A l’atenció de la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme
Fiscalia Provincial de Barcelona
Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 111
Edifici “F”, planta 9a.
08014 Barcelona.
En Josep-Lluís Moner i Tomàs, amb DNI 37644991V, actuant en nom i representació de
l’associació Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC), amb NIF
G-586605159, inscrita al registre d’entitats jurídiques del Departament de Justícia
amb el núm. 9477-J/1 i amb adreça electrònica <cepa@cepa.cat> i telèfon a efectes
de comunicació 687404965,

EXPOSA I DEMANA:

1. ANTECEDENTS
L’entitat CEPA-Ecologistes de Catalunya forma part de la Plataforma ciutadana “Salvem l’Olla del Rei” 1 la qual aplega nombroses entitats i persones que treballen voluntàriament per donar a conèixer i protegir l’estany de l’Olla del Rei i els espais
naturals inclosos a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya (IZHC codi
08001118) i zones adjacents, segons ho preveu la Llei d’Espais Naturals vigent (article 11.1 de la Llei 12/1985, d'espais naturals).
Accés a la fitxa de IZHC:
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_zones_humides/documents_fitxes/llobregat/fitxers_estatics/08001118_olla_rei.pdf

En aquest espai s’hi troben hàbitats i espècies de flora i fauna destacables, algunes
de les quals incloses a les directives d’hàbitats i d’ocells com a protegides i que han
estat inventariades per diversos estudis acadèmics i de divulgació. Entre els estudis
acadèmics destaquem la “Diagnosi dels valors naturals dels aiguamolls de l’Olla del
Rei i àmbit associat i la seva relació amb el planejament al municipi de Castelldefels”, octubre de 2018, del Dr. Joan Pino i dels de divulgació esmentem “Els ocells de
l’Olla del Rei (campus universitari del Baix Llobregat a Castelldefels)”, desembre de
2011, del Dr. Ignasi Torre, editat pels serveis ambientals de l’Ajuntament de Castelldefels.
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https://olladelrei.wixsite.com/olladelrei
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L’estany de l’Olla del Rei té una superfície propera a les 3 ha, ocupant l’entorn inclòs
a l’inventari de zones humides de Catalunya un total de 6,61 ha. A la zona nord de
l’estany de l’Olla del Rei s’hi ubica el campus del Baix Llobregat de la UPC que, juntament amb diversos centres de recerca i empreses, constitueixen el Parc Mediterrani de la Tecnologia.
També a la zona nord, paral·lelament a la C-32, es troba un canal interceptor d’aigües pluvials de diversos barris de Castelldefels (anomenat corredora mestre de Castelldefels). La corredora mestre recull les aigües pluvials de les conques centrals de
Castelldefels i discorre per la rambla Marisol, paral·lelament a la C-32 envoltant el
perímetre del Campus de la UPC fins fer un gir de 90 graus a l’alçada de l’avinguda
del Canal i dirigir-se a desembocar a la platja de Castelldefels a l’alçada de la plaça
de les Palmeres, una popular zona de bany de Castelldefels.
La corredora compta amb un sobreeixidor connectat a l’estany, el qual actua com a
bassa de laminació en cas de pluges intenses per evitar inundacions en aquesta zona.
Aquest canal està connectat a un altre anomenat interceptor nord que porta les aigües pluvials fins al mar.

Planell 1. Recorregut de la corredora mestre de Castelldefels (Blau) i ubicació de la Estació
Elevadora d’Aigües Residuals (EEAR) de Castelldefels, i el sobreeixidor que comunica la corredora mestre i l’estany de l’Olla del Rei.

Planell 2. Recorregut complet de la corredora mestre fins a la desembocadura a la plaça de
les Palmeres. (Ubicació de la planta de bombament pendent de construir per part de l’ACA)
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Foto 1: Estació Elevadora d’aigües residuals de Castelldefels ubicada al campus de la UPC.

A més d’altres referències, ja un informe de l’ACA i UPC de 2013 identifica el mal
funcionament de la xarxa de canals de desguàs d’aigües pluvials com la causa principal de pèrdua de qualitat i contaminació de l’aigua de l’estany. La raó és l’entrada
per la comporta, no d’aigües pluvials com es suposa teòricament, sinó d’aigües grises
residuals provinents d’habitatges i activitats contaminants.
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Fotografia 2 i 3:
Sobreeixidor que connecta la corredora mestre amb el cana, primer, en situació normal (la
corredora està per sota del nivell dels sobreeixidor) segon, quan la corredora aboca aigua a
l’estany de L’Olla degut a que no pot desaiguar cap al mar per obturació de la sortida o manca de pendent. Aquesta situació només s’hauria de produir puntualment en episodis de pluges intenses, no pas durar setmanes o mesos com passa sovint.

