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1 Introducció 

El 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la Cimera per la Terra, anomenada també 
Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Desenvolupament. De la 
Cimera per la Terra en va sorgir l’Agenda 21, que incideix en les polítiques i 
estratègies que els països han d’emprendre en l’àmbit mundial cap el 
desenvolupament sostenible, “ ...un desenvolupament que satisfaci les necessitats 
del present sense comprometre la possibilitat de les futures generacions per a 
satisfer les seves pròpies necessitats...”. 

És en el Capítol 28 de l'Agenda 21 on s'anima a les comunitats locals a crear la 
seva pròpia versió a nivell local. L’any 1994 es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la 
Primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la 
Carta d’Aalborg, que instava els municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 
21 de la Cimera de la Terra, el procés de les Agendes 21 Locals per al 
desenvolupament sostenible d’aquests municipis. Actualment hi ha prop de 700 
municipis (inclou també entitats supramunicipals) d’Europa que han signat la Carta 
d’Aalborg, entre ells el municipi de Tiana. 

L’any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de Ciutats 
i Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d’Aalborg, es va generar el 
document “De la Carta a l’acció” orientat a aprofundir el procés cap a l’elaboració 
de l’Agenda 21 Local. El febrer de l’any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la 
Tercera Conferència de Ciutats i Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels 
progressos en el camp de la sostenibilitat en molts municipis, es declara el 
compromís de seguir treballant en el camí del desenvolupament sostenible. 

L’any 1997 es va constituir a Manresa, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona. Tots els municipis catalans 
que l’integren, Montmeló entre ells, han adquirit el compromís de treballar i iniciar 
l’acció cap a sostenibilitat. Montmeló es va adherir a la Xarxa de Pobles i Ciutats 
cap a la Sostenibilitat, dins el marc de la declaració de Manresa el juny de 1997, fet 
que ratifica els compromisos de la Carta d'Aalborg i la Declaració de Lisboa.  

Montmeló és un municipi de la comarca del Vallès Oriental d'una superfície 
aproximada de 4,11 km² i amb més de 9.000 habitants.  

L’Ajuntament de Montmeló compta amb un Pla d’Acció Ambiental de l’agenda 21 
Local de l’any 1998, el qual cal actualitzar, en vista dels canvis normatius, de 
prioritats i havent executat part de l’anterior Pla. 
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2 Dades del Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 1998 – 2007 

 

 

 
 DADES IDENTIFICATIVES   

 NOM DEL PLA PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL DE MONTMELÓ 

 PROMOTORS 
AJUNTAMENT DE MONTMELÓ, DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 

 EQUIP TÈCNIC EXTERN ENTORN S.L. 

 DATA APROVACIÓ 1998 

 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ NO CONSTA ACTUALMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procés d’Agenda 21 Local de Montmeló 1998 disposa dels següents documents: 

1. DIAGNOSI AMBIENTAL 

2. PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 

3. INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 

 

11 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

54 PROGRAMES D'ACTUACIÓ 

147 ACCIONS 
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El Pla d’Acció Ambiental 1998 de que es disposa es resumeix en: 

 

LINÍA ESTRATÈGICA Nº PROG. 

0. Aplicar criteris de sistema de gestió ambiental en la gestió municipal 2 

1. Creació d’una nova dinàmica de municipi de Montmeló 10 

2. Restablir els diferents vectors del medi natural i preservar els enclaus i 
elements naturals... 

2 

3. Incrementar l’eficiència de la recollida selectiva de tots els residus... 6 

4. Millorar la qualitat de l’aire a Montmeló... 5 

5. Garantir la disponibilitat dels recursos hidrològics i millorar la qualitat de les 
aigües del riu Besòs i dels aqüífers associats 

3 

6. Garantir l’abastament i la qualitat d’aigua potable... 2 

7. Reduir l’impacte energètic i econòmic derivat de l’energia... 5 

8. Millorar la qualitat acústica a Montmeló... 10 

9. Proposta de mesures per a limitar i reduir els nivells sonors... 5 

10. Fomentar el grau de participació i integració social i econòmica en el 
municipi. 

4 

TOTAL 54 

 

 
TIPOLOGIA DE LES ACCIONS Nº  %  

Mobilitat, trànsit i accessibilitat 47 32% 

Activitats industrials i econòmiques 13 9% 

Gestió de l'aigua 17 12% 

Instal·lacions municipals 16 11% 

Paisatge i medi natural 15 10% 

Ciutadania 14 9% 

Control d'immissions 7 5% 

Planificació i usos del sòl 18 12% 

   147  

 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%
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3 Estat d’execució del Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 1998 – 2007 

El primer objectiu del treball realitzat ha estat revisar el contingut concret de totes 
les línies estratègiques, programes i accions del Pla d’Acció, en referència al grau 
d’execució i interès segons les indicacions de la Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Montmeló.  

Els resultats són els següents: 

  

3.1 Accions executades 

En primer lloc, s’han dividit les diverses accions, programes... en funció de l’Estat 
d’execució en les següents categories: 

- Execució total: acció ja realitzada i finalitzada. 

- Execució en continu: acció realitzada, però que per les seves 

característiques requereix d’una gestió continua (seguiments, programes 

periòdics…) 

- Iniciat: acció iniciada però no finalitzada. 

- En curs: acció en la qual s’està treballant per iniciar-la el més aviat 

possible, i que per part de l’Ajuntament està totalment definida. 

- No executat: acció no realitzada però prevista a mig o llarg termini. 

- Descartat: acció rebutjada ja que les condicions i/o objectius han 

canviat. 

En resum, es conclou que un 72% de les accions (113) del Pla s’han executat, 
totalment, en estat continu o de forma inicial. 

Estat d’execució del Pla d’Acció Ambiental 1998, per accions 

Execució total
24%

Descartat
15%

No executat
8%

Execució en 
continuu

37%

En curs 
5%

Iniciat
11%
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Adjunt a la Memòria, en format digital, s’adjunten les taules amb totes les dades 
desagregades. 

Si apliquem l’avaluació de l’Estat d’execució per Línies, es conclou que les línies 
estratègiques 1, 2, 3, 6 i 9 – relacionades amb qüestions urbanístiques i de 
mobilitat, de protecció del medi natural, sobre la recollida selectiva, sobre 
l’abastament d’aigua potable i sobre el TGV, respectivament – tenen un Estat 
d’execució alt o molt alt. 

En canvi, les línies 4 i 5, especialment, - relacionades amb la qualitat de l’aire i de 
l’aigua - tenen un Estat d’execució baix perquè s’han descartat molts programes i 
accions, a posteriori. 

 

Estat d’execució del Pla d’Acció Ambiental 1998, per accions dins cada línia 

 

 

3.2 Avaluació per al nou Pla 

Per altra banda, també s’ha realitzat una avaluació conjunta amb la Regidoria per 
tal de valorar, en primera instància i de forma genèrica, les prioritats o aspectes a 
mantenir i a descartar del Pla’98. 

S’han dividit les diverses accions en funció de les següents categories: 

- A actualitzar: acció es podria cal actualitzar per canvis legals i 

normatius, noves exigències ambientals i socials, nous objectius... però 

es manté el concepte original. 

- No actualitzable: accions, molt sovint ja executades totalment o en 

continu, que amb els actuals canvis legals i la distribució de 

competències potser ja no té sentit incloure-les al Pla d’Acció ambiental.. 

- No aplicable, a descartar: accions a descartar. 

 

0%
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Avaluació de cara al nou Pla, per accions 

 

En resum, es conclou que un 22% de les accions es poden descartar i un 
39%, com a mínim, caldria que s’actualitzessin. 

 

 

 

Avaluació de cara al nou Pla, per accions dins les línies  

 

Per Línies estratègiques, es constata que les línies 4 i 5 cal replantejar-les ja que 
majoritàriament no són aplicables i s’han descartat. 

D’altres cal actualitzar-les força (1, 2, 7 i 10) seguint els objectius plantejats – en 
matèries com urbanisme, mobilitat, protecció del medi, gestió de l’energia, 
participació ciutadana i aspectes socials -. 

I finalment, d’altres cal renovar-les totalment per canvis importants en aspectes 
normatius i d’objectius, malgrat les accions s’havien anat executant, com els 
programes 3 i 6 – gestió dels residus i de l’aigua -. 

Per últim, la línia nº9 relacionada amb l’arribada de la línia del TGV a Montmeló, no 
es descarta per se sinó que ja no s’actualitza ja que els projectes es troben en 

No actualitzable
39%

A actualitzar
39%

No aplicable, a 
descartar

22%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No aplicable, a
descartar
No actualitzable

A actualitzar



Esborrany memòria nou Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 

  

- 9 - 

execució i no caldrà incloure una línia sencera diferenciada en el nou Pla, sinó 
incloure un programa de seguiment en la línia sobre soroll (nº8), totalment 
renovada. 

Per últim, també es constata que les accions relacionades amb la regulació 
ambiental de les activitats industrials són de difícil incorporació en el Pla en tant 
que l’Ajuntament no compta amb bona part de les competències, per la qual cosa 
també caldrà replantejar l’enfocament i l’aproximació a tot l’àmbit econòmic més en 
la línia de la col·laboració administrativa i amb el món empresarial en aspectes 
d’informació i seguiment que no pas en aspectes reglamentaris i d’inspecció i 
control. 
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4 Avaluació i actualització del Pla d’Acció Ambiental 1998 

4.1 Estructura de la proposta 

D’entrada, s’ha optat per mantenir l’estructura de les línies i programes inicials per 
tal de poder fer una lectura lògica de les propostes de canvis, actualitzacions, 
renovacions o noves propostes.  

El Pla d’Acció Ambiental de 1998 inclou una àmplia Diagnosi ambiental del municipi. 
Per aquest motiu, en primer lloc, per a la revisió del Pla s’ha fet una breu 
Actualització tècnica de la Diagnosi en aquells aspectes que s’han considerat a 
destacar i a tenir en compte – canvis normatius, canvis en objectius i prioritats 
ambientals generals i locals, canvis realment rellevants en la tendència o el model 
del municipi des de 1998,… -. 

En segon lloc, es presenta una Valoració (1998-2007) programa per programa ja 
respecte continguts qualitatius i no quantitatius com fins ara, i es plantegen 
Alternatives d’acció. 

Per últim, es presenta un primer esborrany de proposta ja ordenada d’accions dins 
l’àmbit d’aquest programa. 

Un cop realitzada aquesta revisió, es presenta una proposta ordenada de les 
accions noves i/o actualitzades amb nous programes i línies. Aquesta proposta, 
tanmateix i per facilitar la tasca de seguiment de l’Agenda 21 Local des de 1998 
cap al futur, intenta no trencar totalment l’estructura i plantejament del Pla d’Acció 
ambiental de 1998. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 0. APLICAR CRITERIS DE SISTEMA DE GESTIÓ 
AMBIENTAL EN LA GESTIÓ MUNICIPAL. 

 

La Línia Estratègica 0. Aplicar criteris de sistema de gestió ambiental en la 
gestió municipal,   tenia com a objectiu principal definir els criteris bàsics per tal 
de, per una banda, donar les eines necessàries per establir les funcions i 
responsabilitats ambientals municipals, i per una altra, identificar les activitats i 
controls periòdics considerats prioritaris per poder executar amb èxit el Pla d’Acció i 
de Seguiment a llarg termini. 

La Línia Estratègica 0 inclou dos programes d’actuació, sense accions concretes:  

- Programa d’actuació 0.1: Definició de funcions i responsabilitats municipals. 

- Programa d’actuació 0.2: Desenvolupar els criteris per a la gestió ambiental municipal 
mitjançant la definició de polítiques, objectius, informació necessària i controls periòdics. 

 

1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

Aquesta Línia 0, es plantejava com una estratègia general de funcionament (des de 
l’organigrama a les funcions dels diversos departaments) de l’Ajuntament de 
Montmeló en referència a tots els aspectes relacionats amb l’execució del Pla 
d’Acció Ambiental; es mantenia l’estructura existent des del punt de vista 
d’organigrama i es proposava un responsable del seguiment del Pla així com un 
sistema de seguiment basat en registres periòdics, a l’estil dels Sistemes de gestió 
de qualitat o gestió ambiental. 

Des de la redacció del Pla d’Acció Ambiental de Montmeló s’han esgotat dues 
legislatures en les quals els diversos Programes de govern han anat configurat 
determinat organigrama a l’Ajuntament de Montmeló que ens alguns aspectes 
difereix del Diagnòstic inicial de l’Agenda 21 Local. 

En aquest sentit, es considera que l’aprovació d’un Pla d’Acció Ambiental a l’inici de 
la legislatura 2007-2011 de l’Ajuntament de Montmeló ha de veure’s com una 
oportunitat per incorporar determinades pautes de gestió interna al nou 
organigrama municipal fruit del nou Pla de mandat o Programa de govern. 

Per aquest motiu, les noves propostes per donar resposta a aquests objectius han 
d’anar més encaminades a tenir en compte determinats aspectes i no tant en 
prefixar una determinada manera de fer les coses. 

Per altra banda, des del punt de vista d’un certa actualització i renovació, des de 
l’any 1998 nou elements han vingut a aprofundir el paradigma del 
desenvolupament sostenible: 

- a través de l’experiència compartida de la Xarxa de pobles i ciutats per 
la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona o del recent Fòrum sobre 
medi ambient i món local 
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- en termes més generals, el pas endavant que han suposat les 
conferències internacionals de Hannover i Johannesburg redefinint el 
paradigma tenint en compte principis ambientals però també socials i 
econòmics 

- el canvi general que està suposant la problemàtica del Canvi climàtic i 
les diverses Estratègies que les diverses administracions estan 
desenvolupant, 

- així com l’Estratègia europea sobre medi ambient urbà.  

Des del punt de vista estrictament legal els aspectes a actualitzar en aquest sentit 
són més aviat secundaris respecte el cos central d’aquests programes, però cal 
tenir en compte els canvis en la normativa sobre: 

- la modernització de ’Administració pública i els seus treballadors o sobre 
riscos laborals, 

- l’aparició d’instruments homologats de gestió ambientals (ISO-14001 i  
EMAS, entre d’altres en base a normes UNE internacionals),  

- criteris ambientals en la contractació pública, en base a les Directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE, el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RD 2/2000) i el seu Reglament (RD 
1098/2001) 

- sobre competències municipals en la gestió de les activitats ambientals i 
determinats vectors (s’aniran desenvolupant posteriorment)... 

 

2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

L’estructura i uns certs elements de transversalitat s’han anat desenvolupant amb 
els anys d’execució del Pla però no un sistema establert de seguiment del propi Pla, 
el que no vol dir que determinades àrees hagin generat els seus propis sistemes de 
seguiment i avaluació. 

No es desenvolupa una valoració quantitativa pormenoritzada ja que la línia 0 no 
comptava amb accions concretes a avaluar, sinó criteris i propostes generals a 
incorporar. 
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3. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

Com s’ha comentat anteriorment, la nova cultura de la sostenibilitat ha de permetre 
integrar els aspectes socials, econòmics i ambientals, i, per tant, planteja un canvi 
de les institucions tant per a la formulació de l'Agenda 21 Local com per a la 
transformació de polítiques públiques prèviament existents. En aquest sentit, cada 
política sectorial (econòmica, urbanística, sanitària, d’habitatge, etc.) hauria de 
contenir un enfocament més global, holístic i estratègic sobre la comunitat.  

En primer lloc, per tant, cal entendre les Agendes 21 com a instruments de 
planificació estratègica integral per influir en l’ordenació territorial 
sostenible. I en el mateix sentit, cal valorar la sostenibilitat dels nostres pobles i 
ciutats amb l’observació d’indicadors de sostenibilitat que permetin l’anàlisi de 
l’evolució dels municipis i àrees urbanes. 

Aquests canvis en les institucions als quals es feia esment es poden desglossar en 
diversos nivells: 

- A nivell polític i institucional, l'adopció d'enfocaments horitzontals no 
és incompatible amb l'existència de departaments de medi ambient, tot i 
que aquests acostumen a reproduir punts de vista sectorials a la 
problemàtica ambiental. Per adoptar estratègies sostenibles, seria 
desitjable dotar a aquestes institucions de major capacitat de lideratge 
dins dels organigrames polítics i administratius, al temps que procurar 
que aquells departaments més reacis a incorporar criteris de 
sostenibilitat siguin més proclius al diàleg interdepartamental.  

- La comunicació i la coordinació interdepartamental constitueixen 
elements imprescindibles en aquesta cultura de la sostenibilitat; són 
aspectes essencials en el camí cap a la sostenibilitat, ja que afavoreixen 
el sentit de comunitat de l'Ajuntament.  

- En l'àmbit econòmic, l'adopció d'estratègies de sostenibilitat requeriria la 
inversió d'ingents recursos econòmics i cognoscitius per part de les 
administracions públiques i de la societat en general.  

- Per últim, el desenvolupament sostenible requeriria profundes 
transformacions en les cultures administratives. 

Així doncs, per part de l’Ajuntament de Montmeló cal continuar apropant-se el 
municipi al camí de la sostenibilitat, amb el reforç de l’impuls de les polítiques 
locals sostenibles per tal d’adequar la gestió municipal als requeriments 
ambientals. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Montmeló ha de prendre el compromís per seguir 
apostant per aquests objectius de transformació interna de la institució per 
continuar avançant cap al desenvolupament sostenible i donar exemple a la 
resta dels sectors implicats en l’Agenda 21 Local a Montmeló, fomentant la 
responsabilitat ambiental i social de l’Ajuntament, potenciant les eines i els 
mecanismes voluntaris en matèria ambiental. Aquest actitud exemplificadora té encara 
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molt camí per recórrer en l’àmbit del consum responsable i ecològic tant de materials 
com de contractació de serveis.  

Per assolir aquest compromís l’Ajuntament es dotarà de diversos instruments de 
gestió ambiental desglossats a través del Programa pel compromís ambiental 
de l’Ajuntament de Montmeló. Aquest Programa englobaria en un de sol els dos 
anterior Programes 0.1 i 0.2. 

Així mateix, el desenvolupament sostenible també requeriria profundes 
transformacions en els hàbits de les societats, no només de l’administració a nivell 
intern. En la dimensió social, s'haurà de prendre en consideració i definir la 
participació social i el marge d'implicació de la població potencialment afectada que 
es desitgi, i preveure l'orientació que adoptarà el comportament individual i 
col·lectiu: en aquest àmbit qüestions com l’educació ambiental, la informació i la 
participació ciutadana són fonamentals. En l’avaluació de la Línia estratègica nº10 
Fomentar el grau de participació i integració social i econòmica en el municipi, serà 
on s’avaluaran aquests aspectes. 

Com a proposta de treball del nou Pla d’Acció Ambiental es proposarà unificar en 
una sola línia estratègica sobre el compromís social els anteriors programes de les 
línies 0 i 10. 

A continuació es presenta una primera bateria de propostes per aquest Programa 
pel compromís ambiental de l’Ajuntament de Montmeló. 

 

Nº acció Programa  pel compromís ambiental de l’Ajuntament 

 Accions sobre impuls de l’Agenda 21 Local a dins l’Ajuntament de Montmeló 

1 

Definir una estructura de lideratge, transversalitat, coordinació i seguiment del Pla 
d’Acció Ambiental a nivell intern de l’Ajuntament. 

Aprofitar estructures vigents de coordinació per incorporar-hi també l’execució i seguiment 
del Pla d’Acció Ambiental. 

2 

O alternativament o complementària, crear una Regidoria de Sostenibilitat, o similar, 
amb caràcter transversal i participatiu. 

O alternativament, entenc que aquest rol, en aquesta legislatura ja l’ha d’assumir la 
regidoria de Planificació Estratègica, Habitatge i Medi Ambient, de forma integral i 
transversal, lligant per exemple l’Agenda 21 i la revisió del POUM. 

3 
Crear l’Estratègia municipal sobre Canvi climàtic, en base a diversos Programes del nou 
Pla d’Acció Ambiental (veure Proposta final al capítol 5) 

4 
Promoure convenis de col·laboració per a l’execució de l’Agenda 21 amb altres 
administracions públiques, sector empresarial... 

 Accions sobre instruments de gestió ambiental interna 

5 
Crear el Sistema de seguiment de l’Agenda 21 Local i el Programa d’Indicadors de 
Sostenibilitat, d’accés públic i informació periòdica. 

6 

Creació del Sistema de seguiment dels vectors ambientals de Montmeló, relacionat 
amb el Sistema general de seguiment i el d’Indicadors; inclou: 

- Sistema municipal de seguiment de la gestió dels residus municipals (dades de 
recollida selectiva, destí...). 
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- Sistema municipal de seguiment del consum de recursos hídrics (consum 
d’aigua en parcs i jardins i equipaments municipals). 

- Sistema municipal de seguiment del consum de recursos energètics (consum 
de l’enllumenat públic, equipaments, vehicles...) 

7 Creació de l’Oficina del Medi Ambient i el Telèfon del medi ambient. 

8 Potenciar la figura de l’Educador Ambiental i dels Voluntaris Verds. 

9 
Organitzar cursos de formació sobre gestió ambiental pel personal de l’Ajuntament – 
polítics i tècnics -, policia local i voluntaris ambientals, per tal de formar-se per treballar 
amb més eficàcia i eficiència. 

10 
Consideració de la creació d’equipaments d’educació ambiental al Pla d’equipaments i 
inversions (aula de natura, Escola taller, ...). 

 Accions sobre ambientalització de l’administració local 

11 
Ambientalització dels serveis públics incorporant-hi un nou concepte d’ecologia de 
serveis, quantificant i minimitzant l’impacte ambiental associat al cicle de vida dels 
mateixos.  

12 
Crear un Catàleg de bones pràctiques ambientals i de salut en les operacions a la via 
pública a càrrec d’EMSO (Empresa municipal de serveis i obres) 

13 

Crear un Pla de compra verda municipal: materials (neteja ecològica, paper reciclat i 
material d’oficina, productes ecològics o de comerç just, equipament informàtic...), aigua, 
energia (electricitat verda...), vers la promoció dels models de consum respectuosos amb el 
medi, que cerquin l’equidistància entre la protecció de l’entorn i el benestar dels individus i 
de la societat. 

14 
Incorporar criteris ambientals en les activitats lúdiques i festives que organitza 
l’Ajuntament, especialment la Festa Major. 

15 Incorporació de criteris ambientals en els Plecs de condicions d’obres i serveis 

16 
Reforma fiscal ecològica d’alguns tributs: impost de circulació, IBI  o impost de 
construccions en relació a criteris ambientals a la construcció, taxa d’escombraries... 

17 
Revisió i ampliació de les ordenances municipals: se’n va fent esment ens els apartats 
corresponents. 

18 
Implantar un Sistema de gestió ambiental certificable en un servei o equipament 
municipal. Algun Departament o servei ja compta amb SGMA de qualitat. 

19 
Crear un fons bibliogràfic sobre medi ambient global i, sobretot, local de Montmeló a la 
Biblioteca municipal. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1. CREACIÓ D’UNA NOVA DINÀMICA DE MUNICIPI A 
MONTMELÓ. 

 

La Línia Estratègica 1. Creació d’una nova dinàmica de municipi a 

Montmeló, defineix el municipi de Montmeló com a un lloc estratègic 

d’encreuament entre el riu Congost i el riu Besòs, Mogent i on històricament 

l’accessibilitat al municipi s’ha localitzat seguint la llera dels rius, juntament amb els 

assentaments urbans i la implantació industrial. El municipi es caracteritza, segons 

el Diagnòstic ambiental de 1998, per: 

1. Una alta ocupació consolidada del sòl respecte d’altres nuclis urbans de la 

comarca i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

2. L’ocupació consolidada com a superfície urbana del municipi, i assumint la 

qualificació urbanística d’urbanitzable, d’un 54% (en el moment del 

Diagnòstic ambiental de 1998). 1 

3. Una presència important d’infrastructures - especialment l’AP-7 que limita la 

zona urbana i la nova línia del Tren d’Alta Velocitat (TAV) - que condicionen 

el municipi, però amb una mala connectivitat amb el nucli. 

4. El SNU representa una superfície, la restant, composada principalment per 

l’equipament del Circuit de Catalunya (més de 135 ha). 

5. El percentatge d’equipament és molt alt per la presència del Circuit, tot i que 

no és un equipament d’ús i gaudi exclusivament municipal, ans al contrari. 

6. El SNU, restant la peça del Circuit, és escàs: fragments d’espais forestals, 

                                          

1 Caldria comprovar les dades actualitzades, si es vol, d’ocupació urbana. 
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agrícoles, parcs... 

7. L’espai obert és molt fràgil, exposat a la futura ocupació urbana i 

periurbana. 

 

Aquests espais oberts, formats per fragments de forestal, agrícoles, parcs....  són 

un dels elements clau dins de la ordenació futura del municipi per la recuperació de 

l’equilibri i la millora de la qualitat de vida a Montmeló. Així doncs, el riu ha 

d’estructurar molts dels espais actualment aïllats que segueixen la llera del riu. 

A partir d’aquests trets característics del municipi, aquesta línia estratègica 

pretenia: 

1. Promoure un creixement ordenat de les implicacions sobre el territori del municipi per tal 

d’afavorir una eficàcia més gran de les activitats econòmiques i una millora de la qualitat de 

vida dels seus habitants. 

2. Preservar i recuperar els valors culturals com a patrimoni del valor històric, científic i cultural. 

Estan continguts: elements històric-artístics (vies romanes, esglésies, ponts, etc.). 

3. Recuperar els valors intrínsecs: ambientals, paisatgístics, d’equilibri ecològic i d’interès científic i 

educatiu; tal com: els corredors o espais de lligam entre sí, espais de connexió que estructuren 

una xarxa contínua i els que incorporen un sistema territorial més ampli (xarxa fluvial). 

4. Millorar la connectivitat i accessibilitat al municipi. 

 

La Línia Estratègica inclou deu (10) programes d’actuació, amb un total de trenta-

una (31) accions:  

- Programa d’actuació 1.1: Recuperació i restauració de la continuïtat del conjunt de 

fragments de l’espai obert (fluvials, agrícoles i equipaments). El riu com a veritable nexe 

d’unió que articula i estructura tots els espais que ara estan fragmentats. 

- Programa d’actuació 1.2: Promoure un coneixement ordenat de les implicacions sobre el 

territori, per tal d’afavorir una major eficiència, de les activitats econòmiques tot 

preservant els valors culturals, ambientals i paisatgístics. 

- Programa d’actuació 1.3: Iniciar un estudi sobre la millora de la mobilitat en el municipi 

amb l’objectiu de facilitar el desplaçament de vehicles i persones per aconseguir un 

transport més àgil i eficient, tenint sempre com a objectiu final un desenvolupament 

sostenible. 

- Programa d’actuació 1.4: Fomentar el transport a peu i en bicicleta dins el municipi. 

- Programa d’actuació 1.5: Fomentar l’ús del transport públic amb altres municipis de la 

comarca. 

- Programa d’actuació 1.6: Reorganitzar el trànsit de mercaderies a la zona urbana. 

- Programa d’actuació 1.7: Dissuadir la circulació del trànsit de pas per la travessia. 

- Programa d’actuació 1.8: Reducció de l’accidentabilitat del municipi. 

- Programa d’actuació 1.9: Millora de les connexions i dels accessos al municipi per les grans 

infrastructures. 

- Programa d’actuació 1.10: Millora de l’accessibilitat del municipi per eliminació de barreres 

arquitectòniques als carrers de Montmeló, edificis municipals i estació de RENFE. 
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1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

En primer lloc, a efectes d’una certa actualització dels trets més rellevants de la 
Diagnosi ambiental, es presenten de forma breu les principals dades del municipi de 
Montmeló. 2 Només destacarem posteriorment les dades que en el període 1998-
2007, és a dir, des de la Diagnosi ambiental anterior, hagin suposat canvis més 
rellevants o permetin albirar certes tendències no detectades anteriorment. 

 

 Demografia  

 Població 2006 8921 

 Superfície (km2) 4.01 

 Altitud (m) 72 

 Densitat de població 2225 

 Creix. anual acumulatiu població 2001-2006 0.88% 

 Sex ratio (homes per 100 dones) 100 

 Percentatge de joves 15.79% 

 Percentatge d'adults 70.62% 

 Índex d'envelliment 13.59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de la població 1998-2006 i Piràmide d’edats de Montmeló 

 

 Índex de recanvi de la pob. en edats actives 90.83% 

 Taxa de fecunditat 2004 (per mil) 37.16 

 Taxa de mortalitat 2004 (per mil) 6.73 

 Saldo migratori (per mil) 0.18 

 % Població estrangera/total 2006 8.09% 

 

                                          

2 Totes les dades provenen de l’Institut Català d’Estadística i de la Diputació de Barcelona. 
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 Mercat de treball (2001) 

 Població en edat de treballar 7197 

 Població activa 4467 

 Població ocupada 4062 

 Taxa d'activitat 62% 

 Taxa d'ocupació 56% 

 Atur registrat maig 2007 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de l'atur registrat (1996 base 100) 
 

 Empreses (2002) 

 Nombre d'empreses 2002 478  

 Creixement anual acum. del VAB 91-01 2001 

 Indústria 3.17 1.36 

 Construcció 1.98 3.66 

 Serveis 1.16 8.24 

 Total VAB no agrari 2.23 4.7 

 

Renda Familiar Disponible 2003 (euros) 89.486.814 

  Per habitant de 16 anys i més (euros) 12.178.39 

  Base 100 Província 83.05 

 

Total Habitatges 2001 3237    

  Principals Secundàries Buides Altres 

  2914 51 271 1 

Edificis censats 2001 1177    

Locals cens 2001 465    
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Com es pot observar del llistat de 10 programes anteriors, la línia estratègica inclou 
programes relacionats amb la gestió del riu (1), de l’urbanisme (1) i, sobretot, la 
mobilitat i l’accessibilitat (8). 

De cara a l’actualització de la Diagnosi, es proposa dividir els comentaris en dos 
apartats: urbanisme i mobilitat. Respecte les funcions més ecològiques i ambientals 
de l’espai fluvial, es comenta en la línia estratègica 2. 

En primer lloc, en l’àmbit del planejament urbanístic des del 1998 s’han produït 
canvis molt importants tant de forma com de fons en la legislació amb la 
introducció del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. A 
continuació es detalla la nova normativa sobre planejament urbanístic vigent:  

 

UNIÓ EUROPEA ESPANYA CATALUNYA 

Estratègia europea de medi 
ambient urbà 

LEY 8/2007, de 28 de mayo, de 
suelo 

Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'Urbanisme 

 

 

DECRET 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 
d'urbanisme.  

Directiva 2001/42/CE, del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27-06-2001, relativa 
a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y 
programas en el medio 
ambiente.  

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de 
determinados planes y 
programas en el medio ambiente  

 

 

La nova normativa especifica els principis generals de l’actuació urbanística d’entre 
els que es destaca especialment el concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible, que es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient 
i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi 
de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió 
en el territori i afavoreixen la compactació urbana, afavoreixin la cohesió social, 
considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà i atenguin la preservació i la 
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals. 

També comporta que es fomenti la implantació de sistemes de transport col·lectiu i 
la mobilitat sostenible en general; o que afavoreixin la preservació i consolidació de 
la identitat del territori. 

I finalment també ha de suposar la consolidació d’un model de territori 
globalment eficient que tingui en compte, entre d’altres: 
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- L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i 
modernització de les infrastructures, la millora dels equipaments 
existents així com la previsió de nous equipaments;  

- el desenvolupament del sistema productiu, i el foment de la diversitat 
econòmica i de la capacitat per a fer front als canvis socials i les 
innovacions tecnològiques;  

- la cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma que es 
fomenti la mescla equilibrada de grups socials, usos i activitats i es 
garanteixi el dret dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d’un habitatge 
digne i adequat;  

- la cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu de la 
ciutadania a les rendes i serveis bàsics amb independència del lloc de 
residència;  

- la protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, 
mitjançant la preservació de les funcions ecològiques del sòl, la millora 
de la qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de preservar-ne els 
valors, la utilització racional dels recursos naturals i el foment de 
l’eficiència energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i 
l’ordenació de manera que tinguin en consideració les condicions 
geogràfiques i climàtiques que poden influir en l’estalvi energètic i el 
millor manteniment de les edificacions;  

- i la protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, 
recuperació i millora dels immobles que l’integren, dels espais urbans 
rellevants, dels elements i tipologies arquitectònics singulars, dels 
paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals 
d’ocupació humana del sòl. 

Específicament, per exemple, és prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones 
inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, 
salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs. I la pèrdua dels 
valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d’un incendi no pot 
fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable.  

 

Per altra banda, entre d’altres, també destacar els principis de publicitat i 
participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics, que s’han de 
garantir, de tal manera que els ajuntaments poden constituir voluntàriament 
consells assessors urbanístics, com a òrgans locals de caràcter informatiu i 
deliberatiu i en el cas d’una revisió del POUM cal acompanyar-lo d’un programa de 
participació ciutadana. 

Respecte la tramitació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM) cal tenir en compte que aquest ha d’establir les determinacions 
necessàries per a assolir una mobilitat sostenible en el municipi i que el Pla 
que objecte d’avaluació ambiental estratègica, en els termes previstos a la 
normativa esmentada, que suposa la redacció de l’Informe de sostenibilitat 
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ambiental del POUM i de sotmetre’l a participació i informació pública. Cal recordar 
que una avaluació estratègica s’ha de realitzar ja prèviament a l’inici de la 
tramitació del Pla i en paral·lel als treballs i estudis urbanístics previs, no pas com a 
document final, complementari i corrector un cop acabat el procediment i la 
redacció de la documentació. 

Finalment, i tal i com es destacava inicialment respecte la localització estratègica 
del municipi i la presència important d’infrastructures d’importància superior a la 
local, cal tenir en compte els següents Plans i programes de la Generalitat de 
Catalunya: 

- Pla territorial de l'àmbit metropolità de Barcelona (en elaboració) . 

- Pla Director d’Infrastructures 2001 – 2010. 

- Pla d’infrastructures de transport a Catalunya 2006-2026. 

