/

PÀGINA WEB Medi Ambient

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/

CONSELL COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT
TELÈFON

936 852 400

PÀGINA WEB

www.elbaixllobregat.net/
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