Aquesta anomalia es produeix per una doble causa:
1a. L’Estació Elevadora d’Aigües Residuals, ubicada molt a prop del canal,
disposa d’uns motors i bombes que impulsen les aigües brutes cap a la EDAR
de La Murta a Gavà. Però d’una manera recurrent, per causa d’avaries
constants, no té prou capacitat per evacuar aquestes aigües residuals i
amb total impunitat les aboca al canal d’aigües pluvials per mitjà d’un tub,
suposem de forma irregular (no només aboca en períodes de pluja, quan les
aigües fecals es podrien diluir en aigües pluvials, tot i consistir igualment un
potencial delicte ambiental). Aquestes aigües brutes residuals entren pel sobreeixidor que hem esmentat a l’estany i es produeixen episodis de mortaldat
de peixos (espècies com la carpa Cyprinus carpio o la anguila europea Anguilla anguilla) i altres espècies (diverses al llarg dels darrers anys). Aquests episodis han provocat les queixes de veïnes i veïns que han estat recollides per la
premsa i que obliguen a l’Ajuntament de Castelldefels i a la UPC a retirar els
volums importants de peixos morts.
Sovint les aigües grises abocades degut a la poca pendent de la corredora no
poden ser evacuades al mar, romanent durant setmanes estancades al llarg de
tota la corredora provocant importants molèsties: pudors, augment dels mosquits, focus potencial d’infeccions, risc per la salut pública, etc..
En certes ocasions aquestes aigües grises son evacuades al mar en plena temporada de bany, provocant el tancament de la zona de bany com va succeir
l’agost de 2019.

Fotografia 4
Tub per on s’aboquen les aigües residuals a la corredora mestra de la EEAR quan no
pot bombejar les aigües residuals a la EDEAR de Gavà-Viladecans degut a les continus
trencaments de la xarxa de sanejament i col·lectors.
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2a. La conducció que porta les aigües residuals des de l’EEAR fins l’EDAR de
Gavà ha patit un seguit de trencaments molt greus que ocasionen que les aigües contaminades envaeixin els canals, l’estany i arribin fins a la desembocadura a les platges de Gavà i Castelldefels. La xarxa de Sanejament i de
col·lectors que duen les aigües grises de Castelldefels i Gavà a la planta
depuradora EDAR de la Murtra pateix constants mal funcionaments, fuites i
trencaments. Quan es produeix un trencament dels col·lectors, la EEAR de
Castelldefels no pot bombejar les aigües grises, però tampoc les pot retenir, abocant directament a la corredora mestre durant dies pel tub d’eva cuació. Des d’Agost de 2019 a Abril de 2020 s’han constatat un mínim de 3
incidents greus.
A la veïna població de Gavà també s’han detectat problemes a la xarxa de sanejament (que porta les aigües grises a la mateixa planta depuradora EDAR de
la Murta) que han provocat una denuncia a la fiscalia del medi Ambient en relació als abocaments a la riera de Canyars.
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Planell 3: Sistema de sanejament EDAR Gavà Viladecans (Zona de Castelldefels i costa de Gavà)

El fet que la inversió prevista per l’ACA (no executada) per a una bomba d’impulsió
al canal interceptor nord prop del mar per assegurar la sortida de les aigües del canal
al mar, agreuja el problema perquè les aigües s’estanquen i fins i tot retrocedeixen
pels canals amb l’increment de fortes pudors i riscos sanitaris. Sovint la desembocadura de la corredora es troba totalment obturada per la sorra de la platja impossibilitant l’evacuació. Això provoca l’augment del nivell de l’aigua a la corredora i provoca que acabi sobreeixint a l’estany de l’Olla del Rei abocant aigües fecals, estany
que recordem que està inclòs en la l’Inventari de Zones Humides de Catalunya
( IZHC codi 08001118).
Fotografia 5. Sortida de la corredora mestre obturada per la sorra de la platja a la plaça de
les palmeres.
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En reiterades ocasions l’Ajuntament i l’AMB han hagut de limitar l’accés a les platges
reconeixent el perill per a la salut pública, com en l’episodi del 19 al 21 d’Agost de
2019.
En maig de 2020 l’Ajuntament de Castelldefels ha posat la següent senyal a la sortida
de les aigües pluvials a la plaça de les palmeres.
Fotografia 6. Nou cartell de prohibició del bany a la platja de Castelldefels posat per
l’Ajuntament el dia 26 de maig.