En especial respecte a les millores i connexions de l’AP-7, els canvis que suposarà 
la cobertura de la línia del tren pel pas del TAV – que suposarà una important 
afectació i millora urbana a tenir en compte en el nou POUM – i la presència del 
Circuit de Catalunya. 

 

A part d’aquests aspectes generals sobre infrastructures, en relació amb la 
mobilitat, a continuació es detalla la nova normativa vigent:  

 

UNIÓ EUROPEA ESPANYA CATALUNYA 

Estrategia europea de medi 
ambient urbà 

 
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat 

 

 

Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels 
estudis d'avaluació de la mobilitat 
generada 

 

 
Decret 362/2006, de 3 d’octubre, 
pel qual s’aproven les Directrius 
Nacionals de Mobilitat 

 

La Llei de mobilitat preveu l’existència dels plans de mobilitat urbana com a 
document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels 
municipis de Catalunya, amb caràcter d’obligatoris pels municipis de més de 50.000 
habitants – que no és el cas de Montmeló -. 

L'àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb l'acord 
corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un esquema 
de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no 
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n'integren cap. La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana 
correspon als ajuntaments. 

L’Ajuntament de Montmeló no compta amb un Pla de mobilitat urbana, però 
malgrat no tenir un Pla general adhoc sí ha anat executant mesures al respecte: 
construcció de rotondes, zones blaves, camins peatonals...; i sí compta amb un Pla 
d’accessibilitat municipal, en execució. 

També compta amb una Ordenança sobre soroll i vibracions. 

Respecte una actualització de les dades de mobilitat cal destacar, des de 1998: 

- Una reducció de les taxes d’Autosuficiència (del 38 al 35%), i 
especialment d’Autocontenció (del 40% al 30%), el que indica que 
cada cop hi ha més residents que treballen fora del municipi i que 
aquesta tendència va en augment. 

- Respecte el nombre de vehicles el parc total ha augmentat més d’un 
30%, per sobre el creixement de la població del 10% (1998-2006), el 
que suposa passar de 525 vehicles (400 turismes) a més de 625 vehicles 
(480 turismes) per cada mil habitants; el 75% dels vehicles són 
turismes, en aquest cas, el mateix percentatge aproximadament que fa 
10 anys. 

- Menció a part mereix la mobilitat generada en moments puntuals pel 
Circuit de Catalunya que en les darreres celebracions està generant 
col·lapses circulatoris més enllà de l’àmbit del propi municipi de 
Montmeló. 
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2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

Del total de 31 accions del Programa, l’Ajuntament n’ha executat pràcticament el 

60% i iniciat gairebé tota la resta, destacant, per exemple, el Pla de gestió de 

camins de Montmeló o el Pla d’accessibilitat.  

Programa d’actuació 1.1: Recuperació i restauració de la continuïtat del conjunt de fragments de l’espai 

obert (fluvials, agrícoles i equipaments). El riu com a veritable nexe d’unió que articula i estructura tots 

els espais que ara estan fragmentats. 

Cal actualitzar tot el Programa. 

Acció 

1.1.1. Estructurar els espais actualment aïllats que segueixen la llera del riu, especialment pel que fa a 

les corees (horts il·legals) i creació d’una via de reconeixement del recorregut dels rius. 

Execució en continu. 

1.1.2. Definir connexió funcional entre vies. Les infrastructures cíviques (vies de gran capacitat i 

continuïtat metropolitana però no de gran velocitat i amb un caràcter més urbanitzat), internuclis o 

locals que han de donar continuïtat i sobretot han d’estar ben definides, especialment pel que fa a les 

voreres fluvials. 

Execució en continu. Es compta amb  un Pla de gestió dels camins de Montmeló que inclou els camins 

fluvials i on s'especifica quines millores calen i quin manteniment s'ha de fer. Cada any es senyalitza 

un camí i aquest any s’instal·la un plafó informatiu al principi de cada camí. 

1.1.3. Potenciar el reconeixement de tots els espais de valor natural i paisatgístic mitjançant zones de 

descans o de vista panoràmica. 

Execució en continu. Actuacions concretes: neteges de boscos, plantades, visites guiades, 

senyalització, Pla de gestió del Turó de les Tres Creus... 

1.1.4. Proposar la restauració dels espais fluvials, Congost i Mogent, al seu pas per Montmeló 

mitjançant l’elaboració i execució d’un Projecte de Rehabilitació dels espais fluvials que contempli la 

restauració dels ambients naturals així com de la seva integració en el nucli urbà. 

Iniciat. Ho executa el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs en col·laboració amb l'Ajuntament. 

També es fa directament amb petits projectes amb el Projecte Rius. 

1.1.5. Donar-li certa relació i continuïtat funcional entre el casc urbà i el riu mitjançant l’arborització, el 

mobiliari, el paviment, el carrer de vianants, etc. 

Iniciat. 

 

Programa d’actuació 1.2: Promoure un coneixement ordenat de les implicacions sobre el territori, per tal 

d’afavorir una major eficiència, de les activitats econòmiques tot preservant els valors culturals, 

ambientals i paisatgístics. 

Caldrà renovar aquest programa i dotar-lo de més importància tenint en compte la revisió del POUM. 

Acció 

1.2.1. Posar en marxa el projecte del nou polígon industrial El Circuit conservant els espais verds 

existents. 

Execució total. No actualitzable. 

1.2.2. Actualització dels plànols del municipi pel que fa al planejament i als usos del sòl. 

Iniciat. A actualitzar, especialment tenint en compte que s’ha iniciat la revisió del POUM. 
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Programa d’actuació 1.3: Iniciar un estudi sobre la millora de la mobilitat en el municipi amb l’objectiu 

de facilitar el desplaçament de vehicles i persones per aconseguir un transport més àgil i eficient, tenint 

sempre com a objectiu final un desenvolupament sostenible. 

En curs. A actualitzar. 

S’ha demanat a la Diputació de Barcelona una subvenció per realitzar el Pla de mobilitat municipal. 

L’estudi en realitat ha de ser un diagnòstic pormenoritzat de la problemàtica actual de la mobilitat al 

municipi per tal de desenvolupar tot un seguit d’accions; complementàriament, cal tenir en compte que 

la revisió del POUM també exigeix les determinacions necessàries per establir una mobilitat sostenible. 

Acció 

1.3.1. Elaboració d’un estudi per establir un Pla de mobilitat municipal. 

 

Programa d’actuació 1.4: Fomentar el transport a peu i en bicicleta dins el municipi. 

Totes les accions estan executades o iniciades i, per tant, cal renovar tot el programa en el marc del Pla 

de mobilitat municipal i lligar-les amb el Pla d’accessibilitat municipal existent. 

Acció 

1.4.1. Potenciar l’ús cívic amb la millora i ampliació de les voreres en els llocs següents: 1) des de 

C/Dr. Robert fins a Can Tabola (els dos marges), 2) finalitzar el tram que falta en el c/Pompeu Fabra 

fins al pont de la via. 

Concretament aquests trams ja estan fets i a més es compta amb un Pla d'accessibilitat que 

diagnostica problemes i fixa objectius i punts de millora classificats per prioritats i pressupostats. 

1.4.2. Dissenyar una campanya per fomentar els desplaçaments a peu, aprofitant l’associació amb la 

idea de municipi saludable. Es tracta que el ciutadà vinculi el fet de caminar amb el benefici per a la 

seva salut, així com a una millora en la qualitat ambiental. 

Es van fent campanyes i actuacions: estacions esportives al llarg del riu, zones blaves d'aparcaments, 

camins de Montmeló... 

1.4.3. Regular l’accés del vehicle privat a la zona centre. 

S'han peatonalitzat alguns carrers i s'ha posat zona blava amb rellotge a la zona centre 

1.4.4. Creació d’una xarxa de rutes per a bicicletes fora del nucli urbà. Creació d’una ruta per caminar 

o anar en bicicleta amb l’objectiu de dotar al poble d’una xarxa d’educació, activitat física i 

coneixement del municipi. 

Els voluntaris verds de l'IES ho estan treballant amb l'ajuda de l'educador ambiental de l'Ajuntament i 

un Policia Local voluntari. 

1.4.5. Elaborar un programa de mesures per a facilitar la mobilitat de les bicicletes dins el nucli (carril 

- bici, aparcament per a bicicletes, semaforització adequada, etc.) 

S'han posat nous aparcaments i es treballa en els carrils bici. 

1.4.6. Endegar una campanya de promoció de l’ús de la bicicleta per a desplaçar-se. 

Es fa cada any coincidint amb la setmana de la mobilitat sostenible. 

1.4.7. Millorar els elements paisatgístics per fomentar el passeig, com per exemple considerant a les 

zones de nova urbanització la implantació d’arbrat als carrers. 

 

Programa d’actuació 1.5: Fomentar l’ús del transport públic amb altres municipis de la comarca. 

Totes les accions estan executades i cal actualitzar. 
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Acció 

1.5.1. Instar a la creació de noves línies de connexió directa amb altres municipis, prioritàriament, 

Parets del Vallès i Vallès Occidental. 

S'ha creat una xarxa de bus de polígons que uneix Montornès – Montmeló – Parets. 

1.5.2. Instar l’elaboració d’un pla de millora del servei de trens i autobusos a l’usuari: qualitat de 

l’estació, freqüència de pas, disponibilitat d’informació, connexió amb altres línies, etc. 

L’Ajuntament no té competències en tren però es construirà una nova estació aviat. En busos tampoc 

es compta amb competències. 

 

Programa d’actuació 1.6: Reorganitzar el trànsit de mercaderies a la zona urbana. 

Acció 

1.6.1. Implementar la rotonda ja prevista per l’entrada Est al nucli urbà. 

Executada. 

1.6.2. Evitar el pas de mercaderies perilloses per dins del nucli urbà. 

1.6.3. Incrementar el control del trànsit de vehicles de més de 5 Tn. 

Ja hi ha un tram de "ronda" però amb la cobertura del TAV s'acabarà la resta de manera que els 

camions no hagin de passar pel mig del nucli urbà. 

 

Programa d’actuació 1.7: Dissuadir la circulació del trànsit de pas per la travessia. 

Acció 

1.7.1. Limitar la velocitat. Aquesta actuació ha d’anar acompanyada d’un programa regular de control i 

sanció per assegurar-ne el compliment. 

Executada en continu. Es fan campanyes anuals (la Policia Local) 

1.7.2. Potenciar vies alternatives de circumval·lació al nucli urbà. 

Iniciada. Ja hi ha un tram de "ronda" però amb la cobertura del TAV s'acabarà la resta de manera que 

els camions no hagin de passar pel mig del nucli urbà. 

1.7.3. Definir un pla de senyalització viària que optimitzi els itineraris del trànsit urbà a partir de 

l’estudi de mobilitat. 

No executat. S’ha demanat a la Diputació de Barcelona una subvenció per realitzar el Pla de mobilitat 

municipal. 

 

Programa d’actuació 1.8: Reducció de l’accidentabilitat del municipi. 

En execució en continu per part de la Policia Local, quan hi ha més d'un accident en un punt s'intenten 

posar mesures. 

Acció 

1.8.1. Seguiment dels accidents que succeeixen en el municipi per detectar punts negres i aplicar 

mesures correctores. 

 

Programa d’actuació 1.9: Millora de les connexions i dels accessos al municipi per les grans 

infrastructures. 
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Totes les accions estan iniciades i cal insistir en aquelles qüestions que encara avui en dia no s’han 

resolt. 

Acció 

1.9.1. Reivindicar els accessos a Montmeló per les vies de comunicació importants del municipis (A7 i 

N-152), de tal manera que no estiguin tan orientades al Circuit i evitin col·lapses circulatoris els dies 

de competició al Circuit. 

S'està negociant una sortida directa de l'AP7 

1.9.2. Millora de connexions entre les dues zones del nucli urbà, separades per les vies del tren. 

1.9.3. Vetllar per que les infrastructures ferroviàries (RENFE, TGV), viàries, elèctriques evitin efectes 

tall i es proposin més permeables amb el territori. 

Amb la cobertura per les obres de la línia del Tren d’Alta Velocitat es resoldran. 

 

Programa d’actuació 1.10: Millora de l’accessibilitat del municipi per eliminació de barreres 

arquitectòniques als carrers de Montmeló, edificis municipals i estació de RENFE. 

Amb la redacció d’un nou Pla d’accessibilitat municipal, i les corresponents partides pressupostàries 

anuals ja previstes, s’han executat les accions previstes i caldrà actualitzar en el sentit executiu i de 

seguiment del Pla. 

Acció 

1.10.1. Revisió del Pla d’accessibilitat municipal aprovat. 

1.10.2. Eliminació de barreres arquitectòniques als edificis públics, amb la creació de rampes a les 

escales, etc. 

1.10.3. Eliminació de barreres arquitectòniques als carrers, mitjançant la creació de rampes, 

rebaixament de voreres o l’eliminació d’obstacles als carrers, etc. 

1.10.4. Instar la millora de l’accessibilitat en l’estació de ferrocarril de RENFE. 

Es farà una nova estació totalment accessible. Cal fer el seguiment perquè es compleixi amb tos els 

projectes relacionats del TAV. 

 

1. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

La Línia estratègica 1, com ja s’ha comentat anteriorment, inclou programes 
relacionats amb la gestió del riu, de l’urbanisme i, sobretot, la mobilitat i 
l’accessibilitat, per potenciar una tendència a un canvi de model i dinàmica del 
municipi. 

La nova proposta de Pla d’Acció Ambiental (esborrany) proposa crear una línia 
estratègica sencera, i no només un programa (1.2), a les qüestions relacionades 
amb el desenvolupament urbanístic sostenible; una altra línia estratègica sobre 
mobilitat, que en aquest cas vindria a relligar els programes 1.3 a 1.10 i les línia 
nº8 (sobre soroll) i nº9 (sobre el TAV) del PAA’98, que també presentem després; i 
una tercera línia estratègica sobre elements naturals que relligarien el programa 
1.1 i la línia nº2 del Pla del 1998. 
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Tal com hem vist, la nova normativa ja fixa els nous principis que s’han de basar en 
el desenvolupament urbanístic sostenible. 

Com a objectius general i en una aplicació al món local, caldrà implementar i 
validar polítiques públiques participatives pel desenvolupament integral i 
sostenible del territori per tal d’evitar el desbordament de la capacitat de càrrega 
del territori i l’especulació urbanística, tot conservant els sistemes naturals i 
culturals, així com garantint les necessitats socioeconòmiques vitals de la població. 

Cal entendre, doncs, les Agendes 21 com a instruments de planificació 
estratègica integral, municipal i supramunicipal, amb el suport de l’administració 
en les tasques d’implantació i avaluació, per influir en l’ordenació territorial 
sostenible: vinculació de la visió sistèmica d’aquests instruments als límits i a la 
capacitat de càrrega de diversos escenaris de futur, sobretot en àmbits d’expansió 
immobiliària, i al consum de recursos no renovables i emissions no assimilables. 

D’una forma més concreta, cal també integrar els criteris de sostenibilitat en 
l’edificació i la construcció: reducció de les demandes de recursos (aigua, 
energia, materials) i minimització de la generació de residus, ja siguin sòlids, líquids 
o gasosos. estudi en profunditat del nou codi tècnic de l’edificació i del cas dels 
habitatges permanentment desocupats, i suport a la rehabilitació i al 
desenvolupament d’ordenances i plans d’eficiència en l’edificació nova i construïda, 
pels quals caldrà tenir en compte també la nova normativa següent: 
 

UNIÓ EUROPEA ESPANYA CATALUNYA 

Directiva 89/106/CEE sobre 
productes de construcció 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación 
(LOE) 

 

Directiva 2002/91 relativa a 
l’Eficiència energètica en edificis 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la 
Edificación. 

DECRET 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula 
l'adopció de criteris ambientals i 
d’Ecoeficiència en els edificis.  

 Ley 15/1995 de 30-05-1995, 
sobre límites del dominio sobre 
inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas 
con discapacidad. 

Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques 

 

 

Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació 
del Codi d'accessibilitat 

 

Els aspectes relacionats amb els vectors ambientals i l’edificació també es veuran 
recollits en altres línies i programes referits a energia, aigua i residus. 
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A continuació es presenta una primera bateria de propostes: 

Nº acció 
Programa per un desenvolupament urbanístic municipal 
sostenible 

1 

Implicar l’execució del nou Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 amb la revisió del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). Cal entendre l’Agenda 21 com a un instrument de 
planificació estratègica integral per influir en l’ordenació territorial sostenible. 

Cal lligar-ho amb les primeres accions previstes del Programa pel compromís ambiental de 
l’Ajuntament: lideratge i implicació de la Regidoria (especialment amb l’existència de la 
Regidoria de Planificació estratègica, habitatge i medi ambient). 

2 

Incorporar els criteris del Desenvolupament Urbanístic Sostenible a la revisió del 
POUM.  

Alguns dels criteris de sostenibilitat en el nou POUM, a part dels principis exposats a la 
pròpia normativa catalana comentada en els objectius d’aquest apartat, poden fer referència 
a els següents elements i, alguns d’ells, de caràcter propi de Montmeló: 

- Aprofitament del sol en l’estructura de carrers i orientació dels edificis.  

- Eficiència energètica i ús i consum de l’energia 

- Mobilitat sostenible i accessos al Circuit, soterrament de les vies, el vial de ronda i 
els accessos a l’autopista. 

- Oportunitat urbanístic amb els canvis ocasionats per les infrastructures 
(soterrament de les vies i enllaç AP-7 i al Circuit). 

- Proposar la revisió del sòl urbanitzable no desenvolupat i d’interès ambiental com a 
no urbanitzable. 

- Ús de l’aigua. 

- Coordinació amb el mapa de capacitat acústica. 

- Coordinació amb el mapa de prevenció de la contaminació lluminosa. 

- Protecció urbanística dels espais naturals com a zones verdes, espais lliures, entorn 
fluvial...: cal tenir en compte que l’àmbit del domini públic hidràulic de la conca del 
riu Congost (veure Avaluació línia nº2) forma part de la proposta catalana de la 
Xarxa Natura 2000, i per tant cal preveure un espai d’alta protecció i un espai 
fronterer de protecció inferior o transició. 

- Connectivitat entre espais naturals locals o d’altres municipis, zones verdes 
locals..., estudis de connectivitat biològica i dels espais periurbans (fluvials, 
agraris...) supramunicipal. 

- Protecció del patrimoni cultural. 

- Millora d’elements paisatgístics. 

- Ampliació de l’arbrat viari. 

- Reducció dels impactes negatius de les activitats industrials. 

- Regulació d’alguns aspectes a través del propi POUM i d’altres a través 
d’Ordenances ambientals municipals... 

3 
Executar l’Avaluació ambiental estratègica del POUM, obligatòria, amb participació 
ciutadana àmplia i publicitat i incorporar els principis del DUS. 

4 
Executar el Programa de participació ciutadana per a la revisió del POUM, de forma 
àmplia i com a possible òrgan de seguiment a través d’un Consell adhoc o del nou Consell 
de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

 Programa per una edificació socialment accessible, sostenible i de 



Esborrany memòria nou Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 

  

- 30 - 

qualitat. 

5 

Redacció, tramitació a través d’un procés participatiu i aprovació d’una Ordenança 
municipal per una edificació sostenible, reguladora de les noves construccions (i grans 
rehabilitacions) sobre energies renovables, eficiència energètica, prevenció de la 
contaminació lluminosa, residus, aigua, jardineria, materials..., ampliant i ajustant al 
municipi de Montmeló els criteris de la normativa supramunicipal actual: Código Técnico i 
Decret d’Ecoeficiència. 

Es tracta de lligar en una sola Ordenança les ordenances solars, de l’aigua... 

Relacionada amb l’Estratègia municipal sobre canvi climàtic (veure línia 4 i 7, però també 3 i 
6) 

6 Desenvolupar i donar a conèixer el Pla de patrimoni cultural i natural (veure línia 2) 

7 

Una de les accions per desenvolupar el Pla del patrimoni cultural i natural es basaria en 
l’aprovació d’una Ordenança de protecció del paisatge urbà i natural, que inclouria: 

- Protecció del verd urbà públic i privat, especialment l’arbrat emblemàtic, aplicant 
els criteris de la Norma granada i creant un Catàleg de l’arbrat viari i monumental 
públic i privat. 

- Protecció dels elements del patrimoni cultural, artístic... dels edificis. 

- Criteris estètics per a nova edificació, etc. 

8 
Promoure l’habitatge de protecció oficial, incorporant els criteris de sostenibilitat 
ambiental (i també social) esmentats i com a exemples paradigmàtics per als promotors 
privats en aplicació de la nova normativa (CTE, Ecodecret...). 

9 
Aplicar els criteris d’edificació sostenible en els nous equipaments que s’hagin de 
construir o els que s’hagin de reformar o rehabilitar. 

10 
També incorporar criteris de jardineria sostenible en el manteniment i creació de nous 
parcs i jardins o gestió d’espais verds. (veure línia 6) 

11 
Crear un Pla de qualitat ambiental per a la ubicació, entorn i gestió dels equipaments 
municipals 

 
Programa per una activitat econòmica respectuosa i preocupada 
pel medi ambient 

12 Crear un programa d'ajudes a l'establiment de comerços i serveis amb un distintiu de 
qualitat ambiental 

13 Foment de noves iniciatives empresarials de baix impacte ambiental 

 
 

Els aspectes relacionats amb els vectors ambientals i l’edificació també es veuran 
recollits en altres línies i programes referits a energia, aigua i residus. 

Respecte els objectius generals de les accions relacionades amb la mobilitat,  en termes 

generals cal tendir i afavorir una mobilitat sostenible, és a dir, cal pensar la mobilitat 
sostenible en termes d’accessibilitat i d’equitat. Per això és important un disseny de 
polítiques públiques i privades que garanteixin a totes les persones el dret a arribar 
a les activitats quotidianes apostant per mitjans sostenibles i segurs. En concret 
caldria: 

1. Superar la dualitat del planejament de la mobilitat i del territori: integració 
d’aquestes dues disciplines en els plans, els projectes, les propostes i els 
pactes per tal que els desplaçaments provoquin els mínims impactes 
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possibles i se’n garanteixi l’eficàcia i eficiència, promovent un model urbà 
compacte, integrat i multifuncional. 

2. Pensar i planejar els diferents mitjans de transport com un sistema unitari: 
prioritzar els mitjans que siguin més equitatius i sostenibles (anar a peu i 
amb bicicleta, transport públic) tot garantint els drets de les persones 
(poder arribar a la feina, als lloc d’esbarjo, etc.). 

3. Elaborar informació sobre la mobilitat que superi els dèficits actuals: 
informació sobre la població que es mou i no només sobre els mitjans de 
transport. 

4. Pensar la mobilitat en termes de recursos invertits: minimització dels costos 
dels desplaçaments per fer-los més eficaços. Valoració dels mateixos en 
termes de recursos individuals (temps invertit) o col·lectius (energètics); o 
de recursos privats (preu bitllet) o públics (cost infrastructures) utilitzats. 

 

Una societat amb una mobilitat més sostenible...  

• Actua per la reducció de les emissions contaminants i el soroll  
per crear un entorn urbà saludable i de qualitat. 

• Fomenta la ciutat compacta i mixta, i incorpora als instruments 
urbanístics la planificació dels transports. 

• Evita la exclusió del món laboral o social derivada de la manca  
de vehicle privat o carnet de conduir. 

• Fomenta el repartiment equitatiu de l'espai, sense que cap 
mitjà de transport tingui preeminència sobre la resta. 

• Educa els ciutadans per a la mobilitat i demana la seva participació activa 
i la seva corresponsabilitat en la presa de decisions. 

• Internalitza els costos ambientals i socials en el balanç econòmic de la 
mobilitat. 

 

A continuació es presenta una primera bateria de propostes pels aspectes 
relacionats amb la mobilitat, que es relligaran amb altres programes d’altres línies 
al final del document: 

 

Nº acció Estratègia municipal per una mobilitat sostenible a Montmeló 

 
Programa sobre l’estratègia i els criteris general de mobilitat 
sostenible i segura a Montmeló 

1 

Redactar i aprovar el Pla de mobilitat urbana - sostenible i segura - de Montmeló, 
amb els elements mínims, a ampliar per part de l’Ajuntament, que preveu la normativa i les 
Directrius Nacionals de Mobilitat i els Plans directors de mobilitat. 

El Pla de mobilitat urbana ha d’estar vinculat amb la revisió del POUM. 
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Es pot valorar l’opció d’un Pla de mobilitat supramunicipal. 

2 
Acordar un Pacte 21 per la mobilitat a Montmeló entre tots els agents implicats després 
d’un procés de participació ciutadana en la redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible 
de Montmeló. 

 Programa per regular l’accés del vehicle privat al centre urbà 

3 

Algunes de les accions que caldrà que tracti el Pla de mobilitat són les que es comenten a 
continuació: 

Continuar la peatonalització de carrers i la creació de zones blaves, amb ús preferent 
pels veïns. 

4 Definir un pla de senyalització viària que optimitzi els itineraris del trànsit urbà. 

5 
Acabar la ronda de circumval·lació un cop executada la cobertura de les vies del 
ferrocarril. 

 Programa “A peu i en bicicleta per Montmeló” 

6 
Aprofitar la cobertura de les vies del tren per crear nous espais de passejada i de 
connexió urbana a peu i en bicicleta. 

7 
Proposar espais permeables de passejada que permetin creuar les infrastructures 
presents al municipi. 

8 Manteniment i ampliació dels camins de Montmeló. 

9 Manteniment i ampliació dels circuits d’estacions esportives a prop del riu. 

10 
Manteniment i ampliació de les zones blaves d’aparcament a prop d’itineraris 
peatonalitzats, camins... 

11 

Continuar executant campanyes d’educació i sensibilització sobre els conceptes de salut 
i qualitat ambiental relacionats amb l’ús lúdic de la bicicleta i les passejades. 

Estaria dins el Programa d’educació ambiental i per fer-ho amb una periodicitat clara i 
coneguda es celebraria durant la Setmana de la mobilitat sostenible i segura. 

12 
Executar la xarxa d’itineraris per bicicleta fora del nucli urbà en col·laboració amb els 
Voluntaris Verds de l’IES, amb elements d’informació sobre el medi natural... 

13 
Ampliar el nombre d’aparcaments per a bicicletes i crear un sistema dins el casc urbà de 
carrils - bici, amb semaforització adequada, lligat també als itineraris naturals. 

14 Executar una prova pilot d’un sistema de lloguer (bicing). 

 Programa per un ús adequat i segur del cotxe. 

15 
Executar, definitivament, una connexió directa amb l’AP-7 per part de la Generalitat i els 
ens gestors competents.  

16 
Seguiment dels accidents que succeeixen en el municipi per detectar punts negres i aplicar 

mesures correctores per una reducció de l’accidentabilitat del municipi. 

17 
Executar una prova pilot d’un sistema de cotxe compartit per anar a treballar fora de 
Montmeló, ja que cada cop són més els veïns i veïnes que fan trajectes obligats per treball 
de dins a fora (i a la inversa). 

 

Programa per fomentar el transport públic amb els altres 
municipis de la comarca i principals destinacions obligades per 
treball i estudis. 

18 Assegurar la coordinació intermodal. 
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19 
Instar a la creació de noves línies de connexió directa de bus amb altres municipis, a 
banda de la línia existent dels Polígons. 

20 
Instar l’elaboració d’un pla de millora del servei de trens i autobusos a l’usuari: 
qualitat de l’estació, freqüència de pas, disponibilitat d’informació, connexió amb altres 
línies, etc. 

 
Programa de seguiment de la incidència de l’execució i ús i gestió 
posterior del pas del TAV per Montmeló. 

21 Execució, definitiva, de la nova estació de tren, totalment accessible. 

22 
L’Ajuntament de Montmeló participarà activament en els òrgans de seguiment de les 
actuacions relacionades amb la cobertura de les vies i la construcció de la nova estació i la 
gestió posterior. 

 Veure Avaluació línia nº8 per qüestions sobre sorolls i vibracions. 

 
Programa de millora de la mobilitat generada al voltant del Circuit 
de Catalunya. 

R 
Executar, definitivament, una connexió directa amb l’AP-7 per part de la Generalitat i els 
ens gestors competents.  

23 
Reivindicar un Pla de millora de la mobilitat dels accessos, senyalització, regulació, 
aparcaments, ús del transport públic, ... al voltant del Circuit de Catalunya, que evitin 
els continus col·lapses circulatoris, encara, els dies de competició al Circuit. 

24 
L’Ajuntament de Montmeló participarà activament en els òrgans de seguiment de les 
actuacions de millora de la mobilitat al voltant del Circuit. 

 Pla d’accessibilitat municipal 

25 
Desenvolupar el Pla d’accessibilitat municipal respecte l’ús, accés, amplada de les voreres, 
eliminació pals i barreres... 

26 
Seguiment periòdic del Pla d’accessibilitat municipal aprovat amb la creació d’un òrgan de 
seguiment, o dins el propi Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat o consell existent 
assimilable, i publicació anual de les execucions del Pla. 

27 Eliminació de barreres arquitectòniques als edificis públics. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. RESTABLIR ELS DIFERENTS VECTORS DEL MEDI 
NATURAL I PRESERVAR ELS ENCLAUS I ELEMENTS NATURALS: EL TURÓ DE 
LES TRES CREUS, EL BOSQUET DEL CIRCUIT, CAN GUITET, TURÓ DE LA 
BANDERA I RIBERES. 

 

La Línia Estratègica 2. Restablir els diferents vectors del medi natural i 

preservar els enclaus i elements naturals: el Turó de les Tres Creus, el 

bosquet del Circuit, Can Guitet, Turó de la Bandera i riberes, tenia com a 

objectiu bàsic i final la progressiva transformació política municipal de Montmeló 

cap a un model en que es compatibilitzi el desenvolupament econòmic i social i el 

manteniment i/o respecte pels valors del Medi Natural. Aquest gran objectiu preveu 

la minimització i/o anul·lació dels impactes que comporten una pèrdua en la 

qualitat dels àmbits naturals afectats. 

Tanmateix, les actuacions previstes han de suposar una clara millora de l’eficiència 

en la gestió dels recursos i l’orientació del desenvolupament cap a fites en que es 

preservin els recursos naturals, així com un redreçament de les tendències que en 

un futur poden generar una pèrdua o, en el millor dels casos, un empobriment dels 

recursos naturals o de la qualitat ambiental. 

Atès que la superfície dels Ambients Naturals és escassa a Montmeló respecte al 

total del terme; que estan fortament afectats per l’excessiva pressió antròpica de 

llurs habitants; i que tot i la banalització dels seus valors naturals adquireixen 

importància per a la biodiversitat local, convé en aquest Pla d’Acció Ambiental 

implicar a tot el municipi, des de les diverses administracions fins a la comunitat 

ciutadana a fi que les mesures correctores previstes tinguin l’efecte previst en el 

termini d’implantació contemplat. 

 

La Línia Estratègica inclou dos (2) programes d’actuació, amb un total de tretze  

(13) accions:  

- Programa d’actuació 2.1: Preservar i potenciar els espais amb ecosistemes naturals i els 

taxons de la flora i de la fauna. 

- Programa d’actuació 2.2: Conservar i potenciar les àrees amb certa quantitat paisatgística i 

d’escassa representació al terme. 
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1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

El cos central de la normativa que fa referència al medi natural i que afecta al 
municipi de Montmeló és la mateixa i només destacar una major exigència en 
aspectes com la prevenció d’incendis forestals. 

Com a única i important gran diferència però cal destacar la presència de la conca 
del riu Congost en la proposta catalana de Xarxa Natura 2000 i, també 
respecte els espais fluvials també cal prendre en consideració les implicacions de la 
Directiva europea marc de l’Aigua. 

Aquesta important 

xarxa hidrogràfica del 

municipi – rius 

Congost, Mogent, 

Besòs i Tenes – són 

un ambient natural 

susceptible de 

rehabilitar-se, tal i 

com ja s’ha començat 

a fer els darrers 

anys, i de vertebrar 

els escassos espais 

naturals. 

 

 

 Proposta catalana de la Xarxa Natura 2000 al seu pas per Montmeló 

 

A banda d’aquest futur espai de la Xarxa Natura 2000, que seria el primer espai 
natural del municipi protegit a escala supralocal, es constata la presència de petits 
ambients boscoso-forestals força desnaturalitzats (Puig de les Tres Creus, P.I. el 
Circuit, Serra de Can Guitet, Serra de Can Cabanyes, Turó de la Bandera) 
embolcallats pel teixit urbà, industrial o agrícola i sovint inconnexos entre si, amb 
comunitats degradades i elements florístics i faunístics de caràcter banal. La 
presència d’aquests es vincula forçosament a la unitat Sant Mateu - el Corredor a 
través dels corredors immediats (bosc de Can Fenosa, riu Mogent) i la seva 
perllongació cap a l’interior a través dels turons, camps de conreus, digitacions 
boscoses i cursos fluvials que solquen la plana vallesana. 

La gran pressió antròpica que suporten les àrees massivament freqüentades en 

dates puntuals sense disposar de les condicions adequades, per l’acumulació de 

deixalles, malmesa de vegetació, calcigament de sòls,... i el fort impacte 

paisatgístic, tot banalitzant el paisatge dels plans entre el Circuit de Velocitat 

Permanent i el riu Congost i els entorns del mateix Circuit. En conseqüència, els 
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ambients naturals de Montmeló estan particularment afectats per actuacions 

humanes que els desnaturalitzen en banalitzar i malmetre els seus recursos. 

 

2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

Gairebé el 70% de les accions han estat executades. 

 

Programa d’actuació 2.1: Preservar i potenciar els espais amb ecosistemes naturals i els taxons de la 

flora i de la fauna. 

Acció 

2.1.1. Desenvolupar un Pla de gestió que reguli les activitats a realitzar en les escasses àrees boscoso-

forestals del municipi (Turó de les Treus Creus, Can Guitet, bosquet del Circuit). 

Iniciat. A actualitzar. Ja tenim Pla de Gestió de les Tres Creus 

2.1.2. Elaborar un Projecte de restauració vegetal en el Turó de les Tres Creus i revegetar totes les 

àrees naturals del municipi amb espècies pròpies de les comunitats climàciques. 

