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El passat 15 de Desembre es va aprovar al Congrés dels Diputats una modificació de la Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residus y suelos contaminados para una economia circular. Concretament es modifica l’article 27.3 
en al seva disposició final XI de la Ley por la que se regulan el sistema de la Política Agrícola Común y otras 
materias conexas.  

Aquesta modificació, que va entrar en vigor el 2 de gener de 2023, implica que les explotacions agràries 
que no tenen permesa la crema de residus vegetals generats a l’entorn agrari o silvícola són aquelles que 
tenen un nombre de treballadors superior a 50 i/o un volum de negoci superior a 10 milions d’Euros.  

Amb el canvi, totes les explotacions agràries així com els particulars segueixen, però, estant subjectes a la 
normativa en matèria de prevenció d’incendis i per això cal que comuniquin la crema de restes vegetals 
entre el 16 d’Octubre i el 14 de març. Per tant, de moment segueix tot tal i com es feia abans de l’entrada en 
vigor de la Ley 7/2022. Ja podeu trobar a la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural el tràmit per a comunicació de cremes vegetals pertinent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi. 

CREMA DE RESTES VEGETALS
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A partir de l’1 de febrer entrarà en funcionament la càmera de 
control de la plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda (PMR) o amb discapacitat de la Plaça Nova de Vilobí.

Aquesta càmera s’instal·la amb la finalitat de sancionar els vehi-
cles que s’hi aturen o aparquen i que no tenen dret a  gaudir de 
les facilitats d’estacionament que atorga una targeta d’aparca-
ment per a PMR o amb discapacitat. Aquesta acció es considera 
una infracció greu i es sancionarà amb una multa de 200 euros  
segons l’ordenança 
municipal. 

Aquesta plaça està 
reservada exclusiva-
ment per a la parada o 
estacionament de ve-
hicles identificats amb 
una targeta d’aparca-
ment per PMR o amb 
discapacitat, segons 
la normativa general 
de circulació.

CÀMERA DE CONTROL A LA PLAÇA D’APARCAMENT PMR



La Secretaria d’Acció Climàtica ha promogut, per 
aquestes passades festes de Nadal, una campanya 
de prevenció de la contaminació lumínica a la que 
el nostre municipi s’hi ha adherit.

Consisteix en la implementació, a l’enllumenat na-
dalenc, d’uns rellotges programables per tal que 
s’apagui a les 00:00h i mantenir-lo apagat fins a la 
matinada, excepte els dies més assenyalats, contri-
buint així a la protecció del medi nocturn. 

D’aquesta manera introduïm  criteris de sostenibi-
litat en aquests moments de crisi energètica i am-
biental.

Per aquest any, s’han instal·lat programadors d’en-
cès/apagat als llums de Nadal ubicats a Salitja: Plaça 
de l’Església i entrada al poble; Sant Dalmai: arbrat 
del Pavelló; Vilobí: Plaça Nova, Plaça Vella, Plaça Ca-
talunya, balcó de l’Ajuntament, entrada a Can Te-
rrer, entrada a Cal Ferrer Pagès i rotonda del camp 
de futbol. Progressivament s’aniran implantant a la 
resta d’enllumenat nadalenc. 

ACCIÓ DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

La Central Integrada de Mercaderies de la 
Selva fou promoguda per CIMALSA, empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya, amb 
l’objectiu d’oferir un espai amb condicions òp-
times d’ubicació i servei per a les empreses de 
transport de mercaderies per carretera. Es va 
inaugurar l’any 2007.

Quan es va construir aquest polígon es va 
executar una depuradora provisional de tipus 
biològica que, tot i que el seu funcionament 
era correcte, tenia un cost de gestió i mante-
niment molt elevat ja que alhora necessitava 
bombament. Hi havia el compromís que en els 
següents 10 anys es construiria la depuradora 
definitiva.

Amb la insistència per part de l’Ajuntament 
que es complís el compromís -ha trigat uns anys més- a finals del 2022 es va posar en funcionament la 
depuradora definitiva en uns terrenys ja reservats a tal efecte des del 2007.

De l’anàlisi de les diferents opcions es va concloure que la millor alternativa i la més viable és la de tracta-
ments mitjançant filtres subsuperficials: 150cm de graves filtrants recobertes per canyís (que s’espera que 
creixi a la primavera). Aquesta alternativa és més econòmica, alhora que no requereix instal·lació ni con-
sum elèctric i tampoc es generen fangs. També té uns costos d’explotació i manteniment molt econòmics. 
Com a únic inconvenient és que requereix una superfície d’uns 800 m2 requerint la ocupació de quasi la 
totalitat de la parcel·la. El cost de la construcció ha sigut assumit al 100% per la Generalitat de Catalunya. 

NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS 
DEL CIM LA SELVA



ESTACIÓ DE L’AVE A L’AEROPORT
L’estiu del 2021 el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) va formalitzar el contracte de 
serveis per a la redacció de l’estudi informatiu de la nova estació de tren d’alta velocitat a l’aeroport, que 
va adjudicar a l’enginyeria Saitec per 284.592 euros amb un termini total de 24 mesos (inclou consultes, 
avantprojecte, exposició pública, projecte d’ubicació i enllaços, i conclusions).

