
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP - CAV - POBLE 
ACTIU) PER LA REHABILITACIÓ I CONNEXIÓ DELS COL·LECTORS CONCA 2 i 3 AMB LA 
DEPURADORA RUBÍ-SANT CUGAT 

 

El “projecte constructiu del col·lector en alta al marge dret de la riera de Rubí, Conca 2 fase III”, va 
ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Rubí en data 22 de desembre de 2011 (aprovació inicial per 
acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2008). L’objectiu era connectar la 
xarxa de sanejament del barri de Can Serrafossà amb la depuradora (EDAR) de Rubí – Sant 
Cugat. 

El “projecte constructiu dels col·lectors en alta del marge dret de la riera de Rubí, Conca 3”, va ser 
aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Rubí en data 28 d’abril de 2011. L’objectiu era 
connectar la xarxa de sanejament de La Perla i part dels Avets amb la depuradora (EDAR) de 
Rubí- Sant Cugat. 

Les obres d’ambdós projectes estaven previstes per l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) en el 
programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU) el 2005 i el 2008, però no es van 
executar mai. En el Pla d’inversions 2014-2015 de l’Ajuntament de Rubí, trobem aquests projectes, 
ara però, amb dotació pressupostària (veure Taula). Les obres finalitzen el primer semestre de 
2017. 

55 Ramals 
Col·lectors 
Conca 2 i 3 

Construcció de 4 col·lectors per a conduir els abocaments existents als 
col·lectors conca 2 i 3 mitjançant canonada de 400mm PE. Àmbit 
discontinu amb 4 zones d’obra que recull els abocaments del c/Garrotxa, 
c/Osona, urbanitzacions més al nord que aquestes últimes i conca 3. 

 
461.253,00€ 

56 Projecte 
constructiu del 
col·lector 
de la conca 2 
fase III 

Aquest projecte preveu la construcció del col·lector en alta paral·lel al 
torrent de Can Balasc des de la EDAR ubicada en terme municipal de 
Sant Cugat el Vallès fins a la urbanització de Can Serrafossà (entre els pK 
2+139 i 5+910). S’instal·larà un primer tram de col·lector de 3.365m de 
400mm de diàmetre de PE i un segon tram de 505m i de 800mm de 
diàmetre de PE. Recollirà les aigües residuals generades per les 
urbanitzacions de Ximelis i Can Serrafossà. 

 
1.998.022,53€ 

57 Projecte 
constructiu del 
col·lector 
de la conca 3 
fase II 

Aquest projecte preveu la construcció del col·lector des d’Av. Gaudí Sector 
Q fins a la bifurcació en dues línies pels torrents de Tallafigueres i Mas 
Jornet mitjançant una canonada de 400mm PE amb una longitud total de 
3.150m. Recollirà les aigües residuals generades per les urbanitzacions 
de La Perla i Sector D1. 

 
1.639.123,36€ 

 

Atès que en data 16 de novembre de 2017 es va signar l’acta de recepció de les obres, entenem 
que aquestes es van executar i finalitzar correctament (si més no amb el vist i plau de 
l’Ajuntament), però el cert és que avui les aigües residuals continuen baixant a cel obert, fet que 
genera molèsties als veïns. Problemes per les males olors, rates i mosquits, així com la degradació 
de l’entorn i un risc per a la salut. 

Els veïns han registrat diverses instàncies i presentat diverses queixes, tant a títol individual com 
mitjançant les Associacions de Veïns afectades, però, tret d’alguna actuació puntual de control de 
plagues, els col·lectors continuen sense connexió a  la depuradora (EDAR) de Rubí, motiu pel qual  
el problema persisteix. 

El fet que l’Ajuntament hagi emès respostes diferents a les queixes, atribuint la demora de la 
connexió a problemes amb la capacitat de la depuradora, o a que no s’han separat les aigües 



 

 

pluvials de les residuals i això provoca manca de capacitat en algun punt del col·lector, tampoc 
resol els problemes.  

La depuradora de Rubí -Sant Cugat es va construir l’any 1994, i es va ampliar el 1999. Actualment 
té una capacitat de tractament de 27.000 m3/dia, l’equivalent a una població de 135.000 habitants. 
El 2017, l’ACA va licitar i adjudicar l’avantprojecte per ampliar i remodelar la planta. Si realment és 
un problema de capacitat de la depuradora, aquest s’hauria d’haver previst abans d’executar les 
obres dels col·lectors, o fer coincidir aquestes amb les obres d’ampliació de la planta. Si el 
problema és burocràtic, s’hauria de resoldre el més aviat possible. De fet, tot i no haver entrat 
encara en  funcionament,  el col·lector s’està deteriorant, i en algun punt ja està trencat. 

Atès