Execució en continu. A actualitzar. Ja tenim Pla de Gestió de les Tres Creus i anualment es fa una 

plantada amb espècies mediterrànies. 

2.1.3. Realitzar un Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals. 

Descartat (???) 

2.1.4. Reforçar la funció connectora entre els trams dels rius Congost i Tenes sota l’A7 i entre les 

espais fluvials de l’aiguabarreig Besòs – Tenes i l’espai PEIN El Corredor, mitjançant la recuperació de 

la vegetació fluvial per facilitar el pas de la fauna. 

En curs. A actualitzar. Vam presentar un projecte de subvenció conjuntament amb el Projecte Rius 

però no se'ns va aprovar... 

2.1.5. Aplicar la Llei de Protecció d’Animals pel que fa a les espècies ornitològiques d’interès per evitar 

que la qualitat i quantitat faunística dels ambients arbrats i arbustius de Montmeló es vegin perjudicats 

per la pèrdua d’efectius de petits ocells (caça). 

2.1.6. Vigilància de les activitats esportives de Trial i Motocròs a camp obert en els entorns del Circuit i 

especialment en el paratge de les Treus Creus. 

En continu, a càrrec de la Policia Local ambdues darreres. 

 

Programa d’actuació 2.2: Conservar i potenciar les àrees amb certa quantitat paisatgística i d’escassa 

representació al terme. 

Acció 

2.2.1. Sanejar els espais ocupats per horts il·legals (corees). 

Execució en continu. No actualitzable. Ja s'ha fet a una part molt important del municipi. Ara en 

queden alguns que desapareixeran amb les obres del TAV 

2.2.2. Dissenyar, si cal, un Tractament d’Adequació Paisatgística de tots els indrets amb abocadors ja 

sanejats. 

Execució en continu. No actualitzable. 

2.2.3. Establir pautes i facilitar la informació ambiental pertinent als usuaris del medi natural, en 
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especial en les activitats que comporten una excessiva hiperfreqüentació puntual sobre el medi natural 

proper al Circuit (festes, concentracions,etc.). 

Execució en continu i a actualitzar. 

2.2.4. Dotar de diversos serveis (papereres, contenidors de deixalles, WC,...), neteja dels boscos, 

adecentament de camps i regeneració herbàcia dels sòls en espais naturals. Sanejament un cop 

finalitzada l’ocupació humana. 

Execució en continu i a actualitzar. 

2.2.5. Promoure la restauració paisatgística adequada dels indrets afectats per antigues activitats 

extractives (al costat del Riu Congost i vora l’A7). 

Execució total. No actualitzable, no queda cap activitat extractiva. 

2.2.6. Campanya divulgativa dels efectes nocius de la contaminació dels sòls, així com, la manera 

d’evitar-la i prevenir-la, especialment adreçada a les indústries. 

No executat. 

2.2.7. Preservar el verd urbà públic i privat del municipi mitjançant l’aprovació d’una ordenança 

municipal. 

Executat. Tenim un Pla de protecció del patrimoni cultural i natural amb fitxes d'arbres, paratges i 

espais naturals. 

 

3. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

La millora de les condicions dels espais verds periurbans i naturals i, especialment, 
la millora i protecció (futura?) de la conca del riu Congost dins la Xarxa Natura 
2000 suposen que cal donar un pas endavant en la gestió de l’entorn natural de 
Montmeló incorporant un major grau de protecció, tant legal, urbanística com 
efectiva i gestió, i elements de protecció de la biodiversitat. 

Els espais amb valors naturals juguen un paper clau en la conservació de la 
biodiversitat i la funcionalitat dels ecosistemes i, alhora que estructuren el territori, 
són imprescindibles per a una bona qualitat de vida de la ciutadania. 

En especial cal conservar l’àmbit blau, tant la seva biodiversitat i la funcionalitat 
dels ecosistemes aquàtics. 

També cal conservar els espais verds amb valors naturals i afavorir-ne la 
connectivitat: conservació de la biodiversitat i la funcionalitat dels ecosistemes 
terrestres mitjançant la protecció de zones i l’establiment de corredors ecològics i 
vies verdes en xarxa, com a inversió de futur. 

Per altra banda, cal promoure els espais periurbans i la biodiversitat urbana - horts 
urbans, zones forestals, etc.-, definint els criteris de funcionament, per tal 
d’aconseguir una alta qualitat ambiental, i promovent la jardineria urbana amb 
espècies autòctones. 

 

A continuació es presenta una primera bateria de propostes: 
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Nº acció 
Línia estratègica sobre millora de l’entorn de Montmeló (el blau i 
el verd) i de la seva biodiversitat. 

 
Programa per a la protecció i gestió sostenible dels ambients 
fluvials (El blau de Montmeló) 

1 

L’Ajuntament de Montmeló s’implicarà encara més en la protecció dels espais fluvials, 
donant el suport que faci falta per l’aprovació definitiva de l’espai dins la Xarxa Natura 
2000 i en la seva posterior gestió i seguiment (segurament, Pla especial de protecció, 
creació d’òrgans de gestió, participació i seguiment amb presència de l’Ajuntament i agents 
socials locals rellevants...): informació ciutadana, campanyes... 

2 

En la revisió del POUM, caldrà tenir en compte que l’àmbit del domini públic hidràulic de la 
conca del riu Congost forma part de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, i per tant 
cal preveure un espai d’alta protecció i un espai fronterer de protecció inferior o transició. 

En resum, protecció ambiental – legal i urbanística – en la revisió del POUM dels 
espais fluvials i entorns. (Es repeteix en Línia 1) 

3 
Des de l’Ajuntament, continuar proposant projectes de restauració i millora al Consorci 
per la defensa del riu Besòs i al Projecte rius: reintroducció flora i fauna, millora qualitat 
ambiental... 

4 
Manteniment i ampliació dels camins de Montmeló i de les estacions esportives a prop 
del riu, amb informació específica sobre els valors i la protecció dels espais fluvials. (Es 
repeteix en Línia 1) 

5 
Donar certa continuïtat funcional entre el casc urbà i el riu mitjançant l’arborització, el 
mobiliari, el paviment, el carrer de vianants, etc. Utilitzar el riu com a element recuperat i 
símbol i fer servir simbologia, elements fluvials... en les seves proximitats. 

6 

Ampliar la implicació social la protecció dels espais fluvials (proposta catalana Xarxa 
Natura 2000, Projecte Rius, ...) i en la protecció del medi natural: (Es repeteix en Línia 10) 

- creació d’itineraris 

- punts informatius i senyalitzats 

- visites guiades comentades de caràcter periòdic 

- neteges de l’entorn o plantades populars. 

 
Programa per a la protecció i gestió sostenible dels ambients 
naturals i periurbans (El verd de Montmeló) 

7 
En la revisió del POUM, caldrà definir una protecció ambiental – legal i urbanística –
dels espais verds periurbans: Pla especial de protecció del Turó de les Tres Creus, 
PE de Can Guitet, Protecció del Bosquet del Circuit...  (Es repeteix en Línia 1) 

8 
Desenvolupar plenament el Pla de gestió del Turó de les Tres Creus, relacionat amb 
la protecció ambiental comentada anteriorment. 

9 

Crear una Pla de gestió general dels espais periurbans, a part Turó de les Tres Creus, 
també Can Guitet, marges del riu, Can Fenosa, Can Cabanyes, Turó de la Bandera... 

En alguns casos amb convenis de cooperació intermunicipal. 

Amb directrius bàsiques sobre:  

- reconeixement de tots els espais de valor natural i paisatgístic,  

- creació de zones de descans o de vista panoràmica,  

- neteges de boscos,  

- plantades,  
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- visites guiades,  

- senyalització,  

- mobiliari integrat paisatgísticament,  

- vigilància activitats (motocross),  

- criteris de sostenibilitat en els materials utilitzats ... 

10 
Incorporar en el Pla de gestió un Pla de prevenció d’incendis, adaptat a les 
circumstàncies pròpies del municipi, ja que no té unes grans masses forestals i sí diversos 
espais ruderals, periurbans... 

11 

Incorporar en el Pla de gestió un Programa de recuperació d’espais degradats: 

- antics abocadors ja tancats i eliminats. 

- Activitats extractives. 

- Espais afectats per incendis o cremes incontrolades. 

- Espais abandonats o sense ús. 

- Neteja de boscos. 

- Regeneració herbàcia. 

12 

Ampliar la implicació social la protecció dels espais verds, natural i periurbans i en la 
protecció del medi natural: (Es repeteix en Línia 10) 

- manteniment i creació d’itineraris 

- punts informatius i senyalitzats 

- zones de descans 

- visites guiades comentades de caràcter periòdic 

- neteges de l’entorn o plantades populars. 

13 

Informació específica sobre valors ambientals i respecte de l’entorn al voltant del 
Circuit de Catalunya, fixa tot l’any i mòbil (cartells, educadors...) en jornades de 
presència important  de públic al circuit. 

Regular fluxos d’accés a determinats espais verds a l’entorn del Circuit. 

14 
Crear espais permeables de passejada i per a la microfauna – sobretot prop dels 
espais fluvials -  (poden ser passos iguals o passos diferenciats, uns d’específics per a 
microfauna molt més petits) que permetin creuar les infrastructures presents al municipi. 

15 
Potenciar la plantada popular anual, amb la participació d’entitats i veïns en la seva 
organització.  

16 

Aplicar la normativa de protecció d’animals i de caça pel que fa a les espècies 
ornitològiques. Presentar denúncies i coordinar-se amb els agents rurals. 

En breu, nou Decret que podria prohibir en un municipi com Montmeló la caça amb vesc o 
filat. 

17 
Revisar, si cal i si n’hi ha, la zonificació de les àrees de caça o prohibir definitivament la caça 
a tot el terme municipal, tenint en compte nova normativa. 

18 Desenvolupar i donar a conèixer el Pla de patrimoni cultural i natural (veure línia 1) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3. INCREMENTAR L’EFICIÈNCIA DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE TOTS ELS RESIDUS QUE PODEN TRACTAR-SE 
DIFERENCIADAMENT DEL REBUIG I GARANTIR LA CORRECTA GESTIÓ DELS 
RESIDUS GENERATS I/O GESTIONATS EN EL MUNICIPI. 

 

La Línia Estratègica 3. incrementar l’eficiència de la recollida selectiva de 

tots els residus que poden tractar-se diferenciadament del rebuig i garantir 

la correcta gestió dels residus generats i/o gestionats en el municipi, inclou 

sis (6) programes d’actuació, amb un total de divuit (18) accions:  

- Programa d’actuació 3.1: Desenvolupament de la posta en marxa de l’aplicació de la llei 

d’envasos i residus i d’embalatges. 

- Programa d’actuació 3.2: Cercar actuacions logístiques que recolzin una major facilitat en 

la participació del ciutadà per fomentar la recollida selectiva. 

- Programa d’actuació 3.3: Incrementar de forma progressiva la separació en origen de la 

fracció orgànica de la brossa. 

- Programa d’actuació 3.4: Evitar abocaments incontrolats de residus i fomentar l’ús de la 

Deixalleria. 

- Programa d’actuació 3.5: Contrastar les dades referents al cens d’empreses actual amb es 

dades relatives a la declaració de residus dels diferents establiments industrials de 

Montmeló. 

- Programa d’actuació 3.6: Verificar el compliment de les pautes de control d’aquelles 

empreses que tracten i/o gestionen residu industrial, urbà o d’altres tipologies en el 

municipi, com és la Planta de tractament de residus especials en petites quantitats. 

 

Montmeló per situar-se per sobre dels cinc mil habitants ha d’efectuar la recollida 

selectiva completa, incloent també la separació de la fracció orgànica en origen, així 

com paper, vidre, envasos i servei de Deixalleria municipal. 

L’objectiu bàsic de la línia era la recerca de noves actuacions per tal de donar total 

desenvolupament a les noves directrius i normatives que els regulen, donant lloc 

també a que el control d’aquests permeti el manteniment i respecte a l’entorn 

natural evitant impactes que es derivarien de la mala gestió amb la conseqüent 

pèrdua en la qualitat dels àmbits naturals afectats. Així, per exemple, en el camp 

dels residus urbans cal estimular la recollida selectiva de les fraccions inorgànics, 

així com de la fracció orgànica de la brossa, amb l’objectiu de reduir la quantitat de 

residus que entren a l’abocador. 

Per que fa als residus industrials, el Pla d’Acció haurà d’anar orientat a afavorir i 

potenciar el reciclatge i la minimització. 
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1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

Des de l’any 1998 en que es va redactar el Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 
s’han donat en la normativa comunitària i estatal nombrosos canvis en la gestió de 
residus, malgrat els principis rectors es mantenen. Uns principis, que de forma 
genèrica segueixen sent els que s’han comentat a la pàgina anterior en l’àmbit local 
i de la recollida selectiva. 

A continuació es detalla la nova normativa sobre gestió de residus apareguda des 
de 1998 a nivell europeu, estatal i autonòmic i que cal tenir en compte de cara al 
nou Pla d’Acció Ambiental:  

 

UNIÓ EUROPEA ESPANYA CATALUNYA 

 

Avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol - Aprovat pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya el 
31 de juliol de 2007. 

 

Avantprojecte de llei de 
finançament de les 
infrastructures i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels 
residus - Aprovat pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya el 31 
de juliol de 2007. 

 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de 
modificació de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora dels 
residus. 

Directiva 2006/12/CE del 
Parlament Europeu i del Consell 
de 5 d'abril de 2006, relativa als 
residus. 

 

Llei 16/2003, de 13 de juny, de 
finançament de les 
infrastructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la 
deposició de residus. 

Directiva 2004/12/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, 
d’ 11 de febrer de 2004, per la 
que es modifica la Directiva 
94/62/CE relativa als envasos i 
residus d’envasos. 

Real Decreto 252/2006, de 3 de 
marzo, por el que se revisan los 
objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, 
y por el que se modifica el 
Reglamento para su desarrollo y 
ejecución 

 

Directiva 2003/108/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, 
de 8 de desembre de 2003, per 
la qual es modifica la Directiva 
2002/96/CE relativa als residus 
d’aparells elèctrics i electrònics. 

Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos 
y electrònicos y la gestión de sus 
residuos. 

 

Directiva 2000/76/CE del 
Parlament Europeu i del Consell 
de 4 de desembre, relativa a la 
incineració de residus. 

Real Decreto 653/2003, de 30-
05-2003, sobre incineración de 
residuos 

Llei 11/2000, de 13 de 
novembre, reguladora de la 
incineració de residus. 
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Directiva 99/31/CE del Consell, 
de 26 d'abril de 1999, relativa al 
l’abocament dels residus. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 
de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 

 
Com canvis més destacats, cal esmentar la creació dels Cànons, o impostos 
ecològics, de finançament de les infrastructures de tractament de residus, i 
l’obligació de realitzar qualsevol tractament previ a la deposició final (abocador).   

A part de la nova normativa, també cal tenir en compte els plans i programes de 
gestió de la Generalitat de Catalunya: 

1. Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012 

Els trets essencials del nou model de gestió de residus municipals es basen en: 

• Mesures de prevenció i accions per a potenciar el consum sostenible que ajudi a la 
reducció de residus, consolidant i impulsant els acords voluntaris a través de 
convenis de prevenció de residus amb els diferents sectors productius, de serveis i 
distribució que ajudin a tancar el cicle de producte – residu - recurs i promoguin 
l’ús de matèries recuperades en la fabricació de nous productes. 

De la mateixa forma es donarà impuls a la compra de materials reciclats 
mitjançant la creació d’un espai de trobada entre l’oferta i la demanda de productes 
reciclats i reciclables. 

• La implantació de la recollida selectiva i tractament de la fracció orgànica 
en el conjunt del territori de Catalunya.  

• L’increment de l’eficiència de les recollides selectives de les fraccions 
d’envasos, paper i cartró i vidre, voluminosos, residus d’aparells elèctrics i 
electrònics i altres.  

• El tractament de la fracció resta mitjançant processos mecànics i biològics per 
a reduir i estabilitzar el rebuig final així com per a obtenir el màxim aprofitament i 
valorització de materials inclosa la fracció orgànica. 

• Racionalitzar la planificació de les instal·lacions de tractament de disposició 
final, amb l’objectiu de reduir el desplaçament dels residus i reordenar els fluxos de 
residus existents, determinant l’autosuficiència dels territoris. 

• Dotar la gestió dels residus d’un nivell de participació ampli de tots els agents, 
amb la creació d’un consell específic. I impulsar una política informativa transparent 
i facilitar-ne el seu accés (desplegament d’un protocol d’informació). D’altra banda, 
el nou model es complementa amb la intensificació de polítiques en el camp de la 
comunicació i la sensibilització. 

• Regular el caràcter de servei públic en aquelles instal·lacions de gestió privada 
que reben residus municipals. A nivell d’objectius, el desenvolupament del nou 
model possibilitarà la màxima recuperació de materials reduint i estabilitzant i 
estabilitzant la quantitat de rebuig que va a disposició final. 
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En el marc del desenvolupament del Pla, el maig del 2006 es va signar l’acord entre 
la Generalitat de Catalunya i els Consorcis de gestió de residus del Maresme i el 
Vallès Oriental per gestionar conjuntament la brossa de les dues comarques. 

El municipi de Montmeló té una sèrie de serveis acollits al Consorci de Gestió de 
Residus del Vallès Oriental: recollida selectiva, deixalleria... 

Els convenis signats preveuen la construcció de dues instal·lacions noves de 
tractament de residus, i l’ampliació i millora de la planta de compostatge de 
Granollers i de la incineradora de Mataró. El Vallès Oriental i el Maresme 
planificaran de manera conjunta la gestió de la brossa generada pels habitants de 
les dues comarques i, com a conseqüència, compartiran l’ús de les instal·lacions de 
residus, tant de les existents com de les noves.   

En resum, el Pla d’acció al Vallès Oriental-el Maresme, preveu els següents 
aspectes: 

1. La fracció restant. El nou model de gestió de la brossa a Catalunya 
estableix que la fracció restant ha de passar per un procés de triatge a fi de 
recuperar la matèria orgànica, el paper, el vidre, els plàstics i els metalls 
que conté. El residu no aprofitable (el rebuig) o bé s’incinera, o bé 
s’empaqueta en bales cobertes de polietilè que es porten a dipòsit controlat. 
El tractament de la fracció restant comporta, per tant, la reducció de la 
quantitat de rebuig i, a més, que aquest rebuig sigui pràcticament inert, ja 
que conté menys del 15% de matèria orgànica.  

Els habitants del Vallès Oriental i del Maresme recullen selectivament el 24% 
de la brossa. El 76% restant, doncs, és la bossa barrejada que a hores d’ara 
s’envia a la incineradora de Mataró o al dipòsit controlat de Santa Maria de 
Palautordera i de Vacarisses. Amb l’entrada en funcionament de les noves 
plantes, una al Vallès Oriental i una altra al Maresme, aquests residus es 
tractaran prèviament. 

2. Equilibri territorial. El Pla d’acció divideix Catalunya en set zones i 28 
subzones per planificar les infrastructures de gestió de residus. L’objectiu és 
que aquests set territoris siguin autosuficients pel que fa al tractament de 
les escombraries generades pels seus habitants. D’aquesta manera, es 
redueixen els transports de residus de llarg recorregut i s’estalvia la 
necessitat de grans infrastructures que han d’assumir la brossa de diverses 
zones. El Vallès Oriental-el Maresme és una subzona de la Zona 1 (Regió 
Metropolitana de Barcelona) i consta de 743.630 habitants, que generen 
anualment 424.000 tones de brossa. 

3. Aliança amb els ens locals. La implantació del Pla d’acció es fonamenta en 
la col·laboració estreta entre ajuntaments i Generalitat. En aquest sentit, ja 
s’han signat més de 24 convenis amb ens locals d’arreu de Catalunya, on 
viuen prop de 6 milions de persones.  
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Per poder fer una bona valoració a continuació es presenten les dades de Montmeló 
respecte la gestió dels residus municipals: 

 

2006 
MONTMELÓ 

(Tones) 
g/hab/dia 

Matèria orgànica 277,8 85,32 
Vidre 101,36 31,13 
Paper i cartró 219,18 67,31 
Envasos lleugers 58,43 17,94 
Residus voluminosos 28,19 8,66 
Poda i jardineria 15,06 4,63 
Piles 0,79 0,24 
Medicaments 0,49 0,15 
Tèxtil 0,6 0,18 
Altres Residus Deixalleries 281,53 86,46 
Total Rec. Sel. 983,43 302,02 
% Rec.Sel. 23,06 %  

  Kg/hab/dia 

Resta directa a Dipòsit controlat 3.262,85 1,00 
Fracció Resta directa a Incineració 17,73  
Total Resta directa a disposició final 3.280,57 1,01 
TOTAL Fracció Resta 3.280,57 1,01 
%Fracció Resta / Total 76,94 %  
Generació Total 4.264,00 Tn 1,31 

 

El percentatge de recollida selectiva és del 23,06%, per sota la mitjana de la 
comarca per l’any 2006. L’evolució en els darrers anys ha tendit a un clar 
estancament i a una lleugera tendència a un augment de la generació per càpita.3 

  

 % RS Kg/hab/dia total 
2006 23,06 1,31 
2005 21,96 1,29 
2004 22,96 1,22 
2003 20,87 1,19 
2002 22,42 1,24 
2001 SD SD 
2000 23,16 1,23 
1999 10,52 1,16 
1998 4,72 1,26 

 

A part d’aquesta planificació general respecte els residus municipals, també caldrà 
tenir en compte: 

                                          

3 Totes les dades de la gestió de residus provenen de www.arc-cat.net 
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- Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC): 2007 
– 2012 (en redacció) 

- Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) 

- Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya (PROGROC) 

- Paquet de convocatòries de subvencions per a la millora de la gestió de la 
recollida selectiva de la FORM, prevenció de residus, millores de deixalleries, 
ambientalització de festes... 

Així, respecte els residus industrials, les dades resumides són les següents: 

 

Descripció tipus de residu en tones 
(2005, Montmeló) 

Especials Inerts 
No 

especials 
Total % 

TOTAL 4.920 0 38.302 43.222 100 

Tipus de tractament Especials Inerts 
No 

especials 
Total % 

Valorització en origen 1.289 0 37 1.326 3,07 

Valorització externa 848 0 3.359 4.207 9,73 

Subproducte 0 0 20.115 20.115 46,54 

Emmagatzematge 93 0 69 162 0,37 

Fisicoquímic-biològic-depuradora 2.109 0 4 2.113 4,89 

Deposició controlada 98 0 14.718 14.815 34,28 

Incineració 483 0 0 483 1,12 

Gestió no especificada 1 0 0 1 0,00 

TOTAL 4.920 0 38.302 43.222 100 

 

Finalment destacar la presència d’un Centre per a la recuperació de residus 
especials en petites quantitats. 

 

2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

Més del 90% de les accions han estat executades i per tant caldrà renovar 
totalment les propostes posterior i els objectius. 

 

Programa d’actuació 3.1: Desenvolupament de la posta en marxa de l’aplicació de la llei d’envasos i 

residus i d’embalatges. 

Executada. No actualitzable. 

Acció 

3.1.1. Transformació de l’ús dels actuals contenidors de recollida de llaunes en contenidors per la 

recollida de tota mena d’envasos, llaunes i tetrabriks. 
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Programa d’actuació 3.2: Cercar actuacions logístiques que recolzin una major facilitat en la participació 

del ciutadà per fomentar la recollida selectiva. 

Tot el programa ha estat executat i no és actualitzable, per tant caldrà proposar noves accions al 

respecte tenint en compte que encara cal potenciar molt la participació en la recollida selectiva amb 

mesures logístiques i de servei, entre d’altres. 

Acció 

3.2.1. Redistribució dels contenidors de selectiva conformant àrees d’aportació complertes (contenidor 

vidre + contenidor paper + contenidor envasos). 

3.2.2. Redistribució dels contenidors tenint en compte la densitat de població i l’estructura urbanística 

dels diferents barris o zones del nucli urbà, prenen com a model de referència una interdistància, entre 

àrees d’aportació, de com a màxim 75 metres i/o un rati màxim de 400 hab/cont. 

3.2.3. Creació de campanyes de sensibilització ciutadana per fomentar la recollida selectiva sobre les 

bases de l’educació ambiental. 

3.2.4. Cercar solucions específiques amb els establiments comercials per tal d’estructurar una xarxa de 

recollida de les caixes de cartró amb una periodicitat sistemàtica evitant així que aquests es deixin al 

costat dels contenidors de rebuig i es tractin com a tals. 

 

Programa d’actuació 3.3: Incrementar de forma progressiva la separació en origen de la fracció orgànica 

de la brossa. 

Acció 

3.3.1. Estudi de la implantació d’una prova pilot de recollida selectiva de la fracció orgànica sobre un 

barri, i d’un programa pilot en una àrea específica amb inclusió d’establiments puntuals per diferents 

indrets del nucli urbà i que poden garantir una major producció i possibilitat de separació de la fracció 

orgànica: mercat municipal, restaurants, menjadors escolars, bars... 

Executat. La recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM) està implantada. 

3.3.2. Creació d’una campanya d’informació específica sobre el nou sistema i l’ús sistemàtic dels 

contenidors. 

Executat. 

3.3.3. Continuïtat i manteniment de la gestió mancomunada amb d’altres municipis de la comarca per tal 

d’abaratir la gestió econòmica de la nova recollida. 

Es continua gestionant amb el Consorci de gestió de residus del Vallès Oriental i es pretén continuar 

igual. 

3.3.4. Promoure objectius a curt i mig termini sobre els volum de residus orgànics a recollir, de com a 

mínim, el 10% de la producció total del municipi vers l’any 2000 i del 50% de la producció total per l’any 

2005. 

No s’ha aconseguit, cal millorar la recollida selectiva de la FORM per arribar a aquests objectius.  

 

Programa d’actuació 3.4: Evitar abocaments incontrolats de residus i fomentar l’ús de la Deixalleria. 

Acció 

3.4.1. Pla informatiu a la població de Montmeló per fomentar l’ús de la planta deixalleria. 

Es fa periòdicament. 

3.4.2. Estudiar la possibilitat de desviar tota la producció de mobles i trastos vells que actualment es 
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traslladen a l’abocador verds a la planta deixalleria per tal de separar diferents fraccions, tipus fusta, 

metalls,... i evitar en el màxim la gestió via abocador. 

Executat i no actualitzable. 

3.4.3. Establir un programa de vigilància per a detectar abocadors il·legals o incontrolats, en especial en 

El Turó de les Tres Creus i zones properes a l’autopista. Les accions de vigilància poden ser realitzades 

per voluntaris ambientals o la policia local. 

Ho executa contínuament la Policia Local. 

3.4.4. Segellar i sanejar els abocadors incontrolats i que reuneixen les condicions de protecció del sòl. 

Encara n’apareix de tant en tant algun, la Policia Local ho notificar i des de la Regidoria de Medi Ambient 

es saneja. 

3.4.5. Gestionar els residus de runam via abocador o recuperadors autoritzats, tot impedint 

l’abandonament incontrolat. 

És ja un obligació legal. 

 

Programa d’actuació 3.5: Contrastar les dades referents al cens d’empreses actual amb es dades 

relatives a la declaració de residus dels diferents establiments industrials de Montmeló. 

S’està treballant per crear una base de dades de comerços i indústries amb informació ambiental inclosa, 

entre d’altres aspectes. 

Acció 

3.5.1. Coneixement real del grau de compliment de les indústries amb la gestió dels residus a partir del 

cens d’empreses actualitzat amb informació expressa de si ja ha realitzat o no la declaració de residus. 

 

Programa d’actuació 3.6: Verificar el compliment de les pautes de control d’aquelles empreses que 

tracten i/o gestionen residu industrial, urbà o d’altres tipologies en el municipi, com és la Planta de 

tractament de residus especials en petites quantitats. 

Acció 

3.6.1. Control i seguiment del compliment del programa de vigilància ambiental explícitament formulat 

per la planta de tractament i de residus especials de petites quantitats que es gestionarà en el municipi 

de Montmeló. 

Execució en continu a actualitzar. 

3.6.2. Evitar el pas del transport de residu de naturalesa especial per l’interior del nucli urbà, en direcció 

a la Planta de tractament de residus especials en petites quantitats, per utilització de noves 

infrastructures o vies alternatives (rotonda Sota el Molí). 

3.6.3. Crear un sistema d’obligatorietat davant qualsevol alta de llicència d’activitat empresarial davant 

l’Ajuntament, i que es constati que pel tipus d’activitat s’hagin de produir residus, per presentar, 

simultàniament, la documentació que verifiqui amb qui i com es realitzarà la correcta gestió d’aquests. 

Ambdues executades i, per tant, a descartar. 

 

3. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

Com s’ha pogut comprovar en el diagnòstic anterior, l’exigència legal ha 
augmentat i, a conseqüència d’aquest fet, també l’exigència social i econòmica 
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respecte la gestió dels residus municipals. Els principis generals són els mateixos 
però en les concrecions s’ha avançat força des de 1998. 

Montmeló s’està allunyant del compliment dels objectius establerts en la 
gestió dels residus municipals, amb un clar estancament del model i dels resultats 
ambientals. Cal donar un nou impuls al respecte, i cal realitzar la gestió dels residus 
amb la màxima ambició, impulsant iniciatives de participació ciutadana i prevenció 
en origen. 

En els propers anys caldrà incorporar, cada cop més, mecanismes fiscals perquè 
la separació en origen sigui més econòmica que la recollida indiferenciada dels 
residus. 

Per altra banda, tots els agents implicats (administració, empreses de serveis, 
comerços i ciutadans) han de tendir cap a un canvi d’hàbits, dels quals tots 
plegats en són corresponsables. 

Cal reduir, o com a mínim estabilitzar, la producció de residus i gestionar-los 
correctament: fomentant la minimització i encara molt més la separació en 
origen i  la recollida selectiva en tots els àmbits. També es poden fomentar, 
complementàriament, les tècniques que possibilitin un nivell òptim de prevenció 
dels residus com ara els sistemes de dipòsit de devolució i retorn, el compostatge i 
els mercats d’intercanvi o de segona mà. 

Cal segregar els productes domèstics de risc: impuls de la separació dels productes 
d’especial toxicitat o risc mitjançant l’establiment de punts de recollida habilitats, 
en particular deixalleries. Establiment de mecanismes per minimitzar-ne l’ús. 

Cal que els municipis, sobretot els petits i mitjans, continuïn treballant 
conjuntament, potenciant la cooperació municipal en la gestió dels residus, 
mitjançant la transferència mútua de coneixements i experiències i el reforç del 
Consorci, tant en matèria de reducció com de recollida selectiva, reciclatge, 
reutilització i recuperació, avançant en la gestió directa dels serveis  

 

A continuació es presenta una primera bateria de propostes que es basen en quatre 
eixos fonamentals: regulació i planificació, millores logístiques i de servei, canvis en 
la fiscalitat i sensibilització i educació ambiental. Les accions que es desenvolupin 
han de ser coherents les unes amb les altres. 

 

Nº acció 
Estratègia municipal per una millora i una gestió sostenible dels 
residus 

 
Programa de millores en la regulació de la separació en origen i la recollida 
selectiva 

1 

Incorporar reserves d’espai i obligacions respecte infrastructures per a la recollida 
de residus municipals en la revisió del POUM: distàncies mínimes, ratios per nombre 
d’habitatges, reserves d’espais interiors, obligació d’instal·lar el model de contenidor 
soterrats o mimetitzat que indiqui l’Ajuntament en cas de nous desenvolupaments... 

2 
Redacció, tramitació a través d’un procés participatiu i aprovació d’una Ordenança 
reguladora de la recollida, inclosa la selectiva, de residus municipals domèstics i 
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comercials i de la neteja de la via pública (ampliant les previsions de l’actual Ordenança 
de convivència ciutadana, que ja preveu un possible Reglament de la recollida de residus 
sòlids) 

3 

Ordenança municipal sobre edificació sostenible, ... que inclogui: 

- previsions i criteris per a la separació de residus de forma selectiva als espais 
interiors (cuines, espais comunitaris, comerços...), en relació al tipus de residus i 
serveis que realitza l’Ajuntament de Montmeló i el Consorci. 

- desenvolupi possibles criteris a incorporar al POUM, o directament regulats aquí 
com distàncies mínimes, ratios per nombre d’habitatges, reserves d’espais 
interiors, obligació d’instal·lar el model de contenidor soterrats o mimetitzat que 
indiqui l’Ajuntament en cas de nous desenvolupaments... 

(Prové de la línia 1) 

 Pla municipal de millora de la recollida de residus municipals domèstics 

4 Incorporar els objectius i criteris del nou model de gestió dels residus municipals a 
Catalunya a un Pla municipal de millora de la recollida selectiva: (veure properes accions del 
programa) 

5 Aconseguir uns objectius mínims de recuperació de la FORM per l’any 2010 per sobre 
els 200 grams per persona i dia i un % de recollida selectiva del 50%. 

6 Centrar la clau del sistema en una bona recollida de la FORM, tant domèstica com 
comercial. 

7 Revisió, amb el suport d’un procés participatiu, del funcionament de la recollida 
selectiva de la FORM: propostes de millora (des d’un possible servei de recollida selectiva 
porta a porta domèstic, a canvis en l’actual servei...). 

El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat seria l’òrgan promotor i de seguiment del procés 
participatiu. 

8 Programa d’accions per facilitar la separació en origen i la recollida selectiva als 
habitatges: lliurament de cubells per a la FORM i sacs de plàstic (model BCN) per al paper, 
vidre i envasos. 

9 Promoció de l’ús habitual de la bossa compostable 

10 Instal·lació de contenidors soterrats i/o mimetitzats en els serveis i àrees de recollida 
consolidades. 

11 Continuïtat i manteniment de la gestió mancomunada a través del Consorci de 
Residus del Vallès Oriental per tal d’abaratir la gestió econòmica de la recollida selectiva. 

12 Crear un servei de recollida de voluminosos prèvia demanda, per evitar la presència 
excessiva dels mateixos al carrer. 