2. ACTIVITATS PORTADES A TERME PER SALVEM L’OLLA DEL REI PER ALERTAR
DE LA GREU SITUACIÓ I DEMANAR SOLUCIONS.
Recollint les queixes i preocupacions de la ciutadania, la plataforma Salvem l’Olla
del Rei ha realitzat un seguit d’activitats per alertar i demanar solucions a les administracions implicades: l’AMB, l’ACA, el PMT i l’Ajuntament.
Aquestes activitats han alertat reiteradament sobre les conseqüències fins i tot penals que podien tenir els fets denunciats tant per risc sobre la salut pública, com sobre la reiterada mortaldat d’espècies ocasionada.
- S’han adreçat preguntes i demandes a plens municipals de Castelldefels com per
exemple en abril de 2018. En concret en relació a la qualitat de les aigües:
Quines accions pensen dur a terme per garantir i recuperar la qualitat de les aigües
de la Zona Humida per tal de respectar la biodiversitat i eliminar qualsevol risc per a
la salut pública?
Quines accions pensen dur a terme en relació a l’estació de bombeig d’aigües grises?
Que pensen fer en relació a la mala sortida al mar de les actuals escorrenties? Pensen
dur a terme alguna acció vers l’AMB , administració responsable?
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Annex I Preguntes als partits polítics del plenari de l’Ajuntament de Castelldefels. Abril 2018)

- En maig del 2018 la Plataforma Salvem L’Olla del Rei va publicar el decáles de les
seves reivindicacions on en el 6è punt textualment es feia referència als problemes
de salubritat de l’aigua de l’estany:
6. Garantir les inversions necessàries per la recuperació de la qualitat de les aigües de la l’Olla del Rei per tal de recuperar la biodiversitat i eliminar qualsevol
risc per a la salut pública. (Adequació estació de bombeig d’aigües grises, ...)
7. Garantir les inversions necessàries per tal de facilitar la correcte sortida al
mar de les actuals escorrenties.
Annex II. Document decàleg de la plataforma Salvem l’Olla del Rei)

- Hem mantingut diverses reunions amb l’ Ajuntament de Castelldefels, on hem aportat propostes de solució per evitar la repetició dels abocaments i la contaminació
La darrera reunió va ser el 14 de gener de 2020 amb la Tinenta d’Alcaldia de Medi
Ambient, Candela López . (Adjuntem acte resum de la reunió Annex III)
- S’han adreçat preguntes a l’AMB i a l’ACA amb motiu de diferents incidents acollint-nos a la llei de transparència. (Adjuntem Annexos IV i V)
Pregunta realitzada al portal de transparència de l’ACA.
Data 20 d’Agost de 2019.
Per Ramon Sanahuja i Vélez
DNI: 33.961.149 Q
Codi expedient: TES_2019_EXP_SIP001SOLC_00003351
Codi sol·licitud: QNWFYKNPG
Pregunta adreçada a la 1 de febrer de 2020 per
Ramon Sanahuja i Vélez amb
DNI 22.961.149 Q
(Expedient núm 900481/20)

- S’han mantingut diverses reunions amb el delegat del rector de la UPC i del PMT
durant els anys 2018 a 2020 per fer veure la gravetat del problema i demanar solucions.
- S’ha penjat cartells informatius i pancartes per informar la població i demanar solucions.