L’objectiu fonamental en aquest cas és comptar amb un estudi d’alternatives per a la ubicació i el disseny 
de la nova estació ferroviària. L’estudi informatiu comprendrà tots els treballs necessaris per a l’estudi d’al-
ternatives esmentats, contemplant tant l’anàlisi de la ubicació de l’estació, com l’anàlisi funcional i l’esque-
ma de vies, així com el disseny de l’edifici de l’estació i la connexió amb l’aeroport, que permeti satisfer les 
necessitats de transport actuals i futures racionalitzant les inversions.

L’estació s’ubicarà dintre de la zona ressaltada en vermell i 
serà l’estudi informatiu qui n’haurà d’acabar concretant la 
ubicació exacta (veure imatge).

Aquest estudi informatiu tindrà, segons el seu calendari, 
una aprovació inicial aquesta propera primavera i s’obrirà 
un període d’exposició pública per tal que tothom qui vul-
gui pugui presentar-hi escrits o al·legacions.

Abans de les festes nadalenques el ministeri va convocar 
els ens representatius de la demarcació i també els ajun-
taments implicats. Va ser una reunió amb poca concreció 
però per tal de que la ciutadania i sobretot els veïns pro-
pers puguin tenir tota la informació disponible es farà una 
reunió informativa el proper dijous 26 de gener a les 8 del 
vespre a la Sala d’Actes de Can Roscada.
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Des de fa anys que es fa control periòdic preventiu de plagues: rates, insectes arrossegats, paneroles, mos-
quit tigre i d’insectes de l’arbrat mitjançant la contractació d’empreses especialitzades. Darrerament s’hi 
ha afegit també la vespa asiàtica, tant en prevenció com en posterior eliminació, i s’ha canviat el control 
dels insectes de l’arbrat per una lluita biològica que consisteix en el control de plagues mitjançant els 
enemics naturals de les plagues de l’arbrat per tal d’eliminar l’ús de fitosanitaris i de productes químics.

La desratització es fa periòdicament, 4 controls l’any, en els embornals dels carrers, els magatzems de la 
Brigada i del Camp de Futbol, així com a l’Escola i la Llar d’Infants. En quan a les paneroles, s’actua amb un 
producte que fa de barrera en els embornals de la Plaça del Pla i el seu entorn, que és on hi ha localitzada 
aquesta plaga, realitzant 3 controls l’any.

Pel que fa al mosquit tigre es tracta els embornals propers als centres educatius, zones d’envasament 
d’aigua de la riera Grabulosa, Can Bells i Can Terrer així com ens les zones on hi ha els sobreeixidors del 
clavegueram. S’utilitza un producte larvicida per evitar el desenvolupament del mosquit tigre. Es realitzen 
4 controls durant els 2 mesos finals de la primavera.

Respecte a la vespa asiàtica, es col·loquen 30 trampes al Riu Onyar i la Riera Gravolosa, l’entorn urbà del 
nucli de Vilobí, a la zona de les Fonts de Salitja i a l’àrea de pícnic de l’Onyar a Sant Dalmai. Es col·loquen 
d’inici d’abril a finals de maig que és quan les vespes reines surten del seu cau per construir el niu primari. 
Es realitzen 4 controls. Alhora, s’inhabiliten i retiren els nius secundaris dels quals se’n té coneixement, 
normalment a la tardor.

Es fa també control de coloms mitjançant trampes col·locades en diversos punts del municipi en col·la-
boració amb veïns. El 2022 se’n van capturar 120. S’actua en l’arbrat urbà, concretament 209 arbres, mit-
jançant el control biològic esmentat. També, en cas d’incidències o avís dels veïns es fan controls extraor-
dinaris com s’ha fet darrerament a la zona de les Fonts i al centre de Sant Dalmai.

El cost total dels control ordinaris del passat 2022 ha sigut de 9.245,60€ (IVA inclòs) i de 1.178,25€ per les 
actuacions extraordinàries (retirada de nius i actuacions de reforç de desratització i de paneroles). 

CONTROL PERIÒDIC DE PLAGUES

Gràcies a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa Treball i 
Formació i a la gestió del personal per part del Consell Comarcal hem disposat d’una brigada de 4 perso-
nes per fer tasques de jardineria des del passat 11 de novembre i fins al 23 de desembre passat de 7:00 a 
14:30h. L’import no subvencionat és de 31,25€ per persona i dia, representant un total de 3.500€. La roba 
de treball i els EPI’s estan inclosos en el preu. La maquinària és cedida per l’Ajuntament.

Els treballs que s’han fet són: repàs de vegetació de Sant Dalmai, Cal Ferrer-Pagès i Carrer Sant Narcís; 
repàs del Rec de les Fonts i de la Riera Gravolosa des 
de la benzinera fins Cal Cucut. Desbrossament del Riu 
Onyar aigües amunt del pont de la carretera de Santa 
Coloma, el Banyacans en la zona esportiva, Rec del Pa-
velló de Sant Dalmai, via verda des de benzinera fins la 
depuradora, tanques vegetals del Passeig de la Crosa i 
Av. Lluís Companys, poda dels arbres de la zona verda 
al costat de la carretera a Salitja i zona verda de Can 
Terrer i tosquera de Sant Dalmai. 

Actualment tornem a tenir una brigada de jardiners 
del SOC que està fent un repàs del Torrent de Bagastrà 
des dels Pins d’en Picó fins a l’eix transversal i segui-
dament farà el tram del mateix torrent que va de Can 
Talaia a Can Ribas, tram que no s’ha fet mai. 

NOVA BRIGADA DE JARDINERIA