13 Vincular les millores en el servei de neteja viària amb millores en els serveis i 
infrastructures de la recollida. 

14 Construcció d’un Parc municipal de neteja (potser ja existeix amb la EMSO) 

15 Campanya per reduir la presència de deposicions d’animals domèstics a la via 
pública: promoció gratuïta de material recollidor i campanyes a propietaris d’animals (a 
casa, amb l’Educador ambiental...). 

 Pla municipal de millora de la recollida de residus municipals comercials 

16 Implantar una recollida selectiva porta a porta integral als comerços locals: de totes 
les fraccions que es generen en quantitats suficients per considerar-los grans productors 
(vidre, cartró, envasos, FORM i Resta). 

17 Alternativament: ampliar, gradualment, la recollida selectiva porta a porta comercial: més 
recollida de cartró, FORM, vidre per a establiments de restauració, envasos... excepte Resta. 
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18 Crear una Base de Dades d’establiments comercials per generar declaracions de residus 
municipals comercials. 

 Programa d’educació ambiental sobre residus municipals (prové de la línia 10) 

19 Accions dins el Programa d’educació ambiental anual sobre la recollida selectiva i la 
deixalleria. 

20 Creació del Telèfon del medi ambient i la recollida selectiva 

21 Potenciar la figura de l’Educador Ambiental i dels Voluntaris Verds en relació a la gestió 
dels residus i la neteja dels carrers. 

22 Ampliació de la informació periòdica sobre el funcionament, serveis i resultats de la 
recollida selectiva: web, revista municipal, publicació del Termòmetre ambientals, altres 
mitjans locals... 

23 Implantació integral de la recollida selectiva als centres educatius. 

24 Implantació integral de la recollida selectiva als equipaments municipals. 

25 Promoció dels materials reutilitzables, reciclats, reciclables i biodegradables (Pla de 
Compra Verda municipal). (veure línia 0) 

26 Campanya de minimització o prevenció de residus als comerços. 

27 Promoció del compostatge casolà voluntari. 

 Programa de reforç i millora de la Deixalleria 

28 Millora dels equipaments de la Deixalleria: senyalització, contenidors, espai per 
emmagatzemar i/o desballestar residus, nous espais per separar residus (matalassos, 
residus especials segons nova normativa RAEE...). 

29 Potenciar l’ús del carnet de la Deixalleria. 

30 Ampliació de les funcions de la Deixalleria municipal:  

- espai educatiu amb visites d’entitats i centres educatius, 

- centre d’aprofitament de mobles i residus com a mercat de segona 
mà. 

- Espai d’informació sobre la gestió municipal dels residus. 

31 Crear nous serveis específics per a la recollida de residus especials: 

- els plafons minideixalleries. 

- la recollida d’oli vegetal 

- la recollida de piles 

 Programa de reforç i millora de la Deixalleria 

32 Revisar la taxa d’escombraries domèstica per tal d’incorporar bonificacions per als 
veïns i veïnes de Montmeló que més reciclin: carnet per ús de la Deixalleria, per fer 
compostatge casolà,...  

33 Diferenciar l’actual taxa en dues taxes d’escombraries per a residus municipals domèstics i, 
una altra, per a residus municipals comercials, seguint la nova normativa catalana. 

34 Incorporar criteris de proporcionalitat amb els serveis prestats i de promoció de la recollida 
selectiva, sobretot de la FORM, en la nova taxa de recollida comercial. 

 Programa de neteja i sanejament de possibles abocaments incontrolats 

35 Establir un programa de vigilància per a detectar abocadors il·legals o incontrolats. 

36 Continuar, si cal, sanejant els abocadors incontrolats i que reuneixen les condicions de 
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protecció del sòl 

37 Programa de neteja de solars privats sense ús a través d’inspeccions a finals de l’hivern i un 
sistema de preus públics. 

 
Programa de seguiment de la gestió dels residus industrials (cal tenir en compte que 
l’Ajuntament no té competències) 

38 Crear una Base de Dades d’establiments industrials per, entre d’altres aspectes 
generals i sobre medi ambient, conèixer les seves declaracions de residus industrials i 
assimilables a municipals. 

39 Control i seguiment del compliment del programa de vigilància ambiental de la planta de 
tractament i de residus especials de petites quantitats que de Montmeló. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4. MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE DE MONTMELÓ, 
ESTABLINT COM A MÀXIMA PRIORITAT LA MINIMITZACIÓ DE LES 
EMISSIONS GENERADORES DE MALES OLORS 

 

La Línia Estratègica 4. Millorar la qualitat de l’aire de Montmeló, establint 
com a màxima prioritat la minimització de les emissions generadores de 
males olors inclou cinc (5) programes específics i un total de disset (17) accions: 

- Programa d’actuació 4.1: Control i seguiment dels nivells d’immissió. 

- Programa d’actuació 4.2: Minimitzar l’aportació de contaminants generats per la circulació 
de vehicles. 

- Programa d’actuació 4.3: Minimitzar i controlar el potencial contaminant de les activitats 
industrials, especialment les de nova implantació. 

- Programa d’actuació 4.4: Promoure accions dirigides a les empreses per al manteniment de 
la qualitat de l’aire. 

- Programa d’actuació 4.5: Control i seguiment de les emissions d’olors al municipi. 

Alguns d’aquests programes són competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya i en la majoria dels casos les possibilitats de control municipal resten 
supeditades al suport per part de la mateixa Generalitat o de la Diputació de 
disposar d’analitzadors i captadors per avaluar la qualitat de l’aire del municipi. 

La contaminació atmosfèrica ha esdevingut un dels aspectes ambientals que més 
importància han pres en els darrers anys. L’evolució de la normativa europea a 
partir de l’any 1996 ha estat molt important amb nous valors límit i valors objectiu 
més exigents, que s’han hagut d’anar assolint a partir de l’any 2005, i properament 
pel 2010 i 2013.   

Definicions prèvies. 

La contaminació atmosfèrica s’ha definit més modernament com la introducció a 
l’atmosfera de substàncies o formes d’energia, que per si soles o com a 
conseqüència de la seva transformació presenten un risc per a la salut humana, el 
medi ambient o els ecosistemes.  

En el cicle de la contaminació atmosfèrica intervenen els focus emissors de 
contaminants (trànsit, indústries, calefacció, etc.), les condicions de dispersió, 
bàsicament relaciones amb les condicions meteorològiques (vent dominant, 
fenòmens d’inversió tèrmica, processos de resuspensió, etc.) i amb l’orografia, i 
finalment els receptors (ciutadans i ecosistemes naturals). A més, els contaminants  
emesos (contaminants primaris) reaccionen a l’atmosfera i això fa que la seva 
concentració variï i, en alguns casos, es produeixin nous contaminants, anomenats 
contaminants secundaris, dels quals l’ozó troposfèric n’és un clar exemple. 

Cal també distingir entre els conceptes d’emissió, definit com l’alliberament de 
contaminants a l’atmosfera, i immissió, definida com la concentració a l’aire d’un 
contaminant mesurada en un punt i en un determinat moment. La importància dels 
fenòmens de dispersió en qualsevol punt del territori fa que en les mateixes 
condicions d’emissió d’un contaminant, el nivell d’immissió d’aquest variï en funció 
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del moment en que es realitzi la mesura. Per tant, davant d’emissions equivalents, 
el nivell de concentració mesurada ens pot variar sensiblement. 

Atesa la impossibilitat de mesurar les concentracions dels diferents contaminants a 
tots els punts d’un territori, per poder avaluar la qualitat de l’aire de manera eficaç 
s’haurà de subdividir l’àmbit territorial considerat en zones de qualitat de l’aire 
(ZQA) equivalent. La gestió de la qualitat de l’aire en un punt determinat del 
territori i els resultats obtinguts de l’avaluació, es podrà estendre a tota una zona 
de qualitat de l’aire equivalent.  Els límits de les ZQA es determinen a partir de les 
condicions de dispersió dels contaminants, que depenen bàsicament de la 
climatologia i l’orografia, i de les emissions a l’atmosfera d’origen antropogènic, que 
inclouen l’activitat industrial, les infrastructures de transport i l’ocupació del sòl 
urbanitzat. 
 

1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

1.1. Normativa 

Des de l’any 1998 en que es va redactar el Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 
s’han donat en la normativa comunitària i estatal nombrosos canvis en l’avaluació  
de la qualitat de l’aire. A continuació es detalla la normativa bàsica sobre 
contaminació atmosfèrica a nivell europeu, estatal i autonòmic:  
 

UNIÓ EUROPEA ESPANYA CATALUNYA 

Ley 38/1972 de protecció 
de l’ambient atmosfèric 

Llei 22/1983 de protecció de 
l’ambient atmosfèric (modificada 
per la Llei 6/1996) 

 Decret 833/1975, que 
desenvolupa la Ley de 
1972 i fixa els valors límit 
dels principals 
contaminants 

Decret 322/1987, de 
desplegament de la Llei 22/1983 

Directiva 96/62/CE sobre avaluació i 
gestió de la qualitat de l’aire ambient 

Directiva 1999/30/CE relativa als 
valors límit de diòxid de sobre, diòxid de 
nitrogen i òxids de nitrogen, partícules i 
plom en l’aire ambient 

Directiva 2000/69/CE relativa als 
valors límit per al benzè i el monòxid de 
carboni en l’aire ambient 

Reial Decret 1073/2002 

Directiva 2002/3/CE relativa a l’ozó en 
l’aire ambient Reial Decret 1796/2003 

Directiva 2004/107/CE relativa a 
l’arsènic, cadmi, mercuri, níquel i els 
hidrocarburs aromàtics policíclics en l’aire 

Reial Decret 812/2007 

 

  

Decret 226/2006,  pel qual es 
declaren 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. 
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Els nous valors límit, valors objectiu i l’entrada en vigor d’aquests nous límits, 
s’estableixen segons les taules següents: 

 

 

 NO2 

Valors Límit vigents a partir 01/01/2.010 

Valor Límit horari (VLh) 200 µg/m3 

Marge de Tolerància Valor Límit horari (MdTh) 
100 µg/m3 per a l’any 2000  

 (reducció anual de 10 µg/m3) 

Superacions Valor Límit horari  No es podrà superar més de 18 ocasions per any civil 

Valor Límit Mitjana anual (VLa) 40 µg/m3 

R
D

 1
0
7
3
/2

0
0
2
 

Marge de Tolerància Valor Límit Mitjana anual 
(MdTa) 

20 µg/m3  per a l’any 2000 

(reducció anual de 2 µg/m3) 

RD 717/1987 
Valor Límit anual: Percentil 98 = 200 µg/m3 vigent fins 

01/01/2.010 

 

 

CO 

Valors Límit vigents a partir 01/01/2.005 

Valor Límit 8-horari (VL8-h) 10 mg/m3 

R
D

 1
0
7
3
/2

0
0
2
 

Marge de Tolerància Valor Límit 8-horari (MdT8-h) 
6 mg/m3 per a l’any 2002  

 (reducció anual de 2 mg/m3) 

RD 833/1975 
Valor Límit anual: Màxim semihorari = 45 mg/m3  

vigent fins 01/01/2.005 

 

 

 SO2 

Valors Límit vigents a partir 01/01/2.005 

Valor Límit horari (VLh) 350 µg/m3 

Marge de Tolerància Valor Límit horari (MdTh) 
150 µg/m3 per a l’any 2000  

 (reducció anual de 30 µg/m3) 

Superacions Valor Límit horari  No es podrà superar en més de 24 ocasions per any civil 

Valor Límit diari (VLd) 125 µg/m3 R
D

 1
0
7
3
/2

0
0
2
 

Superacions Valor Límit diari No es pot superar en més de 3 ocasions per any civil 

 

 

 Pb 

Valors Límit vigents a partir 01/01/2.005 

Valor Límit Mitjana anual (VLa) 0,5 µg/m3 

R
D

 1
0
7
3
/2

0
0
2
 

Marge de Tolerància Valor Límit horari (MdTa) 
0,5 µg/m3 per a l’any 2000  

 (reducció anual de 0,1 µg/m3) 
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 Benzè 

Valors Límit vigents a partir 01/01/2.010 

Valor Límit Mitjana anual (VLa) 5 µg/m3 

R
D

 1
0
7
3
/2

0
0
2
 

Marge de Tolerància Valor Límit horari (MdTa) 

5 µg/m3 fins l’any 2005  

 (reducció anual d’1 µg/m3 a partir de l’1/01/2006  

fins assolir el Valor Límit l’any 2010) 

 

 

 

 

 

 PM10 

Valors Límit vigents a partir 01/01/2.005 

Valor Límit diari (VLd) 50 µg/m3 

Marge de Tolerància Valor Límit diari (MdTd) 
25 µg/m3 per a l’any 2000  

 (reducció anual de 5 µg/m3) 

Superacions Valor Límit horari  No es podrà superar més de 35 ocasions per any civil 

Valor Límit Mitjana anual (VLa) 40 µg/m3 

R
D

 1
0
7
3
/2

0
0
2
 

Marge de Tolerància Valor Límit Mitjana anual 
(MdTa) 

8 µg/m3  per a l’any 2000 

(reducció anual de 1,6 µg/m3) 

 

 

 

 

 O3 

Límits vigents fins 09/09/2003 

Llindar protecció salut.  

Màxim 8-horari (VO8-h) 
110 µg/m3 

Llindar horari d’informació a la població (LIP) 180 µg/m3 

R
D

 1
4
9
4
/1

9
9
5
 

Llindar horari d’alerta a la població (LAP) 360 µg/m3 

 

 

 

 

 O3 

Valor Objectiu vigent a partir 01/01/2.010 

Valor Objectiu Màxim 8-horari (VO8-h) protecció salut 120 µg/m3 

Superacions Valor Objectiu Màxim 8-horari (VO8-h) 
No es podrà superar més de 25 dies per cada any civil 
de promig en un període de 3 anys. 

Llindar horari d’informació a la població (LIP) 180 µg/m3 

R
D

 1
7
9
6
/2

0
0
3
 

Llindar horari d’alerta a la població (LAP) 240 µg/m3 
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  Metalls pesants (As, Cd i Ni) 

Valors Objectiu vigents a partir 01/01/2.013 

As - Valor Objectiu Mitjana anual (VOa) 6 ng/m3 

Cd- Valor Objectiu Mitjana anual (VOa) 5 ng/m3 

R
D

 8
1
2
/2

0
0
7
 

Ni - Valor Objectiu Mitjana anual (VOa) 20 ng/m3 

 

 

     Benzo(a)pirè 

Valors Objectiu vigents a partir 01/01/2.013 

R
D

 8
1
2
/2

0
0
7
 

Valor Objectiu Mitjana anual (VOa) 1 ng/m3 

 

1.2. Avaluació de la qualitat de l’aire a Montmeló  

Per a l’avaluació de la qualitat de l’aire d’acord amb la normativa estatal i europea 

el municipi de Montmeló ha estat incorporat a la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) 2. 

Vallès - Baix Llobregat formada per 61 municipis, que es distribueixen per les 

comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Per avaluar la 

qualitat de l’aire es disposa d’estacions de mesurament en àrees de diferents 

intensitats de trànsit, en àrees de fons i en àrees industrials. 

 

Montmeló no disposa de cap estació de mesurament. Geogràficament parlant, les 
estacions més properes de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
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Atmosfèrica les trobem al municipi de Montornès del Vallès, Granollers i Mollet. 
Aquesta proximitat geogràfica no ens ha de fer pensar que els nivells mesurats en 
aquests municipis siguin directament equivalents dins de Montmeló. Per avaluar els 
nivells de qualitat de l’aire de Montmeló s’han de tenir en compte les diferents 
situacions possibles: 

1. Àrea de trànsit molt intens a l’entorn dels grans eixos viaris (AP-7) 
2. Àrea de trànsit intens a l’entorn del principal eix viari que travessa el 
centre del municipi  
3. Àrees de trànsit moderat en carrers interiors del municipi. 
4. Zones properes a les àrees industrials 
5. Àrees de fons allunyades dels grans eixos viaris i de les zones industrials. 

 

CONTAMINANT ESTAT DE LA QUALITAT DE L’AIRE (2006) A LA ZQA 2 

Diòxid de sofre Es compleixen els valors límit establerts al RD 1073/2002 

Monòxid de carboni Es compleixen els valors límit establerts al RD 1073/2002 

Benzè 
Es compleixen els valors límit, per a l’any 2010, establerts al RD 
1073/2002 

Metalls pesants 
Es compleixen els valors objectiu, per a l’any 2013, establerts al RD 
812/2007 

Ozó 
Durant l’any 2006 no s’ha superat en cap estació el llindar d’informació a 
la població. Es compleixen els valors objectiu, per a l’any 2013, 
establerts al RD 1796/2003. 

Diòxid de nitrogen 

En les estacions de mesurament de trànsit intens es supera el valor 
tolerat per a l’any 2006 (valor límit + marge de tolerància per a l’any 
2006), i en el 60 % de les estacions de mesura de la ZQA es supera el 
valor límit que serà d’obligat compliment a partir de l’any 2010. 

Partícules en suspensió 
PM10 

No s’assoleix el valor límit anual, vigent des de l’any 2005, i s’excedeix 
del nombre de superacions permeses del valor límit diari (35 ocasions a 
l’any). 

 Decret 226/2006, pel qual es declaren 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. 

 

 

Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori ( MVCT ) és una eina que 
permet avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona 
determinada. 

Permeten un coneixement dels valors d'immissió. La xarxa d'estacions de control de 
la qualitat de l'aire de Catalunya, Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica ( XVPCA), disposa d'un nombre limitat d'estacions, de manera que 
només es coneix la qualitat de l'aire en determinades zones puntuals del territori. 
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Amb els MVCT s’obté una informació més global dels valors d'immissió degut a que 
per la seva confecció es fa servir modelització. 

Capacitat. És una mesura de la concentració “extra” que pot assimilar el medi 
ambient sense arribar a la superació dels límits d’immissió legals. La mesura es 
realitza per mitjà de l'índex de capacitat.  

Índex de capacitat. És la diferència entre la concentració mitja anual d'immissió 
d'un determinat contaminant i el valor de referència que estableix la normativa pel 
contaminant d'estudi. 

 

Mapa de Capacitat per al CO 

 

 

 

Mapa de Capacitat per als NOx 
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Mapa de Capacitat per a les partícules 

 

 

 

1.3. Pla d’actuació associat a la declaració de les zones de protecció 

especial de l’ambient atmosfèric de les partícules en suspensió (PM10) 

L’avaluació de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire 2: Vallès - Baix 
Llobregat constata superacions dels valors límit establerts pel Reial Decret 
1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 
ambient, que transposa les directives 96/62/CE, 99/30/CE i 00/69/CE. 
Tal i com hem vist la taula de la normativa, la Generalitat de Catalunya ha declarat 
zona de protecció de l'ambient atmosfèric diversos municipis de la comarca del 
Vallès Oriental per a les partícules, a través del Decret 226/2006. El procediment a 
seguir en cas de superació dels nivells de qualitat de l’aire es regula a l’ordenament 
autonòmic, concretament a l’article 10 de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l’ambient atmosfèric, que estableix que el Consell Executiu de la 
Generalitat ha de declarar una zona determinada zona de protecció  especial si es 
constata que aquell sector del territori ultrapassa els nivells de situació admissible 
pel que fa a la qualitat de l’aire i per reduir-los no són suficients les accions i les 
mesures que es poden adoptar en situacions de zona d’atenció especial. El mateix 
article indica que la declaració de zona de protecció especial comporta la formulació 
d’un Pla d’actuació que ha d’incloure les mesures que cal prendre, els mitjans 
econòmics o d’altre ordre que cal emprar i les entitats i òrgans encarregats 
d’executar-lo.  
 

Atès que les zones d’atenció especial, d’acord amb l’article 7 de la Llei 22/1983, de 
21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, es declaren quan 
s’ultrapassen els nivells d’immissió de determinades situacions meteorològiques 
esporàdiques o per causes accidentals, les mesures que es poden adoptar en 
aquestes situacions no són accions a llarg termini i, per tant, no són suficients per 
restablir la qualitat de l’aire en el cas que es presenta en aquest document ja que, 
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en tractar-se de superacions anuals dels llindars, cal la implantació d’accions amb 
caràcter més permanent.  
 

D’acord amb l’article 26 del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament 
de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, 
l’expedient per a la declaració de zona de protecció especial ha de contenir: 
Delimitació de la zona afectada 
Situació de la qualitat de l’aire, amb dades corresponents, com a mínim, a un 
període de sis mesos. 
En data 23 de maig de 2006, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
el Decret 226/2006, que declara diferents municipis zones de protecció especial i 
estableix que s’ha d’elaborar el pla d’actuació per millorar la qualitat de l’aire pel 
que fa als contaminants òxids de nitrogen i partícules en suspensió inferiors a 10 
micres. 
 

En el cas de Montmeló, inclòs a la Zona de Qualitat de l’Aire 2,  les mesures del Pla 
d’Actuació que l’afecten són les referides a les partícules PM10.  
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2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

Línia Estratègica 4. Millorar la qualitat de l’aire a Montmeló, establint com 
a màxima prioritat la minimització de les emissions generadores de males 
olors. 

Més del 50% de les accions d’aquesta línia estratègica s’han descartat i només un 
25% s’han executat. A continuació es detalla l’estat de cadascuna de les accions 
contingudes al Pla d’Acció ambiental de l’any 1998. 

Programa d’actuació 4.1: Control i seguiment dels nivells d’immissió. 

Tal com es fitxa en la Carta d’Aalborg, Montmeló ha de començar a treballar per estabilitzar les 

emissions actuals. Partint d’aquesta premissa, l’objectiu és reduir la contaminació atmosfèrica en el 

municipi i, per aconseguir-ho, és bàsic comptar amb un bon sistema d’informació de les emissions i dels 

nivells d’immissió que s’assoleixen. Respecte al Programa d’Actuació 4.1 cal realitzar un seguiment de la 

informació disponible a través del DMAH, que gestiona la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 

Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA). Atès que el municipi no disposa de cap estació de 

control de la contaminació atmosfèrica dins la XVPCA, cal valorar la situació de les diferents estacions de 

la Zona de Qualitat de l’Aire i els mapes de capacitat, tal i com hem vist abans. Paral·lelament però, es 

poden realitzar mesuraments temporals a través de les unitats mòbils de la Diputació de Barcelona i del 

DMAH. Cal ser conscient però que els nivells mesurats difícilment podran ser avaluats normativament, 

donat els curts períodes de mesura que solen contemplar aquestes col·laboracions.  

 

Acció 

4.1.1. Manteniment i optimització d’un sistema d’informació d’immissió i emissió de contaminants a 

l’atmosfera, mitjançant recopilació i anàlisi de les dades de nivells d’immissió de les estacions de 

control de contaminació situades al municipi, i de les dades sobre focus contaminants del municipi. 

No actualitzable. Es va realitzar un estudi amb la UPC però actualment no es disposa de captadors 

4.1.2. Crear en la web de l’Ajuntament una secció on es pugui accedir lliurament a totes les dades del 

control atmosfèric (Centre de documentació). 

Descartat. Possibilitat d’actualitzar-la.  

La web on es publiquen anualment els resultats de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

atmosfèrica és: 

http://www.mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/immissions/informes.jsp?ComponentID=2

6289&SourcePageID=23429#1 

Es podria introduir un link des de la web de l’Ajuntament, o actualitzar un seguit de taules amb les 

dades anuals disponibles. 

4.1.3. Localitzar sobre cartografia SIG les emissions actuals. 

Descartat 

4.1.4. Mantenir els nivells d’immissió per sota el que indica la legislació vigent. Pels elements no 

legislats establir uns límits de seguretat provisional. Redacció d’una Ordenança municipal específica 

sobre emissions de contaminants a l’atmosfera. 

Descartat 

Es disposa de normativa molt extensa dels principals contaminants, mètodes de mesura, punts de 

mostreig....  
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Tots els estaments vigilen pel compliment dels valors límit. 

4.1.5. Estabilitzar les emissions actuals tal com estableix el Principi de la carta d’Aalborg. 

Descartat. Es disposa de normativa molt extensa dels principals contaminants, mètodes de mesura, 

punts de mostreig....  

4.1.6. Elaborar un Pla d’emergència, per si es donés el cas d’assolir nivells d’immissió per sobre els 

permesos. 

Descartat. La normativa contempla llindars d’informació i d’alerta de la població i els mecanismes per 

difondre-ho a la població de risc. Tot i això si que es poden fer plans d’emergència específics per a 

polígons industrials o empreses. 

 

Programa d’actuació 4.2: Minimitzar l’aportació de contaminants generats per la circulació de 

vehicles. 

 

Acció 

4.2.1. Aplicar mesures de regulació del trànsit al nucli urbà 

Es poden aplicar diferents mesures per a reduir el trànsit al nucli urbà: 

Rondes a l’entorn del municipi 

Pla de mobilitat: aparcaments dissuassoris, zones de prioritat invertida, restriccions a determinats 

vehicles, etc. 

4.2.2. Aplicar control de les emissions de vehicles mitjançant campanyes d’inspecció dels fums del tub 

d’escapament dels vehicles. 

En continu 

Anualment, coincidint amb la setmana de mobilitat sostenible es realitzen controls de les emissions als 

vehicles  

4.2.3. Realitzar campanyes de millora de l’hàbit de conducció al nucli urbà per a eradicar 

comportaments que fan augmentar les emissions de contaminants i sorolls. 

Descartat 

 

Programa d’actuació 4.3: Minimitzar i controlar el potencial contaminant de les activitats industrials, 

especialment les de nova implantació. 

L’objectiu és conèixer l’abast de les emissions que es produeixen a Montmeló, per poder establir les 

tendències actuals i futures. Per la qual cosa, és vital tenir el màxim coneixement possible de tots els 

focus emissors instal·lats en el municipi, així com la tipologia i quantitat de contaminants emesos. Amb 

un control adient es podrà analitzar l’evolució temporal de les emissions contaminants i preveure 

actuacions futures. 

Aquesta Programa d’actuació ha quedat descartat perquè ho realitza directament la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Acció 

4.3.1. Actuacions programa d’inspecció al sector industrial per a vetllar pel compliment de la 
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normativa vigent sobre emissions de contaminants atmosfèrics. 

4.3.2. Elaborar un sistema d’actualització continua del cens de focus emissors del municipi. 

4.3.3. Elaboració d’un pla de seguiment dels focus emissors més contaminants. 

4.3.4. Dotar els serveis tècnics municipals corresponents dels suficients recursos humans i econòmics, 

per actualitzar les informacions sobre contaminació atmosfèrica industrial. 

 

 

Programa d’actuació 4.4: Promoure accions dirigides a les empreses per al manteniment de la qualitat 

de l’aire. 

L’objectiu és donar a conèixer a les empreses del municipi, les avantatges d’utilitzar energies més netes. 

És molt important anar incrementant l’ús d’energies renovables, no contaminants, per aplicacions 

específiques, per exemple ACS. 

Aquesta Programa d’actuació ha quedat descartat. 

 

Acció 

4.4.1. Informar a les empreses consumidores de combustibles sobre la necessitat de reduir les 

emissions de contaminants atmosfèrics, mitjançant la reducció de consum o la utilització de 

combustibles menys contaminants, prioritzant el canvi de fuel a gas natural. 

4.4.2. Promoure la realització d’auditories energètiques a les empreses amb elevats consums, o amb 

consums de combustibles més contaminants. 

4.4.3. Elaborar un programa en el sector industrial per a la promoció de la producció neta, la 

incorporació de les normatives ISO 14.001 i EMAS. 

 

Programa d’actuació 4.5: Control i seguiment de les emissions d’olors al municipi. 

 

Acció 

4.5.1. Continuar amb l’estudi realitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’avaluació de 

l’impacte d’olors en el nucli urbà 

Es va realitzar un estudi. Està previst a mig termini intentar realitzar-ne un altre. 
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3. ALTERNATIVES D’ACCIÓ 

 

Acció 

Programa 4.1. Control i seguiment dels nivells d’immissió. 

Realitzar un seguiment de la Zona de Qualitat de l’Aire 2 del compliment dels valors límit per a 

cadascun dels contaminants regulats. 

Sol·licitar la cessió temporal d’unitats mòbils de control atmosfèric (Generalitat de Catalunya i/o 

Diputació de Barcelona). Avaluar les zones de trànsit intens del nucli o properes a l’AP-7 i les zones 

industrials del municipi.   

Programa 4.5. Control i seguiment de les emissions d’olors al municipi 

En breu la Generalitat de Catalunya aprovarà un Decret que regularà les emissions d’olors. Realitzar 

un seguiment i valoració del nou Decret. 

Programa 4.6. Aplicar el Pla d’Actuació redactat a partir del Decret 226/2006. Realitzar un seguiment 

de l’avaluació de la qualitat de l’aire a la ZQA 2 per comprovar que s’estan reduint els nivells 

d’immissió per a les partícules PM10 

Les mesures que contempla el pla s’estructuren en els següents àmbits: 

1 Prevenció 

2 Transport 

3 Indústria 

4 Energia 

5 Domèstic 

6 Sensibilització 

 

En general però podem classificar les accions en diferents programes que afecten la mobilitat, el 
planejament territorial, les activitats i indústries, el sector domèstic, la implantació de mesures 
tècniques de reducció de les emissions o la comunicació i conscienciació ambiental. 

A continuació es detallen, seguint la mateixa codificació del Pla d’Actuació, les accions que des de 
l’Ajuntament de Montmeló s’han de tenir més en compte. Algunes d’aquestes accions s’inclouen en 
d’altres programes del Pla d’Acció Ambiental: 

 

1. Mobilitat 

PR01. CRITERIS A APLICAR EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC PER REDUIR LES NECESSITATS DE 
MOBILITAT MOTORITZADA I FOMENTAR ELS MITJANS DE TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES 

STRMG01. CONSTRUCCIÓ D’APARCAMENTS DISSUASORIS EN ESTACIONS FERROVIÀRIES 
SUBURBANE. Està previst augment nombre de places a l’estació de Montmeló per part de RENFE. 

STIQTS01. PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 

STIQTS02. PLANS DE MOBILITAT URBANA 

STIQTS03. PLANS DE MOBILITAT ALS CENTRES DE TREBALL I CENTRES 

GENERADORS DE MOBILITAT. 

STIQTS07. FOMENT DE L’ÚS DE VEHICLES COMPARTIT 

STIQTS08. FOMENT DEL TRANSPORT A PEU 

2. Mesures tècniques 

PR02. CRITERIS AMBIENTALS A APLICAR EN L’AMPLIACIÓ O MODIFICACIÓ D’ACTIVITATS 
INDUSTRIALS I ENERGÈTIQUES I EN LA IMPLANTACIÓ DE NOVES ACTIVITATS QUE AFECTIN A LES 
ZONES DE PROTECCIÓ ESPECIAL 
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PR03. CRITERIS AMBIENTALS A APLICAR EN LA MODIFICACIÓ D’INFRASTRUCTURES EXISTENTS O EN 
LA PLANIFICACIÓ DE NOVES INFRASTRUCTURES A LA ZONA DE PROTECCIÓ ESPECIAL 

PR05. CRITERIS AMBIENTALS A APLICAR A LES INSTAL·LACIONS TEMPORALS DE MANIPULACIÓ DE 
MATERIALS PULVERULENTS 

PR06. CRITERIS AMBIENTALS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES 

PR07. CRITERIS AMBIENTALS EN CONSTRUCCIÓ, REHABILITACIÓ I DEMOLICIÓ D’EDIFICIS I 
ESTRUCTURES.  

PR08. CRITERIS AMBIENTALS PER MINIMITZAR A LA RESUSPENSIÓ DE LA POLS A CAUSA DEL 
TRÀNSIT PER VIALS PAVIMENTATS 

STAE 3. INSTAL·LACIÓ DE FILTRES DE PARTÍCULES ALS VEHICLES PESANTS DIESEL EURO 3 DELS 
SERVEIS PÚBLICS I SUBSTITUCIÓ A GAS NATURAL DELS DIESEL (CONVENCIONAL, EURO 1 EURO 2 ) 

3. Sector industrial. Indústries amb mesures específiques 

SI26. PLANTES DE FABRICACIÓ D’AGLOMERAT ASFÀLTIC  

CONTRERAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (Montmeló) 

4. Sector domèstic 

SD03. DECRET 21/2006, DE 14 DE FEBRER, D’ECOEFICIÈNCIA EN EDIFICIS. 

PLA DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS/ PLA DE L’ENERGIA DE CATALUNYA. 

SD04. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

 

5. Comunicació i conscienciació ambiental 

 

Programa 4.7. Comprometre’s amb Kyoto. 

foment d’actuacions públiques i privades orientades a afavorir l’acompliment del Protocol de Kyoto 

sobre la reducció d’emissió de CO2 a l’atmosfera en prevenció del canvi climàtic. 

Programa 4.8. Compromís de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (Kyoto) 

Foment d’actuacions públiques orientades a afavorir l’acompliment del Protocol de Kyoto sobre la 

reducció d’emissió de CO2 a l’atmosfera en prevenció del canvi climàtic: 

- Renovació del parc de vehicles de l’Ajuntament: brigada municipal, policia, etc. 

- Adjudicació de projectes de serveis tenint en compte les emissions de gasos dels vehicles 

utilitzats (ex: recollida de residus) 

- Reducció del consum energètic i realització d’auditories d’eficiència energètica (veure 

capítol 7)  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5. GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE RECURSOS 
HIDROLÒGICS I MILLORAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES DEL RIU BESÒS I 
DELS AQÜÍFERS ASSOCIATS. 

 

La Línia estratègica 5: garantir la disponibilitat de recursos hidrològics i 

millorar la qualitat de les aigües del riu Besòs i dels aqüífers associats, 

inclou tres (3) programes i deu (10) accions. 

- Programa d’actuació 5.1: Continuar el procés de minimització en l’aportació de residus a la 

llera dels rius Congost – Mogent – Besòs – Tenes (d’acord amb el Projecte ECOBILL sobre 

la millora de la qualitat ecològica de les aigües del riu Besòs). 

- Programa d’actuació 5.2: Assegurar la capacitat de recàrrega dels recursos hidrològics 

subterranis a fi de no alterar encara més el fràgil sistema d’aqüífers. 