3. EXPOSICIÓ DE FETS DELS DARRERS TRES EPISODIS GREUS DE CONTAMINACIÓ.
Les problemàtiques anteriorment exposades s’han estat produint en els darrers 10
anys. A continuació exposem dos exemples dels anys 2012, 2013 i 2017.
L’any 2012 el Director de l’ICFO el Sr. Lluir Torner (Institut de Ciències Fotòniques ,
ubicat en el campus de la UPC de Castelldefels) s’adreça per carta a la Sra. Assum-
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pta Escarp ( Responsable de L’Empresa Mentropolitana de Sanejament SA) queixantse de les forts olors de la corredora mestre.
“Les queixes que rebem contínuament dels treballadors del nostre institut en referenda a les males olors que es desprenen de l'esmentat canal, així com dels residus i
deixalles que s'hi visualitzen, inclosos residus orgànics i fins i tot cadàvers de petits
animals. Així mateix, cada vegada són mes les persones que ens visiten i que ens fan
tota mena de comentaris ”
Annex VI. Carta director de l’ICFO Lluis Torner a responsable de EMSSA (Sra. Assumpta Escarp)

L’any 2013, el Sr Martí Gullón Santos Director de serveis del cicle de l’aigua de la
AMB i el Sr. Joan de Pablo responsable de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC signen
conjuntament un informe on s’apunten possibles solucions als problemes de sanejament al voltant del campus.
Al principi de l’escrit es descriu la problemàtica:
“Envoltant el recinte la la UPC de Castelldefels i pel seu interior, hi ha uns canals de
desguàs d’aigües pluvials que freqüentment presenten problemes de contaminació i
sovint olors desagradables, el que ha estat motiu de diferents queixes davant les autoritats ambientals metropolitanes, l’ACA i l’Ajuntament de Castelldefels”
Annex VII. Informe de la AMB i la UPC sobre els problemes de sanejament a l’entorn
de la UPC- campus Castelldefels de 22 de juliol de 2013.

En juny de 2017, es va haver de tancar la platja de Castelldefels a l’alçada de la
plaça de les palmeres per contaminació i sortida d’aigües fecals a la desembocadura
de la corredora mestre.
“L’Ajuntament ha activat la fase de Pre-Alerta del Pla de Protecció Civil de Castelldefels per contaminació de les aigües marines degut a la sortida, pel pluvial situat a
l’alçada de la plaça de les Palmeres, a la platja de La Pineda, d’aigua a gran contingut de matèria orgànica en descomposició. Aquesta decisió ha comportat que s’hagi
acordonat la zona en uns 300 metres de platja en sentit Sitges segons la deriva del
mar, prohibint el bany a bandera vermella en aquesta zona i tancant els accessos des
de el passeig Marítim per a vianants a la zona delimitada” (26 de juny de 2020 Platja
de Castelldefels.org)

http://platjadecastelldefels.org/2017/06/avis-de-precaucio-a-la-platja-de-la-pineda-de-castelldefels/
Aquest episodi de contaminació va durar fins ben entrat el mes de juliol tal i com
atestigua aquest article de El Mundo de el 3 de juliol de 2017.
“Un fuerte olor pestilente y la presencia de algún que otro pez en la arena activaron
las alarmas a primera hora de la mañana de ayer en la playa de La Pineda de Castelldefels, que quedó inmediatamente cerrada al baño ante una posible contaminación
de sus aguas. El Ayuntamiento también cerró los accesos al tramo de playa afectado,
inferior a un kilómetro, a la altura de la plaza de las Palmeras, entre las calles 13 y
20 de la zona de la playa de la localidad barcelonesa. El baño quedó prohibido después en la vecina playa de Gavà Mar.
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Algunos bañistas permanecieron en la playa tumbados al sol pero ninguno pudo
bañarse. Técnicos municipales de Castelldefels, municipio que vive sobre todo del
turismo, decidieron izar la bandera roja, la que prohíbe el baño, cuando resolvieron
que la contaminación, totalmente perceptible para los usuarios, respondía a un desbordamiento del colector de aguas residuales. "La lluvia causó una invasión de aguas
residuales en la red de aguas pluviales", explicaron desde el Ayuntamiento.”