- Programa d’actuació 5.3: Seguiment i millorar les actuacions de gestió d’aigües residuals i 

de sanejament de Montmeló. Actualment la informació de que disposa l’Ajuntament sobre 

l’aportació d’aigua residual industrial de Montmeló no és suficient per a realitzar el 

seguiment acurat. 

El Pla d’Acció de 1998 esmentava que l’activitat industrial a Montmeló, localitzada 

en els polígons industrials propers als rius, es subministren majoritàriament d’aigua 

procedent de captacions subterrànies. 

Per altra banda, l’aportació d’aigües residuals d’origen industrial, respecte a les de 

caràcter urbà, al sistema de sanejament (EDAR Montornès del Vallès), és 

important. No obstant, es mostra una progressiva reducció de la càrrega 

contaminant. 

És per això, que les actuacions i accions previstes havien de suposar una clara 

millora de l’eficiència en la gestió dels recursos i l’orientació del desenvolupament 

cap a fites en que es preservin els recursos naturals, així com un redreçament de 

les tendències que en un futur poden generar una pèrdua o, en el millor dels casos, 

un empobriment dels recursos naturals o de la qualitat ambiental. 

 

1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

A continuació es detalla la nova normativa apareguda des de 1998 a nivell europeu, 
estatal i autonòmic i que cal tenir en compte de cara al nou Pla d’Acció Ambiental:  
 

UNIÓ EUROPEA ESPANYA CATALUNYA 

Modificació de la Llei 46/1999 
LLEI 6/1999, d'ordenació, 
gestió i tributació de l’aigua. 

Directiva Marc de l’Aigua  

D 2000/60/CE 
Reial Decret Legislatiu 

1/2001* 
Decret Legislatiu 3/2003 

*modificats alguns articles per normativa posterior a l’any 2001. 
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En l’article 92 de la Reial Decret 1/2001 s’estableixen els objectius de protecció 

de les aigües i el domini públic hidràulic. Aquesta normativa també inclou mesures 

fiscals i administratives (que han rebut modificacions posteriors fins a la Llei 

62/2003).  

En l’article 105, modificat posteriorment per la Llei 16/2002, sobre prevenció i 

control integrats de la contaminació, s’establia el procediment sancionador sobre 

abocaments a les lleres.  

 

2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

Atès la tipologia de les accions d’aquest programa, la majoria de les accions resten 
sota competència de l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’Ajuntament de Montmeló 
només ha estat treballant en 3 de les accions (30 %) incloses en la línia 
estratègica.  

A continuació es detalla la situació de cadascuna de les accions: 

 

Programa d’actuació 5.1: Continuar el procés de minimització en l’aportació de residus a la llera dels rius 

Congost – Mogent – Besòs – Tenes (d’acord amb el Projecte ECOBILL sobre la millora de la qualitat 

ecològica de les aigües del riu Besòs). 

 

Acció Codi fitxa 

d’acció 

5.1.1. Vigilància de la prohibició d’abocaments de residus sòlids a la llera com també 

en les zones de recàrrega d’aqüífers per evitar l’acumulació d’abocaments. Aplicar la 

legislació relativa a la deposició de runam i residus en indrets inadequats. 

1 

Execució en continu  

5.1.2. Mantenir i fomentar el desenvolupament i l’ús d’estratègies de gestió de 

residus amb els municipis propers o de l’àrea d’influència. 
2 

Execució en continu. 

L’Ajuntament només té competència en residus urbans municipals. 
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Programa d’actuació 5.2: Assegurar la capacitat de recàrrega dels recursos hidrològics subterranis a fi de 

no alterar encara més el fràgil sistema d’aqüífers. 

 

Acció Codi fitxa 

d’acció 

5.2.1. Elaboració d’un Pla d’ordenació de les captacions subterrànies i posterior 

seguiment i control de les extraccions per evitar sobreexplotacions. 
3 

En curs (s'està treballant per iniciar). L’Ajuntament disposa d’un pou que aprofita per 

aigua de reg. El control i autorització de les captacions és de l’Agència Catalana de 

l’Aigua 

 

5.2.2. Incentivar l’aplicació de programes d’estalvi d’aigua a la indústria, per tal de 

solucionar els problemes derivats de l’ús de l’aigua i millorar-ne la gestió tot 

integrant accions de reducció del consum d’aigua d’entrada, optimització de l’ús de 

l’aigua de procés, i condicionament de les aigües residuals abans del seu abocament. 

4 

Descartat  

5.2.3. Assegurar el compliment de la Llei 29/1985 d’Aigües (declaració de la 

utilització de pous a Junta d’Aigües) en aquelles indústries que s’abasteixen d’aigua 

procedent de captacions subterrànies. 

5 

Descartat. Agència Catalana de l’Aigua  

 

Programa d’actuació 5.3: Seguiment i millorar les actuacions de gestió d’aigües residuals i de 

sanejament de Montmeló. Actualment la informació de que disposa l’Ajuntament sobre l’aportació 

d’aigua residual industrial de Montmeló no és suficient per a realitzar el seguiment acurat. 

 

Acció Codi fitxa 

d’acció 

5.3.1. Realitzar un estudi de cabals i càrrega contaminant per tram de col·lectors o 

polígons industrials de Montmeló per conèixer l’aportació d’aquestes activitats a 

l’EDAR de Montornès del Vallès. 

6 

Descartat. Agència Catalana de l’Aigua  

5.3.2. Implantar un Pla de manteniment i seguiment de la gestió de les aigües 

residuals en el municipi (origen, punts d’abocament, quantitat i càrrega contaminant 

abocada, destí final, sistema de sanejament). 

7 

Descartat. Agència Catalana de l’Aigua  

5.3.3. Assegurar el compliment de la Llei 19/91 i Decret 286/1992 (modificació del 

Decret 320/1990) que estableix la obligatorietat per part de tots els usuaris 

industrials (apartats A, B, C, D i E del CNAE-1993) de declarar la seva contaminació 

davant la Junta de Sanejament (Declaració de càrrega contaminant). Establir la 

obligatorietat en el permís d’activitat per a noves instal·lacions. 

8 

Descartat. Agència Catalana de l’Aigua  

5.3.4. Assegurar el compliment del Reglament regulador d’Abocament d’Aigües 

Residus del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs per a utilització directa 

de la xarxa de col·lectors, claveguera, plantes depuradores, i instal·lacions 

complementàries dels sistemes de sanejament gestionats pel Consorci. 

9 

Descartat. Agència Catalana de l’Aigua  
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5.3.5. Establir normes de seguretat de la xarxa de sanejament i de dipòsits de 

líquids contaminants amb controls suficients a fi d’evitar o descobrir el més 

ràpidament possible les pèrdues possibles. També detectar abocaments il·legals. 

10 

Descartat. Agència Catalana de l’Aigua  

 

3. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

Acció Codi fitxa 

d’acció 

5.4. Seguiment, control i informació de la qualitat de l’aigua en fonts naturals 

d’elevada freqüentació 
6 

Veure ampliació de l’acció 6.1.3.  

Atès que el control de la qualitat de l’aigua de les fonts d’elevada freqüentació és de 

competència municipal d’acord amb el Programa de Vigilància i Control Sanitaris de 

l’Aigua de Consum Humà de Catalunya, es proposa realitzar un seguiment especial 

en aquelles fonts que per proximitat a la llera o a zones industrials poguessin veure’s 

afectada la seva qualitat.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6. GARANTIR L’ABASTAMENT I LA QUALITAT D’AIGUA 
POTABLE EN EL MUNICIPI FOMENTANT L’ÚS RACIONAL D’AIGUA 

 

La Línia Estratègica 6. Garantir l’abastament i la qualitat d’aigua potable en 
el municipi fomentant l’ús racional d’aigua estableix un seguit d’accions 
encaminades a (1) garantir la qualitat de l’aigua de consum humà, a (2) la millora 
en la xarxa d’emmagatzematge i distribució, i a (3) la conscienciació de la població 
per a la reducció del consum d’aigua. 

La Línia Estratègica inclou dos programes d’actuació, amb un total de set accions, 
de les quals l’Ajuntament ha desenvolupat un parell d’accions en el marc de la 
millora de la qualitat de l’aigua de consum humà del municipi, i es realitza en 
continu un seguiment i control periòdic de la qualitat de les aigües subministrades, 
manteniments preventius de la xarxa de distribució i campanyes per a la reducció 
del consum.  

1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

Des de la redacció del Pla d’Acció Ambiental de Montmeló s’han donat canvis 
importants en la normativa referent a l’aigua de consum humà. 

La normativa marc a nivell europeu és la Directiva 98/83/CE, on s’estableixen els 
criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum, transposada a la normativa 
estatal a través del Reial Decret 140/2003. Aquesta normativa és d’aplicació a totes 
les aigües que, independentment del seu origen i del tractament de potabilització 
que rebin, s’utilitzin en la indústria alimentària o es subministrin a través de xarxes 
de distribució públiques o privades, dipòsits o cisternes. A Catalunya, per 
desenvolupar el RD 140/2003, el Departament de Salut va redactar el Programa de 
Vigilància i Control Sanitari de l’Aigua de Consum Humà a Catalunya (en endavant 
PVCSACH) que és d’aplicació al municipi de Montmeló. 

S’estableixen 4 nivells de control per garantir la qualitat de l’aigua: 

1. Captació 

2. Programes d’Autocontrol i Gestió 

3. Vigilància sanitària 

4. Control de l’aigua (aixeta del consumidor) 

El segon i tercer nivell de control són competència del gestor del subministrament i 
de l’Autoritat sanitària a través de les corresponents Delegacions territorials del 
Departament de Salut.  

El quart nivell de control és de competència municipal. A més, el RD 140/2003 (art. 
4) obliga als municipis: 

1. Assegurar la qualitat de l’aigua apta per al consum humà en el punt de 
lliurament al consumidor. 

2. Vigilar pel compliment del RD 140/2003 per part del gestor de l‘abastament. 
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3. Vigilar pel compliment del RD 140/2003 per part dels titulars d’establiments 
que desenvolupin activitats comercials o públiques.  

El programa de Vigilància i control sanitari de l’aigua de consum humà a Catalunya 
atorga a més als Ajuntaments la responsabilitat de: 

1. Censar les fonts naturals d’elevada freqüentació  i garantir la informació als 
possibles consumidors. 

2. Disposar dels informes preceptius dels projectes d’obres de conducció, 
tractament, magatzem o distribució d’aigua destinats a l’abastament de la 
població. 

 

El Programa de Vigilància i Control Sanitari de l’Aigua de Consum Humà a Catalunya, d’acord amb el 
Reial Decret 140/2003, estableix bàsicament:  

1. Com s’ha de realitzar el Programa d’Autocontrol i Gestió per part dels gestors de l’abastament: 
manteniment i construcció de les instal·lacions, qualitat de l’aigua, actuacions en cas d’incidències, 
informació a la població a través del Sistema d’Informació Nacional de l’Aigua de Consum (SINAC), etc. 

Aquesta informació a d’estar a disposició de l’Autoritat Sanitària en cas d’inspecció. 

2. Afegeix paràmetres addicionals (part C) als establerts a l’Annex I del RD 140/2003, a part dels 
paràmetres microbiològics (Part A), químics (Part B) i de radioactivitat (Part D), per a la qualificació de 
l’aigua en apta o no apta per al consum 

3. Augmenta les competències municipals per garantir en el punt de consum (instal·lacions interiors 
d’establiments d’activitats comercials i públiques, domicilis particulars i fonts naturals) que l’aigua de 
consum humà és apta. Els resultats analítics també han d’estar inclosos dins del SINAC. 

 

Quadre General aplicació normativa Aigua Consum Humà 
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Les funcions per al control de l’aigua de consum humà es poden classificar en: 

1. Vigilància de les condicions sanitàries de les instal·lacions 

Comprovar la idoneïtat de les infrastructures: dipòsits de regulació, xarxa de 
distribució, etc.  

2. Vigilància de la desinfecció 

Comprovar el nivell de desinfectant, bàsicament clor, en diferents punts de 
la xarxa representatius dels sectors de distribució (per exemple en fonts 
públiques). 

3. Vigilància de les condicions sanitàries de l’aigua subministrada 

Anàlisis complertes en diferents punts de la xarxa representatius dels 
sectors de distribució (per exemple en fonts públiques) per comprovar el 
compliment dels paràmetres establerts en l’Annex I dels RD 140/2003 i dels 
paràmetres addicionals establerts al PVCSACH de Catalunya. 

4. Supervisió de les activitats de les entitats gestores (autocontrols i 
informació a la població) 

Auditories dels programes d’autocontrol i gestió de les entitats gestores. 

5. Vigilància de la qualitat de l’aigua de les fonts naturals 

Anàlisis complertes de diferents paràmetres químics i  microbiològics en 
fonts naturals d’elevada freqüentació o cabal. Senyalització estandarditzada 
de la qualitat de l’aigua. L’incompliment es defineix com a qualsevol resultat 
analític que impliqui la valoració de l’aigua com a no apta per al consum 
humà. De tots els incompliments, cal prendre una nova mostra per a la seva 
confirmació abans de 24 hores després que aquest s’hagi detectat. 

6. Control de la qualitat de l’aigua en l’aixeta del consumidor  

Anàlisis complertes i del nivell de desinfectant en aixetes del consumidor. 

 

2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

Línia estratègica 6: Garantir l’abastament i la qualitat d’aigua potable en el municipi 
fomentant l’ús racional d’aigua 

Els sistema d’abastament de Montmeló és actualment insuficient per regular 
correctament la demanda mitjana diària, especialment en època estiuenca. Fet al 
que se li suma, per una banda, l’episodi de contaminació de dos dels pous 
municipals, i per l’altra, el subministrament d’aigua procedent d’un pou per 
connexió directa a la xarxa, i que per tant, no pot assegurar el correcte tractament 
sanitari de les aigües potables. Per aquest motiu, els objectius principals seran, per 
una banda, pel que fa a l’abastament i la disponibilitat d’aigua, la millora de la 
distribució d’aigua, l’assegurament de la qualitat així com fomentar el seu ús 
racional, tot implicant-hi la comunitat. 
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Programa d’actuació 6.1: Assegurar la qualitat de l’aigua potable subministrada per la xarxa municipal 

 

Acció 

6.1.1. Construcció d’un nou dipòsit regulador de 6.000 m3 al Turó de les Tres Creus i evitar la injecció 
directe d’aigua procedent de pou a la xarxa d’abastament municipal. 

Execució total. 

L’Ajuntament passa a ser gestor de l’abastament hi haurà de realitzar un Programa d’autocontrol i 
gestió d’acord amb el PVSACH i el RD 140/2003, des de la captació fins a l’escomesa, si la distribució 
és directe. En cas de que hi hagi algun gestor de l’aigua procedent d’ATLL  aquestes condicions 
podran variar. 

D’altra banda, caldrà tenir en compte el contingut del PVCSACH de Catalunya i del RD 140/2003 
referent a les condicions d’emmagatzemat i distribució de l’aigua de consum humà, així com el nivell 
de desinfectant a la sortida del dipòsit i al punt de lliurament. 

6.1.2. Modificació del sistema de captació actual d’aigua procedent d’ATLL per tal d’augmentar el 
percentatge d’aigua subministrada per ATLL. 

Execució total. 

S’haurà de tenir en compte les condicions establertes per a les infrastructures de distribució i 
emmagatzement d’aigua. 

6.1.3. Desenvolupar programes de seguiment i control periòdic de la qualitat de les aigües 
subministrades, de manteniment de les instal·lacions d’abastament, etc.  

Execucció en continu. 

Caldrà tenir en compte el contingut del PVCSACH de Catalunya i del RD 140/2003 referent a la 
qualitat de l’aigua de consum humà, i per tant a la qualificació de l’aigua en apta o no apta per al 
consum, d’acord amb els paràmetres establerts a l’Annex I del RD 140/2003 i els paràmetres 
addicional de la part C inclosos en el PVSACH de Catalunya. Tal i com s’ha comentat, el control 
sistemàtic de fonts naturals d’altra freqüentació i de l’aixeta del consumidor són competència 
municipal. D’altra banda aquest control periòdic es pot fer extensiu a fonts públiques per comprovar 
el nivell de desinfectant, així com els dipòsits municipals. 

 

Programa d’actuació 6.2: Aplicació d’un sistema de gestió de proveïment d’aigua que garanteixi la 
disponibilitat d’aquest recurs a la població de Montmeló i afavoreixi el consum racional de l’aigua. 

 

Acció 

6.2.1. Seguiment i registre documental de la xarxa d’abastament i les seves característiques 
(recorregut, conduccions, dipòsits, hidrants, etc.), les pèrdues, etc. 

Execucció en continu. 

6.2.2. Desenvolupar un programa de manteniment preventiu de la xarxa municipal d’abastament 
d’aigua potable, per minimitzar pèrdues i les possibles incidències. 

Execucció en continu. 

6.2.3.Emprendre campanyes d’estalvi d’aigua implicant tots els sectors de població, fixant objectius 
quantitatius i comptabilitzant els resultats assolits.  

Execucció en continu. 

6.2.4. Utilització de l’aigua procedent del canal de reg (Comunitat de Regants) per al reg de parcs i 
jardins municipals. 

Execucció en continu. 
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3. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

Es proposa unificar les línies 5 i 6, i afegir les accions sobre prevenció de la 
legionel·losi, en el que s’anomenarà l’Estratègia municipal per una nova cultura de 
l’aigua. 

Aquesta caldrà que contribueixi a l’assoliment d’un bon estat ecològic dels ecosistemes 
aquàtics del municipi i, al mateix temps, garantir un subministrament d’aigua de 
qualitat tot controlant-ne i prevenint-ne la demanda. Això significa una aposta per la 
implementació de la Directiva marc de l’aigua. 

Cal tractar el cicle de l’aigua de forma integral: ús sostenible i eficient de l’aigua 
per garantir-ne un subministrament de qualitat i assegurar el manteniment del bon 
estat ecològic dels ecosistemes aquàtics (rius, llacs, aiguamolls i mar), tot respectant la 
clara estacionalitat en els règims hídrics. 

Cal aplicar mesures d’estalvi, eficiència i reutilització. Que els municipis estableixin 
plans d’utilització eficient i d’estalvi d’aigua, i de reutilització de les aigües residuals. En 
definitiva, cal que el municipi tingui una bona ordenança de gestió de l’aigua. 

Cal sensibilitzar i educar: que les administracions locals desenvolupin projectes de 
demostració d’estalvi i reutilització de l’aigua donant exemple a la ciutadania. Educació 
per la sostenibilitat, amb sensibilització pel paper que desenvolupen els ecosistemes 
aquàtics municipals en la qualitat de vida, i col·laboració amb entitats que treballen en 
aquest sentit. 

Cal gestionar amb transparència i participació. 

I cal implantar criteris sobre l’economia i fiscalitat de l’aigua. 

 

 

D’acord amb les accions contingudes en el Pla d’Acció i de l’actualització tècnica 
d’aquest apartat, caldria ampliar el contingut del Pla d’Acció Ambiental en els 
següents casos: 
 

Acció 

6.1.3. Desenvolupar programes de seguiment i control periòdic de la qualitat de les aigües 
subministrades, de manteniment de les instal·lacions d’abastament, etc. 

Realitzar el control sobre les fonts naturals d’elevada freqüentació i senyalitzar amb pictogrames 
estandarditzats.   

Augmentar el control sobre la captació i el dipòsit propi referent a l’acció 6.1.1. d’acord amb el 
PVCSACH i el RD 140/2003. 

Controlar el nivell de desinfectant de les fonts públiques (no és una competència municipal), com a 
control de la xarxa, en funció dels sectors de distribució dins del municipi. 

Programa 6.3. Informació al ciutadà de la qualitat de l’aigua de consum humà de Montmeló. 

S’haurà de tenir en compte els articles 17.2 i 30 del RD 140/2003  referents al Sistema d’Informació 
(SINAC). 

Programa 6.4. Fomentar una nova cultura de l’aigua 

6.4.1. Aplicar mesures d’estalvi, eficiència i reutilització de l’aigua: 
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Establir plans d’utilització eficient i d’estalvi d’aigua, i de reutilització de les aigües residuals. Aquests 
han d’incloure: 

- Una diagnosi inicial de la situació de la gestió de l’aigua en el municipi i un conjunt d’indicadors que 
permeti fer-ne el seguiment. 

- Plans per la utilització de les aigües pluvials. 

- Ordenances sobre l’ús de l’aigua en jardineria o piscines privades. 

6.4.2. Fomentar el consum responsable de l’aigua a través de mecanismes de conscienciació, 
fiscalització i eficiència. 

Respecte a l’ús racional de l’aigua com a bé escàs i imprescindible, el Pla d’Acció Ambiental de l’any 
1998 només contemplava l’acció 6.2.3 Emprendre campanyes d’estalvi d’aigua implicant tots els 
sectors de població, fixant objectius quantitatius i comptabilitzant els resultats assolits. Atès 
que s’està donant un augment en el consum d’aigua i en canvi la normativa vigent està fomentant la 
reducció d’aquest recurs natural, es proposa crear un nou programa específic per aquesta problemàtica 
que contingui accions de divulgació i conscienciació a diferents nivells de població (escola, associacions 
de veïns, població en general, centres municipals, etc. ) sobre la importància de la  reducció del 
consum d’aigua.  

6.4.3 Aplicació de criteris d’Ecoeficiència i aplicació del Reial Decret 314/2006 (Codi Tècnic 
d’Edificació) 

El RD 314/2006 estableix com a Exigència bàsica HS4 de subministrament d’aigua: Els edificis 
disposaran de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al 
consum de forma sostenible.... incorporant mitjans que permetin l’estalvi... 

Controlar l’aplicació del nou Codi Tècnic als projectes d’origen privat o públic com a element important 
en la reducció del consum d’aigua. 

6.4.4 Implantar criteris sobre l’economia i fiscalitat de l’aigua. D’acord amb els criteris 
establerts a la normativa vigent, aplicar diferents tarifes no lineals sobre el consum d’aigua familiar 
(tenint en compte  el nombre d’usuaris familiars). 

 

 

Programa sobre prevenció i control de la legionel·losi 

Des de la redacció del Pla d’Acció Ambiental l’any 1998, la legionel·losi s’ha 
convertit en un risc ambiental emergent. Prova d’això, és l’extensa normativa que 
ha sorgit al respecte des de l’any 2001, amb modificacions continues tant a nivell 
estatal com regional, i amb la publicació recent per part del Ministeri de Sanitat i 
Consum de les Guies tècniques per a  la prevenció i control de la legionel·losi en 
instal·lacions objecte de l’àmbit d’aplicació del RD 865/2003. 

La legionel·losi és una malaltia bacteriana d’origen ambiental que sol presentar 
dues formes clíniques diferenciades: la infecció pulmonar o malaltia del legionari, 
que es caracteritza per una pneumònia amb febre alta, i la forma no pneumònica, 
de pronòstic lleu, i coneguda com a febre de Pontiac.  

El contagi de la legionel·losi es produeix per inhalació de gotes d’aigua (amb 
presència del bacteri) suspeses a l’aire, és a dir a través d’aerosols. És per això que 
les instal·lacions associades a brots o casos d’aquesta malaltia, i que per tant més 
sovint són la font d’infecció, són els sistemes d’aigua sanitària (calenta i freda) i els 
equips de refredament d’aigua evaporatius (torres de refrigeració i condensadors 
evaporatius). 
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A continuació, seguint la mateixa metodologia emprada en la resta de línies del Pla 
d’Acció Ambiental de Montmeló, es proposa la creació d’una nova Línia Estratègica, 
que inclou dos programes amb una acció cadascun. 

 

1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

La Legionel·la és un bacteri aeròbic, que podem trobar en aigües superficials, com 
ara llacs, rius o estanys, i des d’on pot colonitzar els sistemes d’abastament de les 
ciutats i, a través de la xarxa de distribució d’aigua, incorporar-se als sistemes 
d’aigua sanitària (calenta o freda). La seva temperatura òptima de creixement és 
de 35-37 ºC, tot i que es multiplica entre els 20 i els 45 ºC, temperatures que 
sovint trobem en circuits de refrigeració o d’aigua calenta. 

Les instal·lacions potencialment susceptibles de ser col·lonitzades pel 
microorganisme, convertir-se en el seu reservori, amplificar-lo i disseminar-lo en 
forma d’aerosol,  estan regulades en la normativa vigent (Reial Decret 865/2003 i 
Decret 352/2004), on s’estableix la necessitat d’establir programes d’autocontrol 
basats en el sistema d’anàlisi de control de perills i punts de control crític.  

Des del punt de vista normatiu, es consideren instal·lacions d’alt risc de 
legionel·losi: 

1. Instal·lacions que afecten l'ambient exterior dels edificis (torres de 
refrigeració i condensadors evaporatius). 

2. Instal·lacions que afecten l'interior dels edificis: centrals humidificadores 
industrials que generen aerosols. 

3. Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn. 

4. Instal·lacions termals. 

5. Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs 
d'alta velocitat o injecció d'aire (balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o 
banyeres terapèutiques, banyeres d'hidromassatge, tractaments amb raigs a 
pressió i d'altres). 

Aquestes instal·lacions, recollides a l’article 2.2. del Decret 352/2004, han de: 

1. Disposar de programes de manteniment, neteja i desinfecció. 

2. Verificar l’eficàcia d’aquest programes mitjançant control analítics periòdics. 

3. Sol·licitar la revisió periòdica de la instal·lació a una entitat o servei 
autoritzat, que s’acredita mitjançant el certificat de revisió. 

4. Notificar a l’Ajuntament el nombre i les característiques de les torres de 
refrigeració i condensadors evaporatius. 

 

El control sanitari de les instal·lacions amb torres de refrigeració i condensadors 
evaporatius es realitza a través de la campanya de control anual de les Delegacions 
territorials del Departament de Salut.  
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Per la proximitat entre els polígons industrials i el nucli urbà a Montmeló caldria 
mapificar aquestes instal·lacions, i definir un radi a l’entorn de les mateixes de fins 
a 1.500 metres. 

Respecte a les instal·lacions d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de 
retorn, si s’ubiquen en equipaments de titularitat de l’Ajuntament hauran de 
disposar d’allò establert a l’Annex 3 del Reial Decret 865/2003 i obtenir el certificat 
de revisió periòdica cada 4 anys emès per una entitat autoritzada per la Direcció 
General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Donada la importància dels 
equipaments municipals que puguin disposar de sistemes d’aigua calenta sanitària 
amb acumulador i circuit de retorn o d’instal·lacions tipus jacuzzis o banyeres 
d’hidromassatge, seria convenient que el nombre de mostres anuals per anàlisi de 
legionel·la s’augmentés en relació a allò establert a la normativa vigent, que és 
d’un cop a l’any. 

 

D’altra banda, l’Ajuntament de Montmeló també pot disposar d’altres instal·lacions 
de baix risc, incloses en l’article 2.3. del Decret 352/2004 com poden ser entre 
d’altres les fonts ornamentals o els sistemes urbans de reg per aspersió. Aquestes 
instal·lacions també estan subjectes a normes d'autocontrol basades en el sistema 
d'anàlisi de perills i punts de control crític. Per a les instal·lacions de baix risc s'han 
d'elaborar i aplicar programes de manteniment higienicosanitari adequats a les 
seves característiques, que han d'incloure l'esquema de funcionament hidràulic i la 
revisió de totes les parts de la instal·lació per assegurar el seu correcte 
funcionament. S'han d'aplicar programes de manteniment que incloguin, com a 
mínim, la neteja i, si escau, la desinfecció preventiva i/o en continu de la 
instal·lació. Les tasques realitzades han d'anotar-se en un registre d'activitats de 
manteniment higienicosanitari. 

La periodicitat de neteja d'aquestes instal·lacions ha de ser, almenys, d'una vegada 
a l'any.  

En les instal·lacions de baix risc es procedirà a realitzar anàlisis periòdiques en 
funció de les dades resultants del sistema d'autocontrol implementat. 
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2. PROPOSTA TÈCNICA  

Programa 1. Instal·lacions d’alt risc de legionel·losi 

Acció 1. Incorporar les instal·lacions d’alt risc de legionel·losi en el control sistemàtic de la Regidoria de 
Salut i/o Medi Ambient 

TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS: 

Incorporació de criteris control i prevenció: 

- Actualització del cens de torres de refrigeració i condensadors evaporatius del municipi: 
aflorament actiu i control de noves llicències. 

- Avaluar conjuntament amb la Delegació Territorial la situació de les torres de refrigeració i 
condensadors evaporatius del municipi d’acord amb les inspeccions sanitàries realitzades i amb el 
risc d’exposició a la població. 

- Mapificació de les torres de refrigeració i condensadors del municipi amb un radi d’acció de 1.500 
metres. 

SISTEMES D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB ACUMULADOR I CIRCUIT DE RETORN: 

Incorporació de criteris control i prevenció: 

- Instal·lacions de titularitat municipal: Revisió del pla d’autocontrol de les instal·lacions. 
Augment de l’exigència dels requisits mínims establerts al RD 865/2003 i D 352/2004. Obtenció 
del certificat de revisió emès per una entitat de revisió autoritzada per la Direcció General de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. 

- Instal·lacions de titularitat no municipal: Revisió dels objectius específics de la Delegació 
Territorial. Possibilitat d’inspecció pròpia. Control dels certificats de revisió emesos per les 
entitats de revisió autoritzades per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

SISTEMES D’AIGUA CLIMATITZADA AMB AGITACIÓ CONSTANT I RECIRCULACIÓ, AMB RAIGS D’ALTA 
VELOCITAT O INJECCIÓ D’AIRE: 

Incorporació de criteris control i prevenció: 

- Instal·lacions de titularitat municipal: Revisió del pla d’autocontrol de les instal·lacions. 
Augment de l’exigència dels requisits mínims establerts al RD 865/2003 i D 352/2004. Obtenció 
del certificat de revisió emès per una entitat de revisió autoritzada per la Direcció General de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. 

- Instal·lacions de titularitat no municipal: Revisió dels objectius específics de la Delegació 
Territorial. Possibilitat d’inspecció pròpia. Control dels certificats de revisió emesos per les 
entitats de revisió autoritzades per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Programa 2. Instal·lacions de baix risc de legionel·losi 

Acció 1. Incorporar les instal·lacions baix risc de legionel·losi en el control sistemàtic de la Regidoria de 
Salut i/o Medi Ambient 

INSTAL·LACIONS DE BAIX RISC DE TITULARITAT MUNICIPAL 



Esborrany memòria nou Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 

  

- 79 - 

Incorporació de criteris control i prevenció: 

- Censar les instal·lacions de baix risc de titularitat municipal.  

- Aplicar plans d’autocontrol específics d’acord amb la normativa vigent, que incloguin mesures 
preventives (revisions, neteges, etc.), controls analítics i mesures correctores en cas de detectar 
qualsevol incidència. 



Esborrany memòria nou Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 

  

- 80 - 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7. REDUIR L’IMPACTE ENERGÈTIC I ECONÒMIC 
DERIVAT D’UN ÚS RACIONAL DE L’ENERGIA I APLICAR UN PLA DE GESTIÓ 
INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC A MONTMELÓ. 

 

La Línia Estratègica 7. Reduir l’impacte energètic i econòmic derivat d’un 

ús racional de l’energia i aplicar un pla de gestió integral de les 

instal·lacions d’enllumenat públic a Montmeló, tenia com a objectiu el de 

cercar l’ús racional de l’energia. Aquest objectiu general esdevé complex en el 

sentit que interfereix amb les actituds dels ciutadans, i per tant es fa imprescindible 

un procés formatiu continu, no del tipus cognitiu, sinó procedimental 

(automatització d’accions positives) i d’actitud (voluntat de fer-ho). Així, 

mentrestant s’ha de dotar als responsables d’eines de control periòdic sobre el 

consums, mitjançant auditories per establir millores tant a les instal·lacions com a 

l’ús racional i eines operatives als tècnics com programes informàtics de gestió o 

sistemes de manteniment preventiu i d’altres. 

Així, aquesta línia estratègica s’estructura al voltant d’uns programes d’actuació 

encaminades cap a la optimització del consum i el cost energètic, així com la gestió 

integral de les instal·lacions d’enllumenat públic. 

 

La Línia Estratègica inclou cinc (5) programes d’actuació, amb un total de tretze 

(13) accions:  

- Programa d’actuació 7.1: Optimitzar el consum energètic a les instal·lacions municipals. 

- Programa d’actuació 7.2: Promoure l’optimització del consum energètic privat: industrial, 

comerç i habitatges. 

- Programa d’actuació 7.3: Promoure l’ús d’energies renovables. 

- Programa d’actuació 7.4: Garantir la seguretat integral de les instal·lacions d’Enllumenat 

Públic. 

- Programa d’actuació 7.5: Optimitzar la relació ÚS-COST de les instal·lacions d’Enllumenat 

Públic. 

 

1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

Des de l’any 1998 en que es va redactar el Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 
s’han donat en la normativa comunitària i estatal nombrosos canvis en la generació 
i ús de l’energia, especialment arran de la liberalització del mercat de l’energia, 
encara parcial a l’Estat espanyol, i l’aplicació dels criteris per fer front al Canvi 
Climàtic (Kyoto). Els principals canvis són: 
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GLOBAL / UNIÓ EUROPEA ESPANYA CATALUNYA 

Conveni marc de les Nacions 
Unides sobre el canvi climàtic 

Estrategia Española de Cambio 
Climático y Energía Limpia. 
Horizonte 2007-2012-2020. 

Estratègia catalana contra el 
canvi climàtic 

El Protocol de Kyoto  
Convenció Catalana del Canvi 
Climàtic 

Programa europeu sobre el canvi 
climàtic (PECC) 

  

  Pla de l'energia 2006-2015 

  
Pla d'acció 2006-2010 del Pla de 
l'energia. 

Directiva 2002/91 relativa a 
l’Eficiència energètica en edificis 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la 
Edificación. 

DECRET 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula 
l'adopció de criteris ambientals i 
d’Ecoeficiència en els edificis.  

  

Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn.  

  

Decret 82/2005, de 3 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 
6/2001.  

 

En primer lloc, establir que el canvi climàtic esdevé un dels majors reptes de la 
humanitat pel segle XXI amb conseqüències ambientals, econòmiques i socials de 
grans magnituds.  

Sense prejudici de la necessitat d’abordar una estratègia a llarg termini, Catalunya 
té l’obligació immediata de fer un compliment del Protocol de Kyoto, la qual cosa és 
responsabilitat de tots, administracions públiques, empreses, actors socials i 
ciutadans, per actuar amb urgència i emprendre mesures que permetin reduir les 
nostres emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.  

Respecte les qüestions estrictament energètiques cal tenir en compte que el Pla de 
l'energia 2006-2015 fixa uns principis bàsics: 

1. Fer que augmenti la consciència social i millorar el coneixement vers la 
problemàtica energètica. 

2. Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica. 
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3. Desenvolupar les infrastructures energètiques necessàries per a garantir el 
subministrament i diversificar les fonts d’energia. 

4. Impulsar les fonts energètiques renovables. 

5. Recolzar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en l’àmbit 
energètic. 

Pel que fa a generar energia elèctrica, els objectius del Pla són coherents amb els 
objectius de la Unió Europea d’augmentar el percentatge de les energies renovables 
que, per a l’Estat espanyol, s’estableix en el 29%. A Catalunya, aquest percentatge 
es preveu que assoleixi un valor del 24%, l’any 2015. Aquest percentatge és 
inferior a l’objectiu estatal, principalment per la menor participació de la gran 
hidràulica i de la producció eòlica a Catalunya respecte al conjunt de l’Estat 
espanyol. 

Aquests objectius contribueixen de manera més que proporcional a que l’Estat 
espanyol acompleixi els seus objectius consistents amb l’objectiu global europeu, 
que és del 12%. 

A destacar, també la normativa sobre prevenció de la contaminació lluminosa, amb 
una clara vinculació energètica, que obliga als Ajuntaments a disposar d’un Pla 
d'adequació de la il·luminació exterior en consonància amb el Mapa de protecció 
envers la contaminació lluminosa a Catalunya. 

 

2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

Menys del 40% de les accions s’han executat, especialment significatiu que no 
consta que s’hagi executat cap acció relacionada amb les millores de l’enllumenat 
públic. 

Programa d’actuació 7.1: Optimitzar el consum energètic a les instal·lacions municipals. 

Acció 

7.1.1. Realització d’una auditoria energètica a les instal·lacions municipals on s’han detectat consums 

i/o costos anormals al seu ús previst. 

S’ha fet per alguna equipaments. Cal actualitzar. 

7.1.2. Desenvolupar un Protocol d’actuació a les pliques de concursos per noves instal·lacions 

municipals, amb criteris d’eficiència energètica. 

No s’ha executat, i ara ja es compta amb el CTE i el nou Ecodecret, segons ens informa la Regidoria de 

Medi Ambient. 

7.1.3. Sistema informàtic de gestió integral de l’energia. 

No executat, caldria fer-ho a mig o llarg termini però es valora com a difícil pel cost econòmic. 

 

Programa d’actuació 7.2: Promoure l’optimització del consum energètic privat: industrial, comerç i 

habitatges. 

Acció 

7.2.1. Fomentar la realització d’auditoria energètica voluntària a instal·lacions industrials 
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No executat i descartat. 

7.2.2. Campanya informativa d’ús racional de l’energia 

7.2.3. Promoure l’optimització del consum energètic mitjançant la millora de l’aïllament en comerços i 

habitatges 

Actuacions en continu ambdues darreres i a actualitzar. 

 

Programa d’actuació 7.3: Promoure l’ús d’energies renovables. 

Acció 

7.3.1. Estudi viabilitat de l’ús de plaques solars a instal·lacions municipals (escoles, centre de salut i 

instal·lacions esportives) 

Iniciat pels nous equipaments i per algun d'existent (Pavelló poliesportiu).  

7.3.2. Promoció de l’ús de plaques solars a instal·lacions privades industrials i domèstiques. 

Existeixen bonificacions a les taxes. 

 

Programa d’actuació 7.4: Garantir la seguretat integral de les instal·lacions d’Enllumenat Públic. 

Execució en continu a actualitzar. 

Acció 

7.4.1. Revisar de forma prioritzada les instal·lacions d’Enllumenat Públic amb acta d’inspecció oberta 

per part de l’entitat i control corresponent. 

7.4.2. Dissenyar i implantar un pla general de manteniment preventiu de les instal·lacions 

d’Enllumenat Públic. 

 

Programa d’actuació 7.5: Optimitzar la relació ÚS-COST de les instal·lacions d’Enllumenat Públic. 

No executat. 

Acció 

7.5.1. Estudi de delimitació geogràfica segons l’ús i situació actual de les instal·lacions d’Enllumenat 

Públic 

7.5.2. Estudi viabilitat tècnica del canvi de làmpades 

7.5.3. Protocol d’actuació en noves instal·lacions d’Enllumenat Públic basat en criteris d’eficiència 

energètica. 
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3. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

En primer lloc, les accions proposades han d’anar encaminades a treballar per la 
protecció de l’atmosfera i la prevenció del canvi climàtic; aquest ha de ser un 
objectiu bàsic a garantir des de tots els àmbits de l’administració. Cal un nou model de 
desenvolupament (planificació urbanística, transport, energia, consum...), amb la 
implicació de tots els agents polítics, socials i econòmics. 

Per aquest motiu, l’Estratègia municipal sobre canvi climàtic, que emana del Pla 
d’Acció Ambiental de l’Agenda 21, s’hauria de situar en un nivell de planificació 
estratègica comparable a la revisió del POUM, ja que a la pràctica afectarà a accions 
de les diverses línies del Pla: desenvolupament urbanístic sostenible, mobilitat, energia i 
atmosfera, residus, compromís ambiental, fins i tot aigua... 

Per tant, cal comprometre’s amb Kyoto: fomentant actuacions públiques i privades 
orientades a afavorir l’acompliment del Protocol de Kyoto sobre la reducció d’emissió de 
CO2 a l’atmosfera en prevenció del canvi climàtic. 

I cal fomentar la recerca i l’educació amb la promoció de recerques i projectes 
encaminats a minimitzar les fonts de contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de 
l’aire i d’accions informatives, formatives i educatives. 

En l’àmbit estricte de l’energia, cal potenciar una nova cultura de l’energia. 

Cal que el món local adopti i promogui un nou model energètic sostenible basat en 
el compromís en l’acció i que impliqui un canvi en la societat. 

S’haurà de fomentar la contenció de la demanda, l’eficiència, l'eficàcia i l’estalvi 
energètic: disseny d’estratègies de gestió i planificació energètica fonamentades en un 
coneixement precís de les necessitats municipals i en línies d’actuació innovadores, 
buscant més possibilitats en les energies alternatives i en la reducció dels combustibles 
fòssils. Foment de l’edificació sostenible i la promoció d’ordenances solars. 

L’Ajuntament ha de promoure las energies renovables, sobretot en els projectes 
arquitectònics de nova construcció. Això permet l’acostament de la producció al consum 
i l’aprofitament dels recursos municipals propis. 

I també cal donar exemple, amb una gestió eficient de les instal·lacions municipals i 
la promoció d’accions de sensibilització, formació i participació mitjançant campanyes 
d’educació energètica i el suport a projectes demostratius; tot això per tal de facilitar 
l’adquisició de criteris de decisió als ciutadans i als municipis. 
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A continuació es presenta una primera bateria de propostes: 

 

Nº acció Estratègia municipal sobre canvi climàtic 

1 
Comprometre’s amb Kyoto donant el màxim impuls i valor estratègic a l’EM sobre canvi 
climàtic de Montmeló.  

 
Programa municipal d’estalvi, eficiència energètica i promoció de 
les energies renovables 

2 

Per a coordinar les actuacions municipals en l’àmbit energètic es convenient designar un 
gestor energètic, que pot ser escollit entre un dels tècnics municipals. Les principals 
funcions del gestor energètic serien les següents:  

- Proposar actuacions de millores d’estalvi. 

- Informar sobre noves tècniques i oportunitats d’estalvi, fent una tasca de 
recerca i promovent-la. 

- Fer el seguiment i el control de les millores implantades. 

- Elaborar programes de manteniment preventiu. 

- Fer el seguiment i el control del consum i les despeses energètiques, efectuar 
obres i vetllar per l’efectivitat dels plans de manteniment i de la resta de 
programes establerts. 

- Coordinar els departaments i les àrees relacionats amb la despesa energètica i 
col·laborar-hi. 

- Mantenir una estreta relació amb altres organismes i amb el ciutadà, i endegar 
accions d’informació i sensibilització dels usuaris, dedicant especial atenció a 
les escoles i posant molt d’èmfasi en la millora mediambiental originada per 
l’esmentat estalvi.  

3 

Tanmateix, el gestor energètic ha de disposar dels mitjans humans i materials de les 
diferents àrees de l’ajuntament i comptar amb el recolzament de d´una comissió 
multidispiplinar, la Comissió d’Energia, en la que participessin els responsables de les 
diferents àrees implicades en les despeses energètiques (Hisenda, Serveis Tècnics, Medi 
Ambient, Cultura…) i idealment hauria d’estar composada d’un President, el Gestor 
Energètic, els responsables dels centres de consum i el Cap de Costos. Les tasques 
principals de la Comissió d’Energia serien:  

- Determinar la política energètica del municipi. 

- Dictar els objectius de consum energètic. 

- Examinar i implantar les propostes dels projectes presentats. 

- Assegurar que tots els implicats coneguin el Sistema de Gestió de l’Energia. 

Es podria aprofitar alguna estructura o òrgan de coordinació existent a l’Ajuntament de 
Montmeló per incorporar cada certs mesos les funcions de la Comissió d’Energia. 

4 
Incorporació de criteris d’eficiència energètica, ús i consum de l’energia, prevenció de la 
contaminació lluminosa en el nou POUM i el desenvolupament urbanístic posterior.  (veure 
línia 1) 

5 

Redacció, tramitació a través d’un procés participatiu i aprovació d’una Ordenança sobre 
edificació sostenible: energies renovables, eficiència energètica, prevenció de la 
contaminació lluminosa i altres aspectes (residus, aigua, jardineria, materials...), ampliant i 
ajustant al municipi de Montmeló els criteris de la normativa supramunicipal actual.(veure 
línia 1) 
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6 Alternativament: aprovació de l’Ordenança solar 

7 

Desenvolupar un Protocol d’actuació a les pliques de concursos per a noves 
instal·lacions municipals, amb criteris d’eficiència energètica més exigents que la 
normativa actual per donar exemple des de l’Ajuntament de bones pràctiques (adaptar els 
models de Plecs de la Diputació o adoptar-los com a propis) 

8 
Nou impuls a la promoció de l’ús de plaques solars a instal·lacions privades industrials 
i domèstiques (més descomptes o bonificacions fiscals, subvencions municipals, ajut a 
trobar subvencions supramunicipals, millora dels aprofitaments urbanístics ???, ). 

9 

Nou programa de suport i promoció per l’aplicació de l’ordenança (punt anterior): (més 
descomptes o bonificacions fiscals, subvencions municipals, ajut a trobar subvencions 
supramunicipals, millora però no només per a posar plaques solars sinó per molts altres 
criteris, en relació a la certificació energètica d’habitatges promoure classe A...). 

10 Ús de vehicles elèctrics i combustibles ecològics als vehicles municipals 

11 Realitzar un estudi sobre les radiacions electromagnètiques al municipi 

12 Establir convenis i acords per soterrar les línies elèctriques en zona urbana. 

13 Redacció i aprovació de l'OOMM reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació. 

14 
Redacció i aprovació d’un Pla director de les instal·lacions de radiocomunicació a 
Montmeló. 

 
Programa per una gestió integral de l’energia als equipaments 
municipals 

15 

Gestió integral de l’energia dels equipaments municipals a través d’una empresa de 
serveis energètics (ESCOs), contractada per concurs públic, o a través de l’Empresa 
municipal EMSO (inclou sistema informàtic de gestió integral de l’energia, contractació de 
les tarifes més òptimes, aplicació de criteris d’estalvi i eficiència, generador d’energies 
renovables...). 

16 

Alternativament: Creació d’un sistema de seguiment informàtic de la despesa 
energètica municipal. 

Totes dues vinculades a les figures del Gestor energètic i la Comissió d’Energia. 

17 
Alternativament: Realitzar auditories energètiques a les instal·lacions i equipaments 
municipals (Fase II) i aplicació d’actuacions d’eficiència. 

18 
Alternativament Promoció d'actuacions 50:50 amb les entitats o gestors als equipaments 
municipals. 

19 Alternativament: Estudi viabilitat de l’ús de plaques solars a instal·lacions municipals . 

20 
Contractació d’un percentatge (X?) d’energia verda per als consums d’equipaments 
municipals (en el moment que sigui possible o en les condicions del mercat en cada 
moment). 

21 
Creació d’una granja solar en terrenys d’alguna de les zones industrials (en terrenys 
públics d’equipaments o noves promocions industrials). 

22 Promoure una Agència comarcal de l’energia.  

 
Programa municipal per a la prevenció de la contaminació 
lluminosa 

23 

Redacció i aplicació del Pla d’adequació de l’enllumenat públic a la normativa sobre 
prevenció de la contaminació lluminosa (2008 – 2010) amb els criteris més estrictes: llums 
de baix impacte ambiental (VSAP i VSBP) i alta eficiència energètica, llumeneres cobertes 
(FSH>1%), adaptació als criteris del Mapa de contaminació lluminosa de Catalunya (s’ha 
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d’aprovar aquest estiu 2007)... 

24 
Els temes d’EP que estan relacionats amb REBT o temes de manteniment no estarien 
inclosos. Es podria emmarcat tot en un Pla Director de l’Enllumenat Públic (es pot 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona o a l’ICAEN dóna cofinançament) 

25 
Protocol d’actuació en noves instal·lacions d’Enllumenat Públic basat en els criteris del Pla 
d’adequació de l’enllumenat públic. 

 Programa d’informació i educació 

26 
Campanyes informatives sobre l’ús racional de l’energia i el canvi climàtic 
(etiquetatge energètic d’electrodomèstics i aparells elèctrics, conducció eficient, 
combustibles ecològics...) 

27 
Promoure l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’energia a comerços i habitatges (informació sobre 
la nova certificació energètica d’habitatges, diagnòstics energètics a les llars) 

28 
Aplicar criteris de zeroCO2 en l’organització de determinats esdeveniments multitudinaris 
per part de l’Ajuntament. 

29 
Informar sobre les emissions de CO2 estimades generades, estalviades o absorbides (per 
exemple amb noves zones verdes o arbres plantats, o projectes de cooperació internacional 
d’imbornals). 

30 Campanya informativa sobre la contaminació lluminosa. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8. MILLORAR LA QUALITAT ACÚSTICA A MONTMELÓ, 
POSANT ESPECIAL ATENCIÓ A LES GRANS INFRASTRUCTURES QUE 
PERTORBEN EL MUNICIPI: AUTOPISTA, LÍNIA DE FERROCARRIL I CIRCUIT 
DE CATALUNYA. 

 

La Línia Estratègica 8. millorar la qualitat acústica a Montmeló, posant 

especial atenció a les grans infrastructures que pertorben el municipi: 

autopista, línia de ferrocarril i circuit de Catalunya, inclou deu (10) programes 

d’actuació, amb un total de setze (16) accions:  

- Programa d’actuació 8.1: Aplicar paviments porosos o drenants. 

- Programa d’actuació 8.2: Avaluar la incidència de les grans infrastructures viàries del 

municipi (Autopista AP-7 i la Via de FFCC) sobre el nivell acústic a l’interior dels habitatges 

situats a la perifèria d’aquestes infrastructures. 

- Programa d’actuació 8.3: Regular els itineraris i els horaris d’activitat del trànsit pesant. 

- Programa d’actuació 8.4: Millorar les condicions d’aïllament acústic dels edificis 

- Programa d’actuació 8.5: Detectar i solucionar situacions conflictives reiterades. 

- Programa d’actuació 8.6: Proposar la realització d’un estudi precís de l’impacte acústic del 

Circuit de Catalunya. 

- Programa d’actuació 8.7: Minimitzar la incidència acústica de les activitats econòmiques. 

- Programa d’actuació 8.8: Elaborar una campanya de sensibilització ciutadana respecte al 

soroll. 

- Programa d’actuació 8.9: Minimitzar la incidència acústica de la circulació de vehicles. 

- Programa d’actuació 8.10: Limitar més estrictament la velocitat de circulació a la zona 

urbana i controlar periòdicament el compliment del límits vigents. 

 

 

1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

Segons l’auditoria del Pla d’Acció Ambiental de 1998, les principals fonts de soroll 

eren el trànsit urbà – que es concentrava a les vies de comunicació del nucli amb 

l’exterior (BV-5156, BV-5003 i crta. de Parets del Vallès) – especialment el trànsit 

de vehicles pesats i ciclomotors; la via de ferrocarril, fins i tot de nit amb el pas de 

trànsit de mercaderies; i el trànsit de l’AP-7. 

Com a fonts fixes de soroll es destacava, en base al registre de queixes: locals 

públics (31%) i activitats al carrer i de veïnatge (30%).  

Cas a part a comentar, el del Circuit de Catalunya amb una incidència important, 

sobretot en zones on els nivells sonors diürns són inferiors a 55dB(A). 

A continuació es detalla la nova normativa apareguda des de 1998 a nivell europeu, 
estatal i autonòmic i que cal tenir en compte de cara al nou Pla d’Acció Ambiental:  
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UNIÓ EUROPEA ESPANYA CATALUNYA 

Directiva 2002/49/CE sobre 
avaluació i gestió del soroll 
ambiental, 25 de juny de 2002 

Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido 

Llei 16/2002, de 28 de juny de 
2002, de protecció contra la 
contaminació acústica 

Llibre Verd de la lluita contra el 
soroll 

  

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’Ajuntament compta amb una Ordenança 

sobre soroll i vibracions; la Regidoria de Medi Ambient també informa que es 

compta amb un mapa de soroll però cal verificar si compleix els requeriments legals 

i tècnics que fixa la Generalitat pels Mapes de capacitat acústica. 

L’Ordenança municipal de Montmeló va ser aprovada l’any 2001, per tant no 

incorpora els nous canvis normatius. Per tal d’adequar-se, però, caldrà esperar al 

totalment desplegament i desenvolupament reglamentari de la normativa, en 

cascada, i a la publicació, en darrer terme, d’un nou model d’Ordenança tipus sobre 

el qual consta s’està treballant des de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. 

Tampoc consta de quin material sonomètric disposa l’Ajuntament de Montmeló i si 

està convenient homologat i calibrat cada any. 

 

2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

Del total d’accions, l’Ajuntament n’ha executat pràcticament el 65%. La resta no 

s’han executat o s’han descartat. 

Programa d’actuació 8.1: Aplicar paviments porosos o drenants. 

No consta. 

Acció 

8.1.1. Utilitzar ferms drenants per al recobriment de manteniment de determinats trams de la xarxa 

viària urbana. La seva aplicació requereix una circulació força fluïda, amb presència poc important de 

pesants. L’aplicació es durà a terme mitjançant un recobriment amb capes drenants sobre el ferm 

preexistent en el moment que calgui fer obres de manteniment del paviment en cadascun dels vials. 

 

Programa d’actuació 8.2: Avaluar la incidència de les grans infrastructures viàries del municipi (Autopista 
AP-7 i la Via de FFCC) sobre el nivell acústic a l’interior dels habitatges situats a la perifèria d’aquestes 
infrastructures. 

Execució total – A actualitzar. Es compta amb mapa de soroll però cal actualitzar-lo. 

Acció 

8.2.1. Determinar amb major precisió la incidència acústica mitjançant l’elaboració d’un mapa acústic, 
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fent una major incidència a les infrastructures viàries i al Circuit de Catalunya. 

 

Programa d’actuació 8.3: Regular els itineraris i els horaris d’activitat del trànsit pesant. 

Acció 

8.3.1. Estudiar la senyalització d’itineraris de circulació per al trànsit pesant dins de la zona urbana, 
que redueixin la presència d’aquests en vials on s’ha determinat una incidència acústica important. 

No executat. Amb la ronda de circumval·lació els pesants no passaran pel centre 

8.3.2. Regular els horaris de càrrega i descàrrega, amb l’objectiu de minimitzar-ne la possibilitat de 
molèsties. 

Executar. A descartar. Ja regulat en l’Ordenança de soroll i vibracions i la de civisme i convivència 
ciutadana 

 

Programa d’actuació 8.4: Millorar les condicions d’aïllament acústic dels edificis 

Execució en continu – no actualitzable 

Acció 

8.4.1. Exigir el compliment de la norma d’edificacions NBE-CA-88 d’aïllament acústic d’edificis en els 
obres majors, comprovant l’adequació del projecte tècnic en el moment de la concessió de la llicència i 
comprovant in situ els nivells acústics existents a l’interior de l’edifici. 

8.4.2. Avaluar els nivells acústics interiors en els punts sensibles que presenten nivells de sorolls 
conflictius, per tal de determinar si es superen els límits recomanats perla normativa aplicable i, per 
tant, si són necessàries mesures correctores 

 

Programa d’actuació 8.5: Detectar i solucionar situacions conflictives reiterades. 

Execució en continu – no actualitzable 

Acció 

8.5.1. Realitzar un seguiment periòdic de les denúncies per sorolls, identificant les situacions 
conflictives reiterades i la tipologia de les mateixes i, si s’escau, crear els mitjans i instruments 
necessaris per controlar-los i evitar que es reprodueixen. 

 

Programa d’actuació 8.6: Proposar la realització d’un estudi precís de l’impacte acústic del Circuit de 
Catalunya. 

Execució en continu – no actualitzable 

Acció 

Acció 8.6.1. Avaluar la incidència del Circuit sobre el nivell acústic a l’interior dels habitatges situats a 
la perifèria del nucli urbà. 

 

Programa d’actuació 8.7: Minimitzar la incidència acústica de les activitats econòmiques. 

Execució en continu – no actualitzable 

Acció 

8.7.1. Realitzar un seguiment de les llicències d’activitat i comprovar l’estricte compliment de la 
legislació en matèria d’acústica, tant en el moment de la sol·licitud de llicència com un cop iniciada 
l’activitat. 
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Programa d’actuació 8.8: Elaborar una campanya de sensibilització ciutadana respecte al soroll. 

No executat – A actualitzar 

Acció 

8.8.1. Dissenyar un programa de campanya educativa sobre el soroll als centres d’ensenyament del 
municipi 

8.8.2. Crear una campanya de conscienciació ciutadana sobre la problemàtica de la contaminació 
acústica 

 

Programa d’actuació 8.9: Minimitzar la incidència acústica de la circulació de vehicles. 

Execució en continu – no actualitzable 

Acció 

8.9.1. Aplicar les mesures de regulació del trànsit al nucli urbà, a fi de  reduir la seva intensitat i la seva 
velocitat 

8.9.2. Aplicar el control de les emissions acústiques de vehicles mitjançant campanyes d’inspecció dels 
nivells de soroll del tub d’escapament dels vehicles 

8.9.3. Aplicar mesures desincentivadores de l’ús del vehicle privat front el transport públic o anar a peu 
o amb bicicleta 

 

Programa d’actuació 8.10: Limitar més estrictament la velocitat de circulació a la zona urbana i controlar 
periòdicament el compliment del límits vigents. 

No executat, descartat. 

Acció 

8.10.1. Limitar la velocitat de circulació a 40 km/h en tot el nucli urbà mitjançant senyalització vertical i 
horitzontal. 

8.10.2. Establir un pla periòdic de control per a garantir el compliment de les limitacions de velocitat de 
circulació dins de la zona urbana. 
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3. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

Les accions relacionades amb la prevenció de la contaminació acústica es 
relacionen, especialment, amb moltes de les accions sobre mobilitat, tot i que no 
exclusivament. 

Per aquest motiu, les línies i programes sobre accions de mobilitat i soroll es 
proposen unificar en la proposta final, tot i que també tindran vincles amb 
l’Estratègia municipal sobre Canvi climàtic o l’Estratègia municipal sobre compromís 
ambiental, per exemple. 

En aquest sentit, l’objectiu fonamental del programa ha de ser reduir el soroll i 
les vibracions, mitjançant prevenció del soroll mitjançant la confecció de mapes 
de capacitat acústica i mapes estratègics com a instruments de planificació 
municipal i d’ús d’instruments i  actuacions per a la mesura, el control i la reducció 
de sorolls i vibracions. 

 

A continuació es presenta una primera bateria de propostes: 

 

Nº acció Programa per reduir els sorolls i les vibracions 

1 

Actualitzar, segons els criteris tècnics i legals establerts, el Mapa de Capacitat Acústica 
municipal, amb participació del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat i agents específics 
implicats. 

Seria interessant poder comptar aviat amb el Mapa per poder-lo incloure’l en els treballs 
d’avaluació ambiental estratègica per a la revisió del POUM. 

2 
Un cop es compti amb el Mapa i s’acabi el desplegament normatiu actual, revisar 
l’Ordenança municipal sobre soroll i vibracions, amb participació del Consell de Medi 
Ambient i Sostenibilitat i agents específics implicats. 

3 
Assegurar que l’Ajuntament de Montmeló compta amb els instruments i aparells 
sonomètrics de control i seguiment adequats (homologats i calibrats anualment). 

4 

Establir un programa periòdic de control del soroll als principals focus emissors detectats pel 
Mapa de capacitat acústica, amb especial seguiment a: 

- Vies, un cop ja soterrades, del TAV i el ferrocarril convencional. 

- Entorn del Circuit de Catalunya. 

- Autopista AP-7. 

- Altres punts detectats en els estudis del Mapa. 

- Activitats sotmeses el règim de llicència ambiental en les inspeccions previstes 
per la llei i en cas d’alguna queixa. Campanyes específiques a l’estiu a diversos 
establiments a l’atzar. 

5 
Respecte el cas concret del Circuit de Catalunya, crear una mesa de debat amb les 
diverses administracions i gestors implicats per millorar la coordinació i gestió de la 
mobilitat i la contaminació acústica. 

6 
Establir un programa periòdic de control del soroll emès per vehicles, especialment vehicles 
comercials, pesants i motocicletes. 

7 Oferir controls gratuïts a dins habitatges en les zones de menys sensibilitat acústica. 
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Estudiar i explicar les possibles mesures per reduir el soroll: (veure dues accions següents) 

8 
A l’interior i façana de l’habitatge: estudiar la possibilitat de subvencionar part de les obres 
d’aïllament, més enllà del mínim legal (CTE), en cas de soroll interior superior al permès pel 
Mapa de capacitat acústica i l’Ordenança. 

9 
A l’exterior: estudiar possibles mesures d’atenuació del soroll a la via pública en casos 
concrets, fruit dels estudis i el seguiment: aplicar paviment porós en vies força transitades, 
crear barreres acústiques... 

10 
Continuar realitzant un seguiment periòdic de les denúncies per sorolls, a través del 
Sistema d’Indicadors (línia 0). 

11 

Dins el Programa d’educació i informació ambiental (veure línia 10), realitzar campanyes 
anuals sobre la contaminació acústica relacionades també amb la Setmana de la 
mobilitat sostenible i segura, amb especial incidència a l’IES i amb el suport dels Voluntaris 
verds. 

12 
Un cop aprovat el Mapa de capacitat acústica, fer una campanya d’informació per 
donar-lo a conèixer i sensibilització, amb mostres de càlcul de soroll in-situ amb l’ús de 
l’equip sonomètric... 



Esborrany memòria nou Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 

  

- 94 - 

LÍNIA ESTRATÈGICA 9. PROPOSTA DE MESURES PER LIMITAR I REDUIR 
ELS NIVELLS SONORS I D’ALTRES PERTORBACIONS I MILLORAR LA 
MOBILITAT DE VIANANTS I VEHICLES EN LES NOVES INFRASTRUCTURES 
FERROVIÀRIES QUE TRAVESSARAN EL MUNICIPI (TGV) 

 

La Línia estratègica 9, que comptava amb cinc (5) programes i (12) accions s’ha 
executat plenament amb l’execució del projecte de soterrament del pas del Tren 
d’Alta Velocitat per Montmeló.  

Les accions relacionades s’han esmentat ja anteriorment a les línies 1, la 
part de mobilitat, i 8 sobre soroll. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 10. FOMENTAR EL GRAU DE PARTICIPACIÓ I 
INTEGRACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA EN EL MUNICIPI. 

 

La Línia Estratègica 10. Fomentar el grau de participació i integració social 

i econòmica en el municipi, es definia en base als següents objectius: 

1. Fomentar la participació ciutadana d’ens locals i de grups d’interès. 

2. Potenciar i reforçar en especial, aquells aspectes més valorats per la 

població de Montmeló. 

3. Fomentar la integració d’immigrants. 

 

La Línia Estratègica 10 incorporava quatre (4) programes d’actuació, amb un total 

de deu (10) accions:  

- Programa d’actuació 10.1: Introduir el concepte de “sostenibilitat” en les activitats socials i 

econòmiques. 

- Programa d’actuació 10.2: Dissenyar estratègies d’educació ambiental a l’abast de tots els 

ciutadans tot fomentant la participació ciutadana. 

- Programa d’actuació 10.3: Sensibilització dels diversos sectors econòmics de les seves 

responsabilitat envers el medi ambient. 

- Programa d’actuació 10.4: Fomentar la integració de col·lectius d’immigrants que viuen al 

municipi 

 

1. ACTUALITZACIÓ TÈCNICA DE LA DIAGNOSI 

Aquesta Línia 10, es proposava una sèrie breu d’actuacions en referència a la 
vessant més social de la sostenibilitat en tres àmbits: l’educació i informació, la 
participació i la integració dels immigrants. 

Per tal de diagnosticar aquests elements, el Pla d’Acció de 1998 definia Montmeló 

com un municipi que “ha anat creixent de manera progressiva al llarg de les 

darreres dècades, per causa del procés industrialitzador, en un primer moment, 

(...); mentre que últimament és produït pel trasllat de persones procedents de 

Barcelona ciutat i dels pobles de la rodalia, (...) Destacar també, l’augment 

progressiu, des de fa uns cinc anys, de la immigració nord-sahariana, (...).” 

En els darrers 10 anys la població ha crescut en taxes interanuals inferiors a l’1%4, 

majoritàriament per l’arribada de nous residents, d’entre els quals s’ha passat de 

menys del 2% a més del 8% de nous residents de fora de l’Estat – més del 60% 

dels quals provinents de l’Àfrica, segons estadístiques oficials -, de manera que no 

s’ha produït una transformació social important a efectes quantitatius, tot i que 

                                          

4 Veure Dades a l’avaluació tècnica de la Línia nº1. 
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potser sí en determinats elements qualitatius, i en comparació a la resta de la 

comarca es troben en valors mitjans de residents de fora de l’Estat. 

Respecte factor més econòmics, el municipi segueix una tendència a la 

terciarització però encara amb un pes molt important del sector industrial. Aquesta 

tendència ha generat un augment important del percentatge de veïns de Montmeló 

que treballen fora del municipi. 

Respecte aspectes d’educació, participació i informació ambiental en el Pla d’acció 

del 1998 es va fer un qüestionari ambiental a la població, posteriorment no consta 

que s’hagi repetit el qüestionari o un de similar i per tant les dades de valoració 

social en aquest moment són inexistents. 

Des del punt de vista d’un certa actualització i renovació de discursos, des de l’any 
1998 nou elements s’han incorporat al debat sobre la participació, l’educació 
ambiental... 

- A través de l’Estratègia catalana d’educació ambiental i la creació del 
programa d’Escoles Verdes (del qual l’IES Montmeló en forma part de 
del 2003), 

- amb la creació d’estructures de foment de la Participació ciutadana i 
suport als ajuntaments tant a la Diputació de Barcelona com a la 
Generalitat de Catalunya i un recull d’experiències enriquidores de tot 
tipus des de mitjans dels anys 90. 

 

2. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 1998-2007 

El 60% de les accions han estat executades i tota la resta es troben en curs 
d’iniciació, excepte una. 

 

Programa d’actuació 10.1: Introduir el concepte de “sostenibilitat” en les activitats socials i 

econòmiques. 

Acció 

10.1.1. Potenciar la participació de les indústries en la problemàtica ambiental del municipi: Creació 

d’un grup “representant de les indústries” com a interlocutors entre els diferents organismes, entitats i 

les empreses i que puguin formar part del Consell de Medi ambient. 

No executat però previst a mig o llarg termini i no actualitzable. Es mantindrà i s’incorporarà al nou 

Pla. 

10.1.2. Definició del paper i de les tasques a desenvolupar pels voluntaris ambientals 

En curs i a actualitzar. Es reforçarà en el nou Pla. 

10.1.3. Implicar en el seguiment de l’auditoria al Consell de Medi ambient 

En curs i a actualitzar. 

Es proposa crear de nou el Consell i es potencien molt més els aspectes participatius. 
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Programa d’actuació 10.2: Dissenyar estratègies d’educació ambiental a l’abast de tots els ciutadans tot 

fomentant la participació ciutadana. 

Acció 

10.2.1. Introduir el medi ambient en les escoles com a contingut que integri tota la vida escolar més 

que com una assignatura independent 

Execució en continu. S’amplia molt més tenint en compte que s’ha superat àmpliament aquesta acció. 

10.2.2. Organitzar sessions informatives i fòrums ambientals periòdics per grups d’interès i/o tots els 

ciutadans amb l’objectiu d’informar, revisar i realitzar el seguiment del Pla d’acció i indicadors 

En curs. Es replanteja en el nou Pla com un Programa anual d’educació i informació ambiental. 

10.2.3. Organitzar cursos de formació ambiental pel personal de l’Ajuntament, policia local i voluntaris 

ambientals 

En curs. Es manté dins una estratègia més global de lideratge, seguiment, coordinació i transversalitat 

en l’execució del Pla d’Acció Ambiental. 

 

Programa d’actuació 10.3: Sensibilització dels diversos sectors econòmics de les seves responsabilitat 

envers el medi ambient. 

Execució en continu. S’amplia molt més. 

Acció 

10.3.1. Publicació periòdica en el butlletí municipal “Crònica” i en la web d’informació ambiental: plans 

d’acció, indicadors i resultats obtinguts. Obrir una secció específica de medi ambient. 