h t t p s : / / w w w. e l m u n d o . e s / c a t a l u n a / 2 0 1 7 / 0 7 / 0 3 / 5 9 5 a 5 5 2 2ca47418d258b4643.html
Tot i que els episodis de contaminació es van repetint de forma periòdica en els darrers anys, lamentablement, en el curt període dels darrers deu mesos s’han produït tres vessaments que han ocasionat una important pèrdua de qualitat de les
aigües, matèria fecal i residual observable, pudors intenses i mortaldat de peixos
que sotmetem a consideració d’aquesta Fiscalia per a què pregui les mesures que
estimi oportunes.
Durant el darrer d’aquests episodis hem alertat diversos cossos de seguretat com ara
Mossos d’Esquadra, Guardia Forestal i SEPRONA per informar-los de la situació. El dia
5 de maig la Sra. Judith Siches Oliveres amb DNI 45154055H, membre de la plataforma ciutadana salvem L’Olla del Rei, va posar en coneixement del SEPRONA de la
Guàrdia Civil el darrer episodi de contaminació.
Les administracions responsables han estat alertades molts cops i son coneixedores
d’aqueta situació, i tanmateix, no s’ha dut a terme cap actuació per solucionar el
problema en la seva globalitat.
Quan els vessaments es produeixen contínuament ja no són accidents puntuals sinó
que es podria tractar d’una situació tipificada en l’article 100.1 de la llei de Aguas
que prohibeix els vessaments en aigües continentals. Desprès de cada vessament, les
aigües fecals poden romandre estancades en la corredora mestre de Castelldefels o
al mateix estany de l’Olla del Rei, durant setmanes o mesos provocant importants
molèsties i perills per a la salut de la població.

Episodi 1: 19 a 28 d’Agost de 2019.
El 19 d’Agost de 2019, es va produir un trencament a la xarxa de sanejament que no
es va reparar fins el 21 d’agost, això vol dir que durant 3 dies la EEAR al no poder
bombejar les aigües residuals a la EDEAR i va estar abocant a la corredora mestre
fins que no es va poder reparar l’avaria. Les aigües residuals van arribar al mar provocant el tancament de la platja durant uns quants dies fins el 29 d’agost. Els anàlisi
de les aigües vàren donar resultats que superaven els llindars mínims establerts per
les normatives comunitàries(Directiva 2006/7/CE, del Parlament Europeu i del Consell)
Segons l’ACA en resposta a una pregunta per llei de transparència.
“Us informem que, tot i que l’aigua residual no va arribar al mar fins el dia 21
d’agost, el trencament de la canonada s’havia produït el dia 19 d’agost. El trencament va quedar reparat el mateix dia 21 d’agost. Durant la reparació es van abocar
les aigües residuals al canal de drenatge d’aigües pluvials que finalitza al sobreeixi-
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dor de la Plaça de les Palmeres de Castelldefels, punt des del qual van acabant arribant al mar. Per tal de minimitzar l’impacte de l'abocament, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) –administració competent per resoldre aquesta incidència– va enviar
camions cisterna per extreure el màxim possible d’aigua del canal i portar-la a una
estació depuradora d’aigües residuals, per tractar de minimitzar l’afecció sobre el
medi marí. El tram de platja directament afectat va restar acordonat des del dia 21
d’agost fins al final de l’episodi, el dia 28 d’agost.”
“En els mostrejos posteriors, es van analitzar dos indicadors de presència de contaminació fecal: Escherichia coli i Enterococs intestinals (EI), obtenint resultats de
240 ufc/100 mL i 500 ufc/100 mL, respectivament, de manera que en almenys en
un dels dos paràmetres se superava el llindar màxim establert per la Directiva
2006/7/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de febrer, relativa a la gestió
de la qualitat de les aigües de bany i per la qual es deroga la Directiva 76/160/CEE
(per a E. coli és de 500 ufc/100 mL, i per a EI és de 200 ufc/100 mL”
Annex V.
Codi expedient: TES_2019_EXP_SIP001SOLC_00003351
Codi sol·licitud: QNWFYKNPG
Assumpte: Contaminació aigua platja de castelldefels i corredera mestre.

Episodi 2. 22 a 25 de gener 2020.
Aquest episodi va es va produir durant la tempesta glòria, la EEAR es va quedar sense
subministrament elèctric i va estar abocant aigües residuals a la corredora mestre
durant 3 dies provocant una gran contaminació a diferents indrets de Castelldefels a
causa dels aiguats i la impossibilitat de la corredora d’evacuar al mar, donat el sobtat
increment del nivell de l’aigua de mar que el feia impossible.
Les aigües fecals barrejades amb aigües pluvials es van escampar pels barris de Marisol i fins hi tot van afectar el patis dels Instituts IES Les Marines i IES Sert que no van
poder obrir degut a la contaminació de les aigües que inundaven les pistes esportives
tal i com el comunicat de la direcció del IES Sert va reconèixer:

COMUNICAT DE L'INSTITUT SERT
"Segons ens informen, la inundació que estem patint en els patis de l’institut
és deguda a que la bomba de la depuradora d’aigües que està ubicada en terrenys de l’Àrea Metropolitana (prop de la UPC), està avariada i no bombeja
l’aigua que li arriba del col·lector i això fa que l’aigua va sortint pels pluvials
de recollida d’aigües, entre ells els de l’institut.
En aquests moments s’està treballant en la reparació d’aquesta bomba i si
aconsegueixen reparar-la tot tornarà a funcionar correctament i mica en mica
l’aigua s’anirà reabsorbint. Però això, a hores d’ara, no ho podem
assegurar." (26 de gener de 2020.
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Fotografia 7. Pati de L’IES Seri i Marines inundat per aigües grises.