10.3.2. Iniciar campanyes divulgatives que fomentin: la recollida selectiva, l’ús de la deixalleria i de la 

planta de tractament de residus especials, l’ús racional de l’aigua, etc. 

 

Programa d’actuació 10.4: Fomentar la integració de col·lectius d’immigrants que viuen al municipi 

S’han executat accions, però es descarta incloure-ho dins el nou Pla d’Acció Ambiental. 

Acció 

10.4.1. Organització de cursos de formació i seminaris de coneixement de la llengua i costums. 

10.4.2. Mantenir i impulsar un Pla de suport a la família. Assegurar l’escolarització obligatòria als nens 

 

Es conclou de la valoració anterior que en l’àmbit de la participació, la 
sensibilització, l’educació i la comunicació les accions s’han superat àmpliament i es 
pot aprofundir molt més del que inicialment es proposava en el Pla d’acció de 1998.  

Respecte la integració de col·lectius immigrants, i d’acord amb els comentaris de la 
Regidoria de Medi Ambient, es considera no incloure accions per donar cobertura a 
aquest objectiu, no pas perquè no calgui sinó perquè hauria de suposar un Pla propi 
que compartís aspectes amb el Pla d’Acció Ambiental. 
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3. ALTERNATIVES DE L’ACCIÓ 

Com ja s’ha comentat en l’avaluació de la Línia estratègica 0, el desenvolupament 
sostenible requereix de transformacions internes de les administracions, tant pel 
pes que tenen com a institució, la seva capacitat de lideratge i regulació i, molt 
important, la capacitat de donar exemple a la resta d’agents socials; però també es 
requeriran profundes transformacions en els hàbits de les societats, no només 
doncs de l’administració a nivell intern.  

En la dimensió social, s'haurà de prendre en consideració i definir la participació 
social i el marge d'implicació de la població potencialment afectada que es desitgi, i 
preveure l'orientació que adoptarà el comportament individual i col·lectiu: en 
aquest àmbit qüestions com l’educació ambiental, la informació i la participació 
ciutadana són fonamentals.  

Per tal d’assolir aquestes transformacions en el conjunt d’agents socials del 
municipi de Montmeló, cal que aquests, amb l’impuls i conjuntament amb 
l’Ajuntament, també assoleixin un compromís social vers el desenvolupament 
sostenible, així com l’Ajuntament també assumirà, inicialment, un compromís 
propi. El municipi ha de ser un catalitzador que generi debat, síntesi i decisions, a 
través d’un procés d’aprenentatge democràtic. 

Així doncs, des de l’Ajuntament de Montmeló es continuaran posant, i potenciant, a 
la disposició de tots els agents socials del municipi els recursos i instruments 
necessaris per tal de participar d’aquest compromís a través del Programa: Pla 
pel compromís ambiental ciutadà. Aquests recursos i instruments es basaran en 
diversos conceptes fonamentals. 

La comunicació ambiental, que es pot definir com el procés de desenvolupament 
i intercanvi de missatges entre diversos actors amb l'objectiu de promoure 
l'extensió de coneixements, actituds i comportaments proambientals i sostenibles. 
Un dels majors reptes per als gestors i experts ambientals és integrar la 
comunicació a totes les fases de la política ambiental i en els processos de disseny 
de programes de gestió. 

Una comunicació ambiental positiva ha de ser: 

- creativa, no reiterativa ni tòpica, amb un enfocament racional i basada 
en dades contrastades i científiques. 

- integrada i no aïllada de les fases de la política ambiental i de la gestió 

- comprensible i accessible 

- amb retroalimentació: participativa i estructurada en la comunitat. 

La participació ciutadana, que suposa una actuació activa de la població sobre la 
qüestió que s’ha de debatre, avaluar o discutir. A través de la participació, les 
persones desenvolupen aprenentatges i habilitats de reflexió crítica i de comparació 
de perspectives. 

Els beneficis de la participació en la gestió del medi ambient són els següents: 
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- Suposa una via d’aprofundiment en la democràcia, augmenta la 
responsabilitat ciutadana, afavoreix les bones relacions entre la 
ciutadania i entre aquesta i l'administració, i fomenta el sentit de 
comunitat. 

- Afavoreix la cohesió social i fomenta la sostenibilitat i la solidaritat. 

- Millora l’educació ambiental de la ciutadania prevenint conductes 
agressives vers el medi ambient. 

- És una inversió per a la sostenibilitat, ja que pot evitar l'aparició de 
resultats perversos posteriors pitjors i garantir la conservació d'opcions 
per a un desenvolupament social futur de major qualitat.  

L’educació ambiental, significa avui en dia educar per a potenciar les capacitats 
de les persones i els grups cap a una millor qualitat de vida i unes societats 
responsables, per a la responsabilitat global. L'objectiu és el de desenvolupar la 
capacitació per a l'acció de les persones, en lloc de modificar conductes. Els 
principis bàsics de l'educació per la sostenibilitat són els següents: 

- implicar a tota la societat 

- adoptar un punt de vista ampli i obert: considerar els diferents punts de 
vista sobre els conflictes i realitzar una pràctica interdisciplinar. 

- promoure un pensament crític i innovador. 

- desenvolupar una acció educativa creïble i coherent, en què hi hagi 
transparència informativa i coherència entre missatge i acció, adequació 
entre fins i mitjans, connexió entre educació i gestió ambiental… 

- impulsar la participació, tant individual com col·lectiva, i des de l'inici, en 
els processos de presa de decisions i en la realització d'actuacions 
positives. 

- incorporar l'educació a les iniciatives de política ambiental 

- millorar la coordinació i col·laboració entre agents 

- garantir els recursos necessaris: millorar l'aprofitament dels recursos 
existents, tant públics com privats, destinats a l'educació ambiental i 
incrementar-los 

 

Aquests elements es fonamenten, des del punt de vista legal, en l’anomenat 
Conveni d’Aarhus sobre accés a la informació ambiental i participació ciutadana 
que es concreta en la Ley 27/2006, de 18 de juliol, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justícia en materia de medio ambiente (incorpora les Directives 2003/4/CE i 
2003/35/CE). 

Com a proposta de treball del nou Pla d’Acció Ambiental es proposarà unificar en 
una sola línia estratègica sobre el compromís social els anteriors programes de les 
línies 0 i 10. 
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A continuació es presenta una primera bateria de propostes per aquest Programa 
pel compromís ambiental ciutadà. 

 

Nº acció Programa  pel compromís ambiental ciutadà 

 Accions sobre participació ciutadana 

1 

L’Ajuntament de Montmeló ha de disposar, si no el té ja, d’un Pla director de Participació 
ciutadana i del Reglament municipal de Participació ciutadana, per emmarcar amb caràcter 
general les polítiques de participació de tot l’Ajuntament i que inclogui una Agenda 
participativa de l’Acció de govern. 

2 

Crear el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, com a òrgan de 
participació ciutadana i de les entitats en els temes relacionats específicament amb el medi 
ambient. Criteris mínims del nou Consell:  

- Emmarcar el Consell dins l’estratègia o Pla director de participació ciutadana de 
l’Ajuntament. 

- Reunions mensuals o cada dos mesos com a màxim 

- Seguiment tècnic: convocatòries, redacció actes, generació documents i 
acords... 

- Òrgan de seguiment de l’execució de l’Agenda 21 i el Pla d’Acció Ambiental: 
informe de seguiment un cop l’any com a mínim. 

- Òrgan de seguiment i referència a tenir en compte si es promouen processos 
de participació sobre aspectes ambientals més oberts: p.ex. revisió Agenda 21. 

- Presència política: del regidor i dels representants de tots els partits amb 
representació. 

- Presència social: poden venir-hi representants d’entitats, de col·lectius 
empresarials, agents socials i, també, veïns i veïnes de Montmeló a títol 
individual. 

- Continguts: debatre temes oberts, no tancats prèviament, crear conjuntament 
un Programa de temes a debatre anual. 

- Opcionalment, es pot proposar crear un document d’adhesió al Consell i a 
l’Agenda 21 Local tant per entitats com veïns i veïnes. 

Implicació de les entitats presents al Consell amb projectes concrets. 

3 
Potenciar els Voluntaris verds de l’Institut i ampliar els grups de voluntaris a d’altres 
edats, entitats... 

4 

Ampliar la implicació social la protecció dels espais fluvials (proposta catalana Xarxa 
Natura 2000, Projecte Rius, ...) i en la protecció del medi natural: (Es repeteix en Línia 2) 

- creació d’itineraris 

- punts informatius i senyalitzats 

- visites guiades comentades de caràcter periòdic 

- neteges de l’entorn o plantades populars. 

5 
Potenciar la plantada popular anual, amb la participació d’entitats i veïns en la seva 
organització. (Es repeteix en Línia 2) 

 Accions sobre educació, sensibilització i informació ambiental 

6 
Crear un Programa anual, amb calendari, d’activitats d’Educació, animació i informació 
ambiental.  
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- Cada mes, o cada dos mesos, un tema. 

- Activitats periòdiques: trimestrals, anuals... 

- Informació periòdica als mitjans de comunicació locals: revista, 
web,... 

- Definició del programa amb el Consell. 

Les següents accions ho desenvolupen una mica més:... 

7 

Campanyes divulgatives que fomentin: la recollida selectiva, l’ús de la deixalleria i de la 
planta de tractament de residus especials, l’ús racional de l’aigua, l’estalvi energètic... 

Però sempre campanyes associades a una millora ambiental o de servei de l’Ajuntament. 

8 
Presència periòdica d’una secció de medi ambient (es podria recuperar el nom de l’Ecofulla) 
a la Revista municipal. 

9 
Espai a la web municipal amb capacitat d’interacció amb els usuaris dels serveis 
ambientals. 

10 
Publicació anual o biennal del Termòmetre ambiental de Montmeló, publicació en paper i 
digital sobre l’estat del medi ambient al municipi i l’execució del Pla. 

11 Publicació d’una Guia de serveis ambientals locals. 

 Accions sobre educació ambiental al món educatiu 

12 
Ampliar el Programa d’educació ambiental als Centres Educatius de Montmeló, amb 
criteris de transversalitat i ambientalització curricular. 

13 
L’IES Montmeló, ja té el distintiu d’Escola Verda. L’Ajuntament donarà suport per tal 
d’ampliar els objectius del programa Escola Verda de l’Institut 

14 
Ajudar i potenciar que tots els Centres educatius de Montmeló tinguin el distintiu d’Escola 
Verda  Montmeló, un poble amb totes les escoles verdes. 

15 

Crear una Escola / Aula de natura de Cal Sastre o del Parc Fluvial de Can Cabanyes. 

O alternativament, si ja existeix, potenciar-la. 

O alternativament, potenciar el treball conjunt de diversos municipis a l’Escola de Natura de 
Parets del Vallès. 

16 
Signar convenis amb l’Institut i universitats per a la realització de projectes de final de 
carrera, crèdits de síntesi de secundaria, crèdits de pràctiques... relacionats amb projectes 
ambientals concrets. 

 Accions sobre cooperació amb agents socials i econòmics locals 

17 
Crear un Programa d’educació ambiental específic per entitats locals que s’hi vulguin 
adherir. Donar suport al teixit associatiu local amb una nova visió ambientalista. 

18 

Potenciar la participació de les indústries en la problemàtica ambiental del municipi: 
Creació d’un grup “representant de les indústries” com a interlocutors entre els 
diferents organismes, entitats i les empreses i que puguin formar part del Consell de Medi 
ambient. 

19 Fomentar la producció ecològica en el sector privat. 

20 
Potenciar l’adhesió a Sistemes de gestió ambiental a les indústries, serveis i comerços 
locals. 

21 

Creació dels Pactes 21: pactes locals sobre qüestions ambientals amb compromisos 
concrets de totes les parts: p.ex. Pacte 21 dels residus, Pacte 21 per prevenir la 
contaminació acústica, Pacte 21 sobre la indústria., Pacte 21 sobre mobilitat,, Pacte 21 per 
la protecció de la conca del riu Congost.. 
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5 Proposta global de nou Pla d’Acció Ambiental de Montmeló 

En resum, la primera proposta del nou Pla d’Acció Ambiental de Montmeló seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratègies municipals Nº 
programes 

Nº 
accions 

1. ESTRATEGIA MUNICIPAL PEL COMPROMÍS AMBIENTAL A 
MONTMELÓ 

2 40 

2. ESTRATEGIA MUNICIPAL PEL DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE DE MONTMELÓ 

3 13 

3. ESTRATEGIA MUNICIPAL SOBRE CANVI CLIMÀTIC, 
ENERGIA I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

6 35 

4. ESTRATEGIA MUNICIPAL PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 
A MONTMELÓ 

9 39 

5. ESTRATEGIA MUNICIPAL SOBRE LA MILLORA DE L’ENTORN 
DE MONTMELÓ (EL BLAU I EL VERD) I DE LA SEVA 
BIODIVERSITAT 

2 18 

6. ESTRATEGIA MUNICIPAL PER UNA MILLORA I GESTIÓ 
SOSTENIBLE DELS RESIDUS 

8 39 

7. ESTRATEGIA MUNICIPAL  PER UNA NOVA CULTURA DE 
L’AIGUA A MONTMELÓ 

3 26 

TOTAL: 7 33 210 

7 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

33 PROGRAMES D'ACTUACIÓ 

210 ACCIONS 
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1  
ESTRATEGIA MUNICIPAL PEL COMPROMÍS AMBIENTAL A 
MONTMELÓ 

1.1  Programa  pel compromís ambiental de l’Ajuntament 

1.1A  
Accions sobre impuls de l’Agenda 21 Local a dins l’Ajuntament de 
Montmeló 

1.1A.1 1 

Definir una estructura de lideratge, transversalitat, coordinació i 
seguiment del Pla d’Acció Ambiental a nivell intern de l’Ajuntament. 

Aprofitar estructures vigents de coordinació per incorporar-hi també l’execució i 
seguiment del Pla d’Acció Ambiental. 

1.1A.2 2 

O alternativament o complementària, crear una Regidoria de Sostenibilitat, o 
similar, amb caràcter transversal i participatiu. 

O alternativament, entenc que aquest rol, en aquesta legislatura ja l’ha d’assumir 
la regidoria de Planificació Estratègica, Habitatge i Medi Ambient, de forma 
integral i transversal, lligant per exemple l’Agenda 21 i la revisió del POUM. 

1.1A.3 3 
Crear l’Estratègia municipal sobre Canvi climàtic, en base a diversos 
Programes del nou Pla d’Acció Ambiental (veure Estratègia municipal 3) 

1.1A.4 4 
Promoure convenis de col·laboració per a l’execució de l’Agenda 21 amb altres 
administracions públiques, sector empresarial... 

1.1B  Accions sobre instruments de gestió ambiental interna 

1.1B.1 5 
Crear el Sistema de seguiment de l’Agenda 21 Local i el Programa 
d’Indicadors de Sostenibilitat, d’accés públic i informació periòdica. 

1.1B.2 6 

Creació del Sistema de seguiment dels vectors ambientals de Montmeló, 
relacionat amb el Sistema general de seguiment i el d’Indicadors; inclou: 

- Sistema municipal de seguiment de la gestió dels residus municipals 
(dades de recollida selectiva, destí...). 

- Sistema municipal de seguiment del consum de recursos hídrics 
(consum d’aigua en parcs i jardins i equipaments municipals). 

- Sistema municipal de seguiment del consum de recursos energètics 
(consum de l’enllumenat públic, equipaments, vehicles...) 

1.1B.3 7 Creació de l’Oficina del Medi Ambient i el Telèfon del medi ambient. 

1.1B.4 8 Potenciar la figura de l’Educador Ambiental i dels Voluntaris Verds. 

1.1B.5 9 
Organitzar cursos de formació sobre gestió ambiental pel personal de 
l’Ajuntament – polítics i tècnics -, policia local i voluntaris ambientals, per tal de 
formar-se per treballar amb més eficàcia i eficiència. 

1.1B.6 10 
Consideració de la creació d’equipaments d’educació ambiental al Pla 
d’equipaments i inversions (aula de natura, Escola taller, ...). 

1.1C  Accions sobre ambientalització de l’administració local 

1.1C.1 11 
Ambientalització dels serveis públics incorporant-hi un nou concepte 
d’ecologia de serveis, quantificant i minimitzant l’impacte ambiental associat al 
cicle de vida dels mateixos.  

1.1C.2 12 
Crear un Catàleg de bones pràctiques ambientals i de salut en les operacions 
a la via pública a càrrec d’EMSO (Empresa municipal de serveis i obres) 
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1.1C.3 13 

Crear un Pla de compra verda municipal: materials (neteja ecològica, paper 
reciclat i material d’oficina, productes ecològics o de comerç just, equipament 
informàtic...), aigua, energia (electricitat verda...), vers la promoció dels models 
de consum respectuosos amb el medi, que cerquin l’equidistància entre la 
protecció de l’entorn i el benestar dels individus i de la societat. 

1.1C.4 14 
Incorporar criteris ambientals en les activitats lúdiques i festives que organitza 
l’Ajuntament, especialment la Festa Major. 

1.1C.5 15 Incorporació de criteris ambientals en els Plecs de condicions d’obres i serveis 

1.1C.6 16 
Reforma fiscal ecològica d’alguns tributs: impost de circulació, IBI  o impost de 
construccions en relació a criteris ambientals a la construcció, taxa 
d’escombraries... 

1.1C.7 17 
Revisió i ampliació de les ordenances municipals: se’n va fent esment ens els 
apartats corresponents. 

1.1C.8 18 
Implantar un Sistema de gestió ambiental certificable en un servei o 
equipament municipal. Algun Departament o servei ja compta amb SGMA de 
qualitat. 

1.1C.9 19 
Crear un fons bibliogràfic sobre medi ambient global i, sobretot, local de 
Montmeló a la Biblioteca municipal. 

1.2  Programa  pel compromís ambiental ciutadà 

1.2A  Accions sobre participació ciutadana 

1.2A.1 1 

L’Ajuntament de Montmeló ha de disposar, si no el té ja, d’un Pla director de 
Participació ciutadana i del Reglament municipal de Participació ciutadana, per 
emmarcar amb caràcter general les polítiques de participació de tot l’Ajuntament i 
que inclogui una Agenda participativa de l’Acció de govern. 

1.2A.2 2 

Crear el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, com a òrgan de 
participació ciutadana i de les entitats en els temes relacionats específicament 
amb el medi ambient. Criteris mínims del nou Consell:  

- Emmarcar el Consell dins l’estratègia o Pla director de participació 
ciutadana de l’Ajuntament. 

- Reunions mensuals o cada dos mesos com a màxim 

- Seguiment tècnic: convocatòries, redacció actes, generació 
documents i acords... 

- Òrgan de seguiment de l’execució de l’Agenda 21 i el Pla d’Acció 
Ambiental: informe de seguiment un cop l’any com a mínim. 

- Òrgan de seguiment i referència a tenir en compte si es promouen 
processos de participació sobre aspectes ambientals més oberts: 
p.ex. revisió Agenda 21. 

- Presència política: del regidor i dels representants de tots els partits 
amb representació. 

- Presència social: poden venir-hi representants d’entitats, de 
col·lectius empresarials, agents socials i, també, veïns i veïnes de 
Montmeló a títol individual. 

- Continguts: debatre temes oberts, no tancats prèviament, crear 
conjuntament un Programa de temes a debatre anual. 

- Opcionalment, es pot proposar crear un document d’adhesió al 
Consell i a l’Agenda 21 Local tant per entitats com veïns i veïnes. 
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Implicació de les entitats presents al Consell amb projectes concrets. 

1.2A.3 3 
Potenciar els Voluntaris verds de l’Institut i ampliar els grups de voluntaris a 
d’altres edats, entitats... 

1.2A.4 4 

Ampliar la implicació social la protecció dels espais fluvials (proposta 
catalana Xarxa Natura 2000, Projecte Rius, ...) i en la protecció del medi natural: 
(Es repeteix en EM5) 

- creació d’itineraris 

- punts informatius i senyalitzats 

- visites guiades comentades de caràcter periòdic 

- neteges de l’entorn o plantades populars. 

1.2A.5 5 
Potenciar la plantada popular anual, amb la participació d’entitats i veïns en la 
seva organització. (Es repeteix en EM5) 

1.2B  Accions sobre educació, sensibilització i informació ambiental 

1.2B.1 6 

Crear un Programa anual, amb calendari, d’activitats d’Educació, animació i 
informació ambiental.  

- Cada mes, o cada dos mesos, un tema. 

- Activitats periòdiques: trimestrals, anuals... 

- Informació periòdica als mitjans de comunicació locals: 
revista, web,... 

- Definició del programa amb el Consell. 

Les següents accions ho desenvolupen una mica més:... 

1.2B.2 7 

Campanyes divulgatives que fomentin: la recollida selectiva, l’ús de la 
deixalleria i de la planta de tractament de residus especials, l’ús racional de 
l’aigua, l’estalvi energètic... 

Però sempre campanyes associades a una millora ambiental o de servei de 
l’Ajuntament. 

1.2B.3 8 
Presència periòdica d’una secció de medi ambient (es podria recuperar el nom de 
l’Ecofulla) a la Revista municipal. 

1.2B.4 9 
Espai a la web municipal amb capacitat d’interacció amb els usuaris dels serveis 
ambientals. 

1.2B.5 10 
Publicació anual o biennal del Termòmetre ambiental de Montmeló, publicació 
en paper i digital sobre l’estat del medi ambient al municipi i l’execució del Pla. 

1.2B.6 11 Publicació d’una Guia de serveis ambientals locals. 

1.2C  Accions sobre educació ambiental al món educatiu 

1.2C.1 12 
Ampliar el Programa d’educació ambiental als Centres Educatius de 
Montmeló, amb criteris de transversalitat i ambientalització curricular. 

1.2C.2 13 
L’IES Montmeló, ja té el distintiu d’Escola Verda. L’Ajuntament donarà suport per 
tal d’ampliar els objectius del programa Escola Verda de l’Institut 

1.2C.3 14 
Ajudar i potenciar que tots els Centres educatius de Montmeló tinguin el distintiu 
d’Escola Verda  Montmeló, un poble amb totes les escoles verdes. 

1.2C.4 15 

Crear una Escola / Aula de natura de Cal Sastre o del Parc Fluvial de Can 
Cabanyes. 

O alternativament, si ja existeix, potenciar-la. 
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O alternativament, potenciar el treball conjunt de diversos municipis a l’Escola de 
Natura de Parets del Vallès. 

1.2C.5 16 
Signar convenis amb l’Institut i universitats per a la realització de projectes de 
final de carrera, crèdits de síntesi de secundaria, crèdits de pràctiques... 
relacionats amb projectes ambientals concrets. 

1.2D  Accions sobre cooperació amb agents socials i econòmics locals 

1.2D.1 17 
Crear un Programa d’educació ambiental específic per entitats locals que 
s’hi vulguin adherir. Donar suport al teixit associatiu local amb una nova visió 
ambientalista. 

1.2D.2 18 

Potenciar la participació de les indústries en la problemàtica ambiental del 
municipi: Creació d’un grup “representant de les indústries” com a 
interlocutors entre els diferents organismes, entitats i les empreses i que puguin 
formar part del Consell de Medi ambient. 

1.2D.3 19 Fomentar la producció ecològica en el sector privat. 

1.2D.4 20 
Potenciar l’adhesió a Sistemes de gestió ambiental a les indústries, serveis i 
comerços locals. 

1.2D.5 21 

Creació dels Pactes 21: pactes locals sobre qüestions ambientals amb 
compromisos concrets de totes les parts: p.ex. Pacte 21 dels residus, Pacte 21 per 
prevenir la contaminació acústica, Pacte 21 sobre la indústria., Pacte 21 sobre 
mobilitat,, Pacte 21 per la protecció de la conca del riu Congost.. 
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2  
ESTRATEGIA MUNICIPAL PEL DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE DE MONTMELÓ 

2.1 Nº acció 
Programa per un desenvolupament urbanístic municipal 
sostenible 

2.1.1 1 

Implicar l’execució del nou Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 amb la revisió del 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). Cal entendre l’Agenda 21 com a un 
instrument de planificació estratègica integral per influir en l’ordenació 
territorial sostenible. 

Cal lligar-ho amb les primeres accions previstes del Programa pel compromís 
ambiental de l’Ajuntament: lideratge i implicació de la Regidoria (especialment 
amb l’existència de la Regidoria de Planificació estratègica, habitatge i medi 
ambient). 

2.1.2 2 

Incorporar els criteris del Desenvolupament Urbanístic Sostenible a la 
revisió del POUM.  

Alguns dels criteris de sostenibilitat en el nou POUM, a part dels principis exposats 
a la pròpia normativa catalana comentada en els objectius d’aquest apartat, poden 
fer referència a els següents elements i, alguns d’ells, de caràcter propi de 
Montmeló: 

- Aprofitament del sol en l’estructura de carrers i orientació dels edificis.  

- Eficiència energètica i ús i consum de l’energia 

- Mobilitat sostenible i accessos al Circuit, soterrament de les vies, el vial 
de ronda i els accessos a l’autopista. 

- Oportunitat urbanístic amb els canvis ocasionats per les infrastructures 
(soterrament de les vies i enllaç AP-7 i al Circuit). 

- Proposar la revisió del sòl urbanitzable no desenvolupat i d’interès 
ambiental com a no urbanitzable. 

- Ús de l’aigua. 

- Coordinació amb el mapa de capacitat acústica. 

- Coordinació amb el mapa de prevenció de la contaminació lluminosa. 

- Protecció urbanística dels espais naturals com a zones verdes, espais 
lliures, entorn fluvial...: cal tenir en compte que l’àmbit del domini públic 
hidràulic de la conca del riu Congost (veure Avaluació línia nº2) forma 
part de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, i per tant cal 
preveure un espai d’alta protecció i un espai fronterer de protecció 
inferior o transició. 

- Connectivitat entre espais naturals locals o d’altres municipis, zones 
verdes locals..., estudis de connectivitat biològica i dels espais periurbans 
(fluvials, agraris...) supramunicipal. 

- Protecció del patrimoni cultural. 

- Millora d’elements paisatgístics. 

- Ampliació de l’arbrat viari. 

- Reducció dels impactes negatius de les activitats industrials. 

- Regulació d’alguns aspectes a través del propi POUM i d’altres a través 
d’Ordenances ambientals municipals... 
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2.1.3 3 
Executar l’Avaluació ambiental estratègica del POUM, obligatòria, amb 
participació ciutadana àmplia i publicitat i incorporar els principis del DUS. 

2.1.4 4 
Executar el Programa de participació ciutadana per a la revisió del POUM, 
de forma àmplia i com a possible òrgan de seguiment a través d’un Consell adhoc 
o del nou Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

2.2  
Programa per una edificació socialment accessible, 
sostenible i de qualitat. 

2.2.1 5 

Redacció, tramitació a través d’un procés participatiu i aprovació d’una 
Ordenança municipal per una edificació sostenible, reguladora de les noves 
construccions (i grans rehabilitacions) sobre energies renovables, eficiència 
energètica, prevenció de la contaminació lluminosa, residus, aigua, jardineria, 
materials..., ampliant i ajustant al municipi de Montmeló els criteris de la 
normativa supramunicipal actual: Código Técnico i Decret d’Ecoeficiència. 

Es tracta de lligar en una sola Ordenança les ordenances solars, de l’aigua... 

Relacionada amb l’Estratègia municipal sobre canvi climàtic (veure EM3, però 
també EM6 i EM 7) 

2.2.2 6 
Desenvolupar i donar a conèixer el Pla de patrimoni cultural i natural (veure 
EM5) 

2.2.3 7 

Una de les accions per desenvolupar el Pla del patrimoni cultural i natural es 
basaria en l’aprovació d’una Ordenança de protecció del paisatge urbà i 
natural, que inclouria: 

- Protecció del verd urbà públic i privat, especialment l’arbrat emblemàtic, 
aplicant els criteris de la Norma granada i creant un Catàleg de l’arbrat 
viari i monumental públic i privat. 

- Protecció dels elements del patrimoni cultural, artístic... dels edificis. 

- Criteris estètics per a nova edificació, etc. 

2.2.4 8 

Promoure l’habitatge de protecció oficial, incorporant els criteris de 
sostenibilitat ambiental (i també social) esmentats i com a exemples 
paradigmàtics per als promotors privats en aplicació de la nova normativa (CTE, 
Ecodecret...). 

2.2.5 9 
Aplicar els criteris d’edificació sostenible en els nous equipaments que 
s’hagin de construir o els que s’hagin de reformar o rehabilitar. 

2.2.6 10 
També incorporar criteris de jardineria sostenible en el manteniment i creació de 
nous parcs i jardins o gestió d’espais verds. (veure EM7) 

2.2.7 11 
Crear un Pla de qualitat ambiental per a la ubicació, entorn i gestió dels 
equipaments municipals 

2.3  
Programa per una activitat econòmica respectuosa i 
preocupada pel medi ambient 

2.3.1 12 Crear un programa d'ajudes a l'establiment de comerços i serveis amb un distintiu 
de qualitat ambiental 

2.3.2 13 Foment de noves iniciatives empresarials de baix impacte ambiental 
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3  
ESTRATEGIA MUNICIPAL SOBRE CANVI CLIMÀTIC, 
ENERGIA I MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

3.0 Nº acció Estratègia municipal sobre canvi climàtic 

3.0.1 1 
Comprometre’s amb Kyoto donant el màxim impuls i valor estratègic a l’EM sobre 
canvi climàtic de Montmeló.  

3.1  
Programa municipal d’estalvi, eficiència energètica i 
promoció de les energies renovables 

3.1.1 2 

Per a coordinar les actuacions municipals en l’àmbit energètic es convenient 
designar un gestor energètic, que pot ser escollit entre un dels tècnics 
municipals. Les principals funcions del gestor energètic serien les següents:  

- Proposar actuacions de millores d’estalvi. 

- Informar sobre noves tècniques i oportunitats d’estalvi, fent una 
tasca de recerca i promovent-la. 

- Fer el seguiment i el control de les millores implantades. 

- Elaborar programes de manteniment preventiu. 

- Fer el seguiment i el control del consum i les despeses energètiques, 
efectuar obres i vetllar per l’efectivitat dels plans de manteniment i 
de la resta de programes establerts. 

- Coordinar els departaments i les àrees relacionats amb la despesa 
energètica i col·laborar-hi. 

- Mantenir una estreta relació amb altres organismes i amb el ciutadà, 
i endegar accions d’informació i sensibilització dels usuaris, dedicant 
especial atenció a les escoles i posant molt d’èmfasi en la millora 
mediambiental originada per l’esmentat estalvi.  

3.1.2 3 

Tanmateix, el gestor energètic ha de disposar dels mitjans humans i materials de 
les diferents àrees de l’ajuntament i comptar amb el recolzament de d'una 
comissió multidispiplinar, la Comissió d’Energia, en la que participessin els 
responsables de les diferents àrees implicades en les despeses energètiques 
(Hisenda, Serveis Tècnics, Medi Ambient, Cultura…) i idealment hauria d’estar 
composada d’un President, el Gestor Energètic, els responsables dels centres de 
consum i el Cap de Costos. Les tasques principals de la Comissió d’Energia serien:  

- Determinar la política energètica del municipi. 

- Dictar els objectius de consum energètic. 

- Examinar i implantar les propostes dels projectes presentats. 

- Assegurar que tots els implicats coneguin el Sistema de Gestió de 
l’Energia. 

Es podria aprofitar alguna estructura o òrgan de coordinació existent a 
l’Ajuntament de Montmeló per incorporar cada certs mesos les funcions de la 
Comissió d’Energia. 

3.1.3 4 
Incorporació de criteris d’eficiència energètica, ús i consum de l’energia, prevenció 
de la contaminació lluminosa en el nou POUM i el desenvolupament urbanístic 
posterior.  (veure EM2) 

3.1.4 5 
Redacció, tramitació a través d’un procés participatiu i aprovació d’una 
Ordenança sobre edificació sostenible: energies renovables, eficiència 
energètica, prevenció de la contaminació lluminosa i altres aspectes (residus, 
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aigua, jardineria, materials...), ampliant i ajustant al municipi de Montmeló els 
criteris de la normativa supramunicipal actual.(veure EM2) 

3.1.5 6 Alternativament: aprovació de l’Ordenança solar 

3.1.6 7 

Desenvolupar un Protocol d’actuació a les pliques de concursos per a noves 
instal·lacions municipals, amb criteris d’eficiència energètica més exigents que 
la normativa actual per donar exemple des de l’Ajuntament de bones pràctiques 
(adaptar els models de Plecs de la Diputació o adoptar-los com a propis) 

3.1.7 8 

Nou impuls a la promoció de l’ús de plaques solars a instal·lacions privades 
industrials i domèstiques (més descomptes o bonificacions fiscals, subvencions 
municipals, ajut a trobar subvencions supramunicipals, millora dels aprofitaments 
urbanístics ???, ). 

3.1.8 9 

Nou programa de suport i promoció per l’aplicació de l’ordenança (punt 
anterior): (més descomptes o bonificacions fiscals, subvencions municipals, ajut a 
trobar subvencions supramunicipals, millora però no només per a posar plaques 
solars sinó per molts altres criteris, en relació a la certificació energètica 
d’habitatges promoure classe A...). 

3.1.9 10 Ús de vehicles elèctrics i combustibles ecològics als vehicles municipals 

3.1.10 11 Realitzar un estudi sobre les radiacions electromagnètiques al municipi 

3.1.11 12 Establir convenis i acords per soterrar les línies elèctriques en zona urbana. 

3.1.12 13 
Redacció i aprovació de l'OOMM reguladora de les instal·lacions de 
radiocomunicació. 

3.1.13 14 
Redacció i aprovació d’un Pla director de les instal·lacions de 
radiocomunicació a Montmeló. 

3.2  
Programa per una gestió integral de l’energia als 
equipaments municipals 

3.2.1 15 

Gestió integral de l’energia dels equipaments municipals a través d’una 
empresa de serveis energètics (ESCOs), contractada per concurs públic, o a 
través de l’Empresa municipal EMSO (inclou sistema informàtic de gestió integral 
de l’energia, contractació de les tarifes més òptimes, aplicació de criteris d’estalvi i 
eficiència, generador d’energies renovables...). 

3.2.2 16 

Alternativament: Creació d’un sistema de seguiment informàtic de la despesa 
energètica municipal. 

Totes dues vinculades a les figures del Gestor energètic i la Comissió d’Energia. 

3.2.3 17 
Alternativament: Realitzar auditories energètiques a les instal·lacions i 
equipaments municipals (Fase II) i aplicació d’actuacions d’eficiència. 

3.2.4 18 
Alternativament Promoció d'actuacions 50:50 amb les entitats o gestors als 
equipaments municipals. 

3.2.5 19 
Alternativament: Estudi viabilitat de l’ús de plaques solars a instal·lacions 
municipals . 

3.2.6 20 
Contractació d’un percentatge (X?) d’energia verda per als consums 
d’equipaments municipals (en el moment que sigui possible o en les condicions del 
mercat en cada moment). 

3.2.7 21 
Creació d’una granja solar en terrenys d’alguna de les zones industrials (en 
terrenys públics d’equipaments o noves promocions industrials). 

3.2.8 22 Promoure una Agència comarcal de l’energia.  

3.3  Programa municipal per a la prevenció de la contaminació 
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lluminosa 

3.3.1 23 

Redacció i aplicació del Pla d’adequació de l’enllumenat públic a la normativa 
sobre prevenció de la contaminació lluminosa (2008 – 2010) amb els criteris més 
estrictes: llums de baix impacte ambiental (VSAP i VSBP) i alta eficiència 
energètica, llumeneres cobertes (FSH>1%), adaptació als criteris del Mapa de 
contaminació lluminosa de Catalunya (s’ha d’aprovar aquest estiu 2007)... 

3.3.2 24 

Els temes d’EP que estan relacionats amb REBT o temes de manteniment no 
estarien inclosos. Es podria emmarcat tot en un Pla Director de l’Enllumenat 
Públic (es pot sol·licitar a la Diputació de Barcelona o a l’ICAEN dóna 
cofinançament) 

3.3.3 25 
Protocol d’actuació en noves instal·lacions d’Enllumenat Públic basat en els criteris 
del Pla d’adequació de l’enllumenat públic. 

3.4  Programa d’informació i educació 

3.4.1 26 
Campanyes informatives sobre l’ús racional de l’energia i el canvi climàtic 
(etiquetatge energètic d’electrodomèstics i aparells elèctrics, conducció eficient, 
combustibles ecològics...) 

3.4.2 27 
Promoure l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’energia a comerços i habitatges 
(informació sobre la nova certificació energètica d’habitatges, diagnòstics 
energètics a les llars) 

3.4.3 28 
Aplicar criteris de zeroCO2 en l’organització de determinats esdeveniments 
multitudinaris per part de l’Ajuntament. 

3.4.4 29 
Informar sobre les emissions de CO2 estimades generades, estalviades o 
absorbides (per exemple amb noves zones verdes o arbres plantats, o projectes 
de cooperació internacional d’imbornals). 

3.4.5 30 Campanya informativa sobre la contaminació lluminosa. 

3.5  Programa sobre millora de la qualitat de l’aire 

3.5.1 31 

Seguiment i informació ciutadana dels nivells d’immissió a la Zona de Qualitat 
2, en especial de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. 
Caracterització de les diferents zones del municipi (àrees de trànsit, zones 
properes a àrees industrials i àrees de fons) per comparar la qualitat de l’aire 
d’acord amb els nivells d’immissió disponibles a altres punts de la ZQA 2. 

3.5.2 32 

Aplicar el Pla d’Actuació redactat a partir del Decret 226/2006. Realitzar un 
seguiment d’aquelles accions que contempla i en que el municipi ha d’intervenir. 
Incloure un seguiment de l’avaluació de la qualitat de l’aire a la ZQA 2 per 
comprovar que s’estan reduint els nivells d’immissió per a les partícules PM10.  

3.5.3 33 

Compromís de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (Kyoto). 
Renovació del parc de vehicles municipal d’acord amb els criteris de reducció 
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i inclusió en els plecs de 
contractació de serveis la variable de reducció de les emissions. (Veure acció 
3.1.9.) 

3.5.4 34 

Seguiment dels nivells d’immissió a diferents zones del municipi a través de la 
cessió temporal d’unitats mòbils de control atmosfèric (Generalitat de 
Catalunya i/o Diputació de Barcelona). Adequació dels nivells de contaminació 
atmosfèrica d’acord amb la caracterització del municipi realitzada a l’acció 3.5.1. i 
els nivells de qualitat a la ZQ2. 

3.5.5 35 
Control i seguiment de les emissions d’olors al municipi d’acord amb la nova 
normativa autonòmica (pendent d’aprovar) 
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4  
ESTRATEGIA MUNICIPAL PER UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE A MONTMELÓ 

4.1  
Programa sobre l’estratègia i els criteris general de 
mobilitat sostenible i segura a Montmeló 

4.1.1 1 

Redactar i aprovar el Pla de mobilitat urbana - sostenible i segura - de 
Montmeló, amb els elements mínims, a ampliar per part de l’Ajuntament, que 
preveu la normativa i les Directrius Nacionals de Mobilitat i els Plans directors de 
mobilitat. 

El Pla de mobilitat urbana ha d’estar vinculat amb la revisió del POUM. 

Es pot valorar l’opció d’un Pla de mobilitat supramunicipal. 

4.1.2 2 
Acordar un Pacte 21 per la mobilitat a Montmeló entre tots els agents 
implicats després d’un procés de participació ciutadana en la redacció del Pla de 
mobilitat urbana sostenible de Montmeló. 

4.2  
Programa per regular l’accés del vehicle privat al centre 
urbà 

4.2.1 3 

Algunes de les accions que caldrà que tracti el Pla de mobilitat són les que es 
comenten a continuació: 

Continuar la peatonalització de carrers i la creació de zones blaves, amb ús 
preferent pels veïns. 

4.2.2 4 Definir un pla de senyalització viària que optimitzi els itineraris del trànsit urbà. 

4.2.3 5 
Acabar la ronda de circumval·lació un cop executada la cobertura de les vies 
del ferrocarril. 

4.3  Programa “A peu i en bicicleta per Montmeló” 

4.3.1 6 
Aprofitar la cobertura de les vies del tren per crear nous espais de passejada 
i de connexió urbana a peu i en bicicleta. 

4.3.2 7 
Proposar espais permeables de passejada que permetin creuar les 
infrastructures presents al municipi. 

4.3.3 8 Manteniment i ampliació dels camins de Montmeló. 

4.3.4 9 Manteniment i ampliació dels circuits d’estacions esportives a prop del riu. 

4.3.5 10 
Manteniment i ampliació de les zones blaves d’aparcament a prop d’itineraris 
peatonalitzats, camins... 

4.3.6 11 

Continuar executant campanyes d’educació i sensibilització sobre els 
conceptes de salut i qualitat ambiental relacionats amb l’ús lúdic de la bicicleta i 
les passejades. 

Estaria dins el Programa d’educació ambiental i per fer-ho amb una periodicitat 
clara i coneguda es celebraria durant la Setmana de la mobilitat sostenible i 
segura. 

4.3.7 12 
Executar la xarxa d’itineraris per bicicleta fora del nucli urbà en col·laboració 
amb els Voluntaris Verds de l’IES, amb elements d’informació sobre el medi 
natural... 

4.3.8 13 
Ampliar el nombre d’aparcaments per a bicicletes i crear un sistema dins el casc 
urbà de carrils - bici, amb semaforització adequada, lligat també als itineraris 
naturals. 
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4.3.9 14 Executar una prova pilot d’un sistema de lloguer (bicing). 

4.4  Programa per un ús adequat i segur del cotxe. 

4.4.1 15 
Executar, definitivament, una connexió directa amb l’AP-7 per part de la 
Generalitat i els ens gestors competents.  

4.4.2 16 
Seguiment dels accidents que succeeixen en el municipi per detectar punts negres 

i aplicar mesures correctores per una reducció de l’accidentabilitat del municipi. 

4.4.3 17 
Executar una prova pilot d’un sistema de cotxe compartit per anar a treballar 
fora de Montmeló, ja que cada cop són més els veïns i veïnes que fan trajectes 
obligats per treball de dins a fora (i a la inversa). 

4.5  

Programa per fomentar el transport públic amb els altres 
municipis de la comarca i principals destinacions obligades 
per treball i estudis. 

4.5.1 18 Assegurar la coordinació intermodal. 

4.5.2 19 
Instar a la creació de noves línies de connexió directa de bus amb altres 
municipis, a banda de la línia existent dels Polígons. 

4.5.3 20 
Instar l’elaboració d’un pla de millora del servei de trens i autobusos a 
l’usuari: qualitat de l’estació, freqüència de pas, disponibilitat d’informació, 
connexió amb altres línies, etc. 

4.6  
Programa de seguiment de la incidència de l’execució i ús i 
gestió posterior del pas del TAV per Montmeló. 

4.6.1 21 Execució, definitiva, de la nova estació de tren, totalment accessible. 

4.6.2 22 
L’Ajuntament de Montmeló participarà activament en els òrgans de seguiment de 
les actuacions relacionades amb la cobertura de les vies i la construcció de la nova 
estació i la gestió posterior. 

4.7  
Programa de millora de la mobilitat generada al voltant del 
Circuit de Catalunya. 

4.7.1 R 
Executar, definitivament, una connexió directa amb l’AP-7 per part de la 
Generalitat i els ens gestors competents.  

4.7.2 23 

Reivindicar un Pla de millora de la mobilitat dels accessos, senyalització, 
regulació, aparcaments, ús del transport públic, ... al voltant del Circuit de 
Catalunya, que evitin els continus col·lapses circulatoris, encara, els dies de 
competició al Circuit. 

4.7.3 24 
L’Ajuntament de Montmeló participarà activament en els òrgans de seguiment de 
les actuacions de millora de la mobilitat al voltant del Circuit. 

4.8  Pla d’accessibilitat municipal 

4.8.1 25 
Desenvolupar el Pla d’accessibilitat municipal respecte l’ús, accés, amplada de les 
voreres, eliminació pals i barreres... 

4.8.2 26 
Seguiment periòdic del Pla d’accessibilitat municipal aprovat amb la creació d’un 
òrgan de seguiment, o dins el propi Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat o 
consell existent assimilable, i publicació anual de les execucions del Pla. 

4.8.3 27 Eliminació de barreres arquitectòniques als edificis públics. 

4.9  Programa per reduir els sorolls i les vibracions 
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4.9.1 1 

Actualitzar, segons els criteris tècnics i legals establerts, el Mapa de Capacitat 
Acústica municipal, amb participació del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat 
i agents específics implicats. 

Seria interessant poder comptar aviat amb el Mapa per poder-lo incloure’l en els 
treballs d’avaluació ambiental estratègica per a la revisió del POUM. 

4.9.2 2 
Un cop es compti amb el Mapa i s’acabi el desplegament normatiu actual, revisar 
l’Ordenança municipal sobre soroll i vibracions, amb participació del Consell 
de Medi Ambient i Sostenibilitat i agents específics implicats. 

4.9.3 3 
Assegurar que l’Ajuntament de Montmeló compta amb els instruments i 
aparells sonomètrics de control i seguiment adequats (homologats i calibrats 
anualment). 

4.9.4 4 

Establir un programa periòdic de control del soroll als principals focus emissors 
detectats pel Mapa de capacitat acústica, amb especial seguiment a: 

- Vies, un cop ja soterrades, del TAV i el ferrocarril convencional. 

- Entorn del Circuit de Catalunya. 

- Autopista AP-7. 

- Altres punts detectats en els estudis del Mapa. 

- Activitats sotmeses el règim de llicència ambiental en les inspeccions 
previstes per la llei i en cas d’alguna queixa. Campanyes específiques 
a l’estiu a diversos establiments a l’atzar. 

4.9.5 5 
Respecte el cas concret del Circuit de Catalunya, crear una mesa de debat amb 
les diverses administracions i gestors implicats per millorar la coordinació i gestió 
de la mobilitat i la contaminació acústica. 

4.9.6 6 
Establir un programa periòdic de control del soroll emès per vehicles, 
especialment vehicles comercials, pesants i motocicletes. 

4.9.7 7 

Oferir controls gratuïts a dins habitatges en les zones de menys sensibilitat 
acústica. 

Estudiar i explicar les possibles mesures per reduir el soroll: (veure dues accions 
següents) 

4.9.8 8 
A l’interior i façana de l’habitatge: estudiar la possibilitat de subvencionar part de 
les obres d’aïllament, més enllà del mínim legal (CTE), en cas de soroll interior 
superior al permès pel Mapa de capacitat acústica i l’Ordenança. 

4.9.9 9 
A l’exterior: estudiar possibles mesures d’atenuació del soroll a la via pública en 
casos concrets, fruit dels estudis i el seguiment: aplicar paviment porós en vies 
força transitades, crear barreres acústiques... 

4.9.10 10 
Continuar realitzant un seguiment periòdic de les denúncies per sorolls, a 
través del Sistema d’Indicadors (EM1). 

4.9.11 11 

Dins el Programa d’educació i informació ambiental (veure EM1), realitzar 
campanyes anuals sobre la contaminació acústica relacionades també amb 
la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, amb especial incidència a l’IES i 
amb el suport dels Voluntaris verds. 

4.9.12 12 
Un cop aprovat el Mapa de capacitat acústica, fer una campanya 
d’informació per donar-lo a conèixer i sensibilització, amb mostres de càlcul de 
soroll in-situ amb l’ús de l’equip sonomètric... 
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5  
ESTRATEGIA MUNICIPAL SOBRE LA MILLORA DE L’ENTORN 
DE MONTMELÓ (EL BLAU I EL VERD) I DE LA SEVA 
BIODIVERSITAT 

5.1  
Programa per a la protecció i gestió sostenible dels 
ambients fluvials (El blau de Montmeló) 

5.1.1 1 

L’Ajuntament de Montmeló s’implicarà encara més en la protecció dels espais 
fluvials, donant el suport que faci falta per l’aprovació definitiva de l’espai dins la 
Xarxa Natura 2000 i en la seva posterior gestió i seguiment (segurament, Pla 
especial de protecció, creació d’òrgans de gestió, participació i seguiment amb 
presència de l’Ajuntament i agents socials locals rellevants...): informació 
ciutadana, campanyes... 

5.1.2 2 

En la revisió del POUM, caldrà tenir en compte que l’àmbit del domini públic 
hidràulic de la conca del riu Congost forma part de la proposta catalana de la 
Xarxa Natura 2000, i per tant cal preveure un espai d’alta protecció i un espai 
fronterer de protecció inferior o transició. En resum, protecció ambiental – 
legal i urbanística – en la revisió del POUM dels espais fluvials i entorns. 
(Es repeteix en EM2) 

5.1.3 3 
Des de l’Ajuntament, continuar proposant projectes de restauració i millora 
al Consorci per la defensa del riu Besòs i al Projecte rius: reintroducció flora i 
fauna, millora qualitat ambiental... 

5.1.4 4 
Manteniment i ampliació dels camins de Montmeló i de les estacions 
esportives a prop del riu, amb informació específica sobre els valors i la protecció 
dels espais fluvials. (Es repeteix en EM2) 

5.1.5 5 
Donar certa continuïtat funcional entre el casc urbà i el riu mitjançant 
l’arborització, el mobiliari, el paviment, el carrer de vianants, etc. Utilitzar el riu 
com a element recuperat i símbol i fer servir simbologia, elements fluvials...  

5.1.6 6 

Ampliar la implicació social la protecció dels espais fluvials (proposta 
catalana Xarxa Natura 2000, Projecte Rius, ...) i en la protecció del medi natural: 
(Es repeteix en EM1) 

- creació d’itineraris 

- punts informatius i senyalitzats 

- visites guiades comentades de caràcter periòdic 

- neteges de l’entorn o plantades populars. 

5.2  
Programa per a la protecció i gestió sostenible dels 
ambients naturals i periurbans (El verd de Montmeló) 

5.2.1 7 

En la revisió del POUM, caldrà definir una protecció ambiental – legal i 
urbanística –dels espais verds periurbans: Pla especial de protecció del 
Turó de les Tres Creus, PE de Can Guitet, Protecció del Bosquet del Circuit...  
(Es repeteix en EM2) 

5.2.2 8 
Desenvolupar plenament el Pla de gestió del Turó de les Tres Creus, 
relacionat amb la protecció ambiental comentada anteriorment. 

5.2.3 9 

Crear una Pla de gestió general dels espais periurbans, a part Turó de les 
Tres Creus, també Can Guitet, marges del riu, Can Fenosa, Can Cabanyes, Turó 
de la Bandera... 

En alguns casos amb convenis de cooperació intermunicipal. 

Amb directrius bàsiques sobre:  
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- reconeixement de tots els espais de valor natural i paisatgístic,  

- creació de zones de descans o de vista panoràmica,  

- neteges de boscos,  

- plantades,  

- visites guiades,  

- senyalització,  

- mobiliari integrat paisatgísticament,  

- vigilància activitats (motocross),  

- criteris de sostenibilitat en els materials utilitzats ... 

5.2.4 10 
Incorporar en el Pla de gestió un Pla de prevenció d’incendis, adaptat a les 
circumstàncies pròpies del municipi, ja que no té unes grans masses forestals i sí 
diversos espais ruderals, periurbans... 

5.2.5 11 

Incorporar en el Pla de gestió un Programa de recuperació d’espais 
degradats: 

- antics abocadors ja tancats i eliminats. 

- Activitats extractives. 

- Espais afectats per incendis o cremes incontrolades. 

- Espais abandonats o sense ús. 

- Neteja de boscos. 

- Regeneració herbàcia. 

5.2.6 12 

Ampliar la implicació social la protecció dels espais verds, natural i 
periurbans i en la protecció del medi natural: (Es repeteix en EM1) 

- manteniment i creació d’itineraris 

- punts informatius i senyalitzats i zones de descans 

- visites guiades comentades de caràcter periòdic 

- neteges de l’entorn o plantades populars. 

5.2.7 13 

Informació específica sobre valors ambientals i respecte de l’entorn al 
voltant del Circuit de Catalunya, fixa tot l’any i mòbil (cartells, educadors...) en 
jornades de presència important  de públic al circuit. Regular fluxos d’accés a 
determinats espais verds a l’entorn del Circuit. 

5.2.8 14 

Crear espais permeables de passejada i per a la microfauna – sobretot 
prop dels espais fluvials -  (poden ser passos iguals o passos diferenciats, uns 
d’específics per a microfauna molt més petits) que permetin creuar les 
infrastructures presents al municipi. 

5.2.9 15 
Potenciar la plantada popular anual, amb la participació d’entitats i veïns en la 
seva organització.  

5.2.10 16 

Aplicar la normativa de protecció d’animals i de caça pel que fa a les espècies 
ornitològiques. Presentar denúncies i coordinar-se amb els agents rurals. 

En breu, nou Decret que podria prohibir la caça amb vesc o filat. 

5.2.11 17 
Revisar, si cal i si n’hi ha, la zonificació de les àrees de caça o prohibir 
definitivament la caça a tot el terme municipal, tenint en compte nova normativa. 

5.2.12 18 
Desenvolupar i donar a conèixer el Pla de patrimoni cultural i natural (veure 
EM2) 
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6  
ESTRATEGIA MUNICIPAL PER UNA MILLORA I GESTIÓ 
SOSTENIBLE DELS RESIDUS 

6.1  
Programa de millores en la regulació de la separació en origen i la 
recollida selectiva 

6.1.1 1 

Incorporar reserves d’espai i obligacions respecte infrastructures per a la 
recollida de residus municipals en la revisió del POUM: distàncies mínimes, 
ratios per nombre d’habitatges, reserves d’espais interiors, obligació d’instal·lar el 
model de contenidor soterrats o mimetitzat que indiqui l’Ajuntament en cas de 
nous desenvolupaments... 

6.1.2 2 

Redacció, tramitació a través d’un procés participatiu i aprovació d’una 
Ordenança reguladora de la recollida, inclosa la selectiva, de residus 
municipals domèstics i comercials i de la neteja de la via pública (ampliant 
les previsions de l’actual Ordenança de convivència ciutadana, que ja preveu un 
possible Reglament de la recollida de residus sòlids) 

6.1.3 3 

Ordenança municipal sobre edificació sostenible, ... que inclogui: 

- previsions i criteris per a la separació de residus de forma selectiva als 
espais interiors (cuines, espais comunitaris, comerços...), en relació al 
tipus de residus i serveis que realitza l’Ajuntament de Montmeló i el 
Consorci. 

- desenvolupi possibles criteris a incorporar al POUM, o directament 
regulats aquí com distàncies mínimes, ratios per nombre d’habitatges, 
reserves d’espais interiors, obligació d’instal·lar el model de contenidor 
soterrats o mimetitzat que indiqui l’Ajuntament en cas de nous 
desenvolupaments... 

(Prové de la EM2) 

6.2  Pla municipal de millora de la recollida de residus municipals domèstics 

6.2.1 4 
Incorporar els objectius i criteris del nou model de gestió dels residus municipals a 
Catalunya a un Pla municipal de millora de la recollida selectiva: (veure properes 
accions del programa) 

6.2.2 5 
Aconseguir uns objectius mínims de recuperació de la FORM per l’any 2010 
per sobre els 200 grams per persona i dia i un % de recollida selectiva del 50%. 

6.2.3 6 
Centrar la clau del sistema en una bona recollida de la FORM, tant domèstica 
com comercial. 

6.2.4 7 

Revisió, amb el suport d’un procés participatiu, del funcionament de la 
recollida selectiva de la FORM: propostes de millora (des d’un possible servei 
de recollida selectiva porta a porta domèstic, a canvis en l’actual servei...). 

El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat seria l’òrgan promotor i de seguiment 
del procés participatiu. 

6.2.5 8 
Programa d’accions per facilitar la separació en origen i la recollida selectiva 
als habitatges: lliurament de cubells per a la FORM i sacs de plàstic (model BCN) 
per al paper, vidre i envasos. 

6.2.6 9 Promoció de l’ús habitual de la bossa compostable 

6.2.7 10 
Instal·lació de contenidors soterrats i/o mimetitzats en els serveis i àrees de 
recollida consolidades. 

6.2.8 11 
Continuïtat i manteniment de la gestió mancomunada a través del Consorci 
de Residus del Vallès Oriental per tal d’abaratir la gestió econòmica de la recollida 
selectiva. 
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6.2.9 12 
Crear un servei de recollida de voluminosos prèvia demanda, per evitar la 
presència excessiva dels mateixos al carrer. 

6.2.10 13 
Vincular les millores en el servei de neteja viària amb millores en els serveis i 
infrastructures de la recollida. 

6.2.11 14 Construcció d’un Parc municipal de neteja (potser ja existeix amb la EMSO) 

6.2.12 15 
Campanya per reduir la presència de deposicions d’animals domèstics a la 
via pública: promoció gratuïta de material recollidor i campanyes a propietaris 
d’animals (a casa, amb l’Educador ambiental...). 

6.3  Pla municipal de millora de la recollida de residus municipals comercials 

6.3.1 16 
Implantar una recollida selectiva porta a porta integral als comerços locals: 
de totes les fraccions que es generen en quantitats suficients per considerar-los 
grans productors (vidre, cartró, envasos, FORM i Resta). 

6.3.2 17 
Alternativament: ampliar, gradualment, la recollida selectiva porta a porta 
comercial: més recollida de cartró, FORM, vidre per a establiments de restauració, 
envasos... excepte Resta. 

6.3.3 18 
Crear una Base de Dades d’establiments comercials per generar declaracions 
de residus municipals comercials. 

6.4  
Programa d’educació ambiental sobre residus municipals (prové de la línia 
10) 

6.4.1 19 
Accions dins el Programa d’educació ambiental anual sobre la recollida selectiva i 
la deixalleria. 

6.4.2 20 Creació del Telèfon del medi ambient i la recollida selectiva 

6.4.3 21 
Potenciar la figura de l’Educador Ambiental i dels Voluntaris Verds en relació 
a la gestió dels residus i la neteja dels carrers. 

6.4.4 22 
Ampliació de la informació periòdica sobre el funcionament, serveis i resultats 
de la recollida selectiva: web, revista municipal, publicació del Termòmetre 
ambientals, altres mitjans locals... 

6.4.5 23 Implantació integral de la recollida selectiva als centres educatius. 

6.4.6 24 Implantació integral de la recollida selectiva als equipaments municipals. 

6.4.7 25 
Promoció dels materials reutilitzables, reciclats, reciclables i biodegradables (Pla 
de Compra Verda municipal). (veure EM1) 

6.4.8 26 Campanya de minimització o prevenció de residus als comerços. 

6.4.9 27 Promoció del compostatge casolà voluntari. 

6.5  Programa de reforç i millora de la Deixalleria 

6.5.1 28 
Millora dels equipaments de la Deixalleria: senyalització, contenidors, espai per 
emmagatzemar i/o desballestar residus, nous espais per separar residus 
(matalassos, residus especials segons nova normativa RAEE...). 

6.5.2 29 Potenciar l’ús del carnet de la Deixalleria. 

6.5.3 30 

Ampliació de les funcions de la Deixalleria municipal:  

- espai educatiu amb visites d’entitats i centres educatius, 

- centre d’aprofitament de mobles i residus com a mercat de 
segona mà. 

- Espai d’informació sobre la gestió municipal dels residus. 

6.5.4 31 Crear nous serveis específics per a la recollida de residus especials: 
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- els plafons minideixalleries. 

- la recollida d’oli vegetal 

- la recollida de piles 

6.6  Programa de reforç i millora de la Deixalleria 

6.6.1 32 
Revisar la taxa d’escombraries domèstica per tal d’incorporar bonificacions 
per als veïns i veïnes de Montmeló que més reciclin: carnet per ús de la 
Deixalleria, per fer compostatge casolà,...  

6.6.2 33 
Diferenciar l’actual taxa en dues taxes d’escombraries per a residus municipals 
domèstics i, una altra, per a residus municipals comercials, seguint la nova 
normativa catalana. 

6.6.3 34 
Incorporar criteris de proporcionalitat amb els serveis prestats i de promoció de la 
recollida selectiva, sobretot de la FORM, en la nova taxa de recollida comercial. 

6.7  Programa de neteja i sanejament de possibles abocaments incontrolats 

6.7.1 35 Establir un programa de vigilància per a detectar abocadors il·legals o incontrolats. 

6.7.2 36 
Continuar, si cal, sanejant els abocadors incontrolats i que reuneixen les 
condicions de protecció del sòl 

6.7.3 37 
Programa de neteja de solars privats sense ús a través d’inspeccions a finals de 
l’hivern i un sistema de preus públics. 

6.8  
Programa de seguiment de la gestió dels residus industrials (cal tenir en 
compte que l’Ajuntament no té competències) 

6.8.1 38 
Crear una Base de Dades d’establiments industrials per, entre d’altres 
aspectes generals i sobre medi ambient, conèixer les seves declaracions de 
residus industrials i assimilables a municipals. 

6.8.2 39 
Control i seguiment del compliment del programa de vigilància ambiental de la 
planta de tractament i de residus especials de petites quantitats de 
Montmeló. 
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7  
ESTRATEGIA MUNICIPAL  PER UNA NOVA CULTURA DE 
L’AIGUA A MONTMELÓ 

7.1  Programa per garantir la qualitat i quantitat dels recursos hídrics 

7.1.1 1 

Desenvolupar programes de seguiment i control periòdic de la qualitat de les 
aigües subministrades d’acord amb les competències municipals establertes al 
RD 140/2003 i al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de l’Aigua de Consum 
Humà a Catalunya: Fonts d’elevada freqüentació i Control a l’aixeta del 
consumidor 

7.1.2 2 

Controlar el nivell de desinfectant de les fonts públiques (no és una 
competència municipal), com a control de qualitat de l’aigua de la xarxa que 
abasteix als habitatges i comerços, en funció dels sectors de distribució dins del 
municipi. 

7.1.3 3 

Adequació del Pla d’Autocontrol i Gestió als procediments establerts al RD 
140/2003 i al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de l’Aigua de Consum 
Humà a Catalunya sobre el dipòsit regulador de 6.000 m3 al Turó de les Tres 
Creus i de les instal·lacions que se’n derivin (dipòsits intermitjos, xarxa de 
distribució d’aigua, etc.). 

7.1.4 4 
Informació al ciutadà de la qualitat de l’aigua de consum humà de 
Montmeló. Sistema d’Informació Nacional de l’Aigua de Consum (SINAC) 

7.1.5 5 
Incorporació de criteris d’eficiència energètica, ús i consum de l’energia, prevenció 
de la contaminació lluminosa en el nou POUM i el desenvolupament urbanístic 
posterior.  (veure EM2) 

7.1.6 6 

Redacció, tramitació a través d’un procés participatiu i aprovació d’una 
Ordenança sobre edificació sostenible: respecte l’aigua obligació mecanismes 
estalvi d’aigua, a partir determinats paràmetres obligació d’aprofitament d’aigües 
pluvials, grises o de piscina, criteris en la jardineria..., ampliant i ajustant al 
municipi de Montmeló els criteris de la normativa supramunicipal actual.(veure 
EM2) 

7.1.7 7 Alternativament: aprovació de l’Ordenança sobre l’ús responsable de l’aigua 

7.1.8 8 

Desenvolupar un Protocol d’actuació a les pliques de concursos per a noves 
instal·lacions municipals, amb criteris d’ús racional de l’aigua que la normativa 
actual per donar exemple des de l’Ajuntament de bones pràctiques (adaptar els 
models de Plecs de la Diputació o adoptar-los com a propis) 

7.1.9 9 
Nou programa de suport i promoció per l’aplicació de l’ordenança (punt 
anterior). 

7.1.10 10 Executar el Pla director del clavegueram. 

7.2  Programa per prevenir i controlar la legionel·losi 

7.2.1 11 

Incorporar les instal·lacions d’alt risc de legionel·losi al control sistemàtic 
de la Regidoria de Salut i/o Medi Ambient *: (1) torres de refrigeració i 
condensadors evaporatius, (2) Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador 
i circuit de retorn i (3) Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i 
recirculació, amb raigs d’alta velocitat o injecció d’aire.  

*Diferenciar les instal·lacions en funció de la titularitat. En el cas de les 
instal·lacions situades en equipaments municipals, augmentar l’exigència del pla 
d’autocontrol establert en el RD 865/2003 i en el Decret 352/2004 i obtenció del 
certificat de revisió emès per una entitat de revisió autoritzada per la Direcció 
General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. 
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7.2.2 12 

Incorporar les instal·lacions de baix risc de legionel·losi al control 
sistemàtic de la Regidoria de Salut i/o Medi Ambient.  

*En els equipaments de titularitat, realitzar els plans d’autocontrol específics 
d’acord amb la normativa vigent, que incloguin mesures preventives (revisions, 
neteges, etc.), controls analítics i mesures correctores en cas de detectar 
qualsevol incidència. 

7.2.3 13 

Avaluar conjuntament amb la Delegació Territorial la situació de les 
instal·lacions d’alt risc de legionel·losi del municipi d’acord amb les inspeccions 
sanitàries realitzades, amb el risc d’exposició a la població i amb els certificats de 
revisió emesos per entitats autoritzades per la Direcció General de Salut Pública 
de la Generalitat de Catalunya.  

7.3  Programa per fomentar i educar sobre una nova cultura de l’aigua 

7.3.1 14 

Creació d’un sistema de seguiment informàtic dels consums i despesa en 
recursos hídrics en parcs i jardins i equipaments municipals. 

Relacionat amb el Sistema de seguiment d’Indicadors de Sostenibilitat(veure EM1) 

7.3.2. 15 
Realitzar auditories a les instal·lacions i equipaments municipals sobre el consum 
òptim d’aigua. 

7.3.3. 16 
Promoció d'actuacions 50:50 amb les entitats o gestors als equipaments 
municipals respecte el consum d’aigua. 

7.3.4. 17 
Creació de dipòsits de recollida d’aigües pluvials per al reg de parcs i jardins i 
la neteja de carrers. (cal aplicar la normativa respecte la qualitat de l’aigua en 
relació al seu ús) 

7.3.5 18 
Aprofitament d’aigües de pous municipals per al reg de parcs i jardins i la neteja 
de carrers. (cal aplicar la normativa respecte la qualitat de l’aigua en relació al seu 
ús) 

7.3.6 19 
Aprofitament d’aigües residuals depurades per al reg de parcs i jardins i la 
neteja de carrers. (cal aplicar la normativa respecte la qualitat de l’aigua en 
relació al seu ús) 

7.3.7 20 

Aplicar mesures d’estalvi, eficiència i reutilització de l’aigua en 
equipaments municipals i fer extensiu aquestes mesures a edificis de titularitat 
privada d’acord amb els criteris del Decret d’Ecoeficiència (Decret 21/2006)  i el 
nou Codi Tècnic d’Edificació (RD 314/2006). 

7.3.8. 21 
Aplicar criteris de jardins mediterranis en tots els espais públics que 
disposin d’enjardinat, substituint la vegetació no adaptada al clima mediterrani 
(en especial la gespa) per espècies que requereixin un consum reduït d’aigua.  

7.3.9 22 Implantar criteris sobre l’economia i fiscalitat del consum de l’aigua 

7.3.10 23 Aprovar el Pla d’emergència en cas de sequera. 

7.3.11 24 

Promoure l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’aigua en habitatges: campanya 
Montmeló estalvia aigua, sobre l’ús racional de l’aigua i la nova cultura de 
l’aigua amb promoció de mecanismes d’estalvi gratuïts i a les ferreteries del 
municipi.  Aplicar-la en moment d’activació del Decret de sequera. 

7.3.12 25 

Redactar un manual o full d’informació per als veïns on s’informi del consum 
d’aigua necessari per mantenir les diferents espècies vegetals típiques dels jardins 
particulars per fomentar la conscienciació sobre la necessitat de reduir el consum 
d’aigua.  Fer extensiva aquesta informació a les piscines privades del municipi. 

7.3.13 26 
Informar a la població sobre el consum d’aigua diari per persona, i realitzar un 
seguiment d’aquest indicador. 

 