En paraules de l’Àrea Metropolitana del Medi Ambient a una pregunta per llei de
transparència emesa el 2 de març:
1. Podrien detallar quin ha estat l’incident a la EEAR ubicada al campus de la UPC
de Castelldefels durant la tempesta Glòria?
Els aiguats produïts pel temporal Gloria la matinada del dia 22 de gener de 2020,
van provocar la inundació de l’EBAR Interceptor de Castelldefels, que es va quedar sense subministrament elèctric. Va ser necessari portar-hi grups electrògens,
bombes auxiliars per restablir el servei i camions cisterna, per tal d’extreure la
gran quantitat d’aigua i sorra acumulades.
2. Durant quants dies l’EEAR no ha funcionat?
Des del mateix moment que es va detectar l’aturada de les bombes de l’estació,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona(AMB) va comunicar la incidència a Emergències de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i es va coordinar amb Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A per a
dur a terme les actuacions necessàries i urgents pel restabliment del servei, mitjançant la posada en marxa del grup electrogen de l’EBAR sobre les 18:00 hores
del dia 22 de gener de 2020. Posteriorment, el normal funcionament de l’estació
es va restablir el dia 25 de gener de 2020, amb la recuperació del subministrament elèctric.
Annex 2. Assumpte: Comunicació de rebuda de Expedient 900481/20
Resposta transparència AMB (Resposta per correu electrònic)
Data 2 de març 2020

Aquest episodi va provocar que durant 4 dies entrés molta aigua residual a l’estany
de l’Olla del Rei provocant una important mortaldat de peixos, en especial carpes
durant els dies i les setmanes següents.
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Fotografies 8 , 9, 10 i 11: Mortaldat de peixos a l’estany de l’Olla del Rei. 25 de gener i
dies següents.

L’Ajuntament de Castelldefels va tenir que procedir a retirar els peixos morts.

Episodi 3. 23 d’abril i dies posteriors de 2020.
Segons la informació proporcionada pel propi Ajuntament de Castelldefels, aquest
vessament es va produir el dia 23 d’abril, però no es va conèixer a l’opinió pública
fins el dissabte 2 de maig, quan el primer dia de desconfinament la ciutadania va
poder sortir de casa i observar la magnitud de l’episodi en constatar molta aigua fecal a la desembocadura de la corredora mestre, a la plaça de les Palmeres.
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Post 1. Notícies de Castelldefels del 2 de maig.

Segons va informar l’Ajuntament de Castelldefels
L’Ajuntament de Castelldefels va reconèixer mitjançant un post a facebook que el
vessament denunciat per la ciutadania estava relacionat amb un altre trencament de
la xarxa de sanejament que transporta les aigües residuals de Castelldefels a la
EDEAR de La Murtra.
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Post 2. de l’Ajuntament de Castelldefels en relació al tercer vessament.
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L’esmentat trencament s’hauria produït el dia 14 d’abril i fins el 16 d’abril no es va
poder reparar. Un altre cop, durant tres dies la EEAR de Castelldefels al campus de la
UPC va estar abocant agües residuals a la corredora mestre. Segons va informar el
regidor Nicolas Cerpa, l’Ajuntament va tenir que enviar camions cisterna per recollir
part de les aigües residuals de la corredora.
D’aquest incident va informar el diari El Far:
https://elfar.cat/art/32249/lamb-soluciona-el-trencament-de-la-canonada-de-bombament-daiguees-residuals-a-castelldefels
Tanmateix els problemes de contaminació del vessament del 16 d’abril van durar fins
ben entrat el mes de maig.
A continuació una mostra de les fotografies (12, 13, 14 i 15) preses totes amb posterioritat al 2 de maig (quan els ciutadans van poder sortir del confinament) on és visible la matèria orgànica flotant a l’estany de l’Olla del Rei i a la corredora mestre.
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PETICIÓ:

Donades les informacions que us hem exposat en relació a 3 episodis de vessaments,
considerem que hi ha indicis d’actuacions delictives i deixadesa per part de les autoritats competents que poden infringir diverses normatives ambientals i legislació sobre salut pública per part de l’Agència Metropolitana de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua i altres administracions amb responsabilitats en aquesta matèria.
No es tracta de problemes puntuals, sinó d’una reiteració continuada de vessaments
que malmeten el medi ambient, en una zona densament poblada amb possibles greus
afectacions a la salut pública de la ciutadania que fins hi tot han comportat el tancament al bany de la popular platja de Castelldefels durant el mes d’Agost. Els vessaments són cada cop més freqüents i les afectacions més greus i duradores.
L’Olla del Rei és l’espai ubicat al campus de la UPC per on hi passegen cada dia centenars de persones. La corredora mestre de Castelldefels, te trams que estan a tocar
d’habitatges com és el cas de la Rambla Marisol. La contaminació per vessaments fecals afecta greument la qualitat de vida del veïnat causant important molèsties i podria posar en perill la salut pública de la ciutadania.
La xarxa de sanejament del Baix Llobregat Sud, xarxa de col·lectors que porten les
aigües residuals a la EDEAR de La Murtra, està en condicions molt precàries i amb
important falta de manteniment, cosa que no només ha provocat problemes a Castelldefels sinó també al municipi de Gavà, en concret en relació a la riera dels Canyars.
Els vessaments al municipi de Gavà van ser posats en coneixement de la fiscalia de
Medi Ambient en Juliol de 2019 per diferents associacions: L’Associació de Veïns de
Gavà Mar, L’Associació col·lectiu la Mata de Jonc, El grup ecologista Quercus,i l’associació Les Agulles - Ecologistes en acció.

Per tot els FETS EXPOSATS anteriorment ens adrecem a la Fiscalia de Medi Ambient
amb la demanda que,
- Determini si hi ha algun tipus d’incompliment de la legalitat atès que La Constitució Espanyola en el seu article 45 garanteix que:
“1. tots tenen el dret a gaudir d’un medi ambient adequat per el desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo. 2. Els poder públics
vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi
ambient....”
- Determini si es contravenen els articles del TÍTOL XVI del Codi Penal “De los delitos
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente”, en concret l’article 325.
- Determini si es contravé el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de juliol, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de Aigües , en concret l’article 100 que prohibeix
els vessaments a aigües continentals.
- En cas que es confirmés aquest supòsit anterior, s’obligui els responsables de les
actuacions a resoldre amb caràcter d’extrema urgència les incidències que provoquen i les afectacions per al medi i les persones.
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- Que siguin requerits a restaurar el medi aquàtic de l’estany i retornar-lo a l’estadi
que garanteixi el normal desenvolupament dels hàbitats i espècies que cal protegir.

Josep-Lluís Moner
Secretari de l’associació CEPA-EdC
26 de maig de 2020
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Documents Annexos:

I.

Preguntes adreçades al plenari de l’Ajuntament de Castelldefels abril
2018.

II. Decàleg de la plataforma salvem l’Olla del Rei.
III. Acta reunió plataforma Olla del rei amb Ajuntament de Castelldefels el 14
de gener de 2020.
IV. Resposta de la AMB relacionada amb episodi de contaminació del 21
d’agost de 2019
Codi expedient: TES_2019_EXP_SIP001SOLC_00003351
Codi sol·licitud: QNWFYKNPG
Assumpte: Contaminació aigua platja de Castelldefels i corredora mestre.
V. Resposta de l’ACA a l’episodi 2 de contaminació.
Comunicació de rebuda de Expedient 900481/20Resposta transparència
AMB (Resposta per correu electrònic) Data 2 de març 2020
VI. Carta director de l’ICFO Lluis Torner a responsable de EMSSA (Sra. Assumpta Escarp) 1 d’octubre 2012.
VII.Informe de la AMB i la UPC sobre els problemes de sanejament a l’entorn
de la UPC- campus Castelldefels de 22 de juliol de 2013.
VIII.Vídeo del tub per on evacua aigües residuals a la corredora mestre la
EEAR de Castelldefels – UPC quan hi ha averies i mal funcionament de la
xarxa de sanejament. (vídeo de setembre de 2019 en període de pluges).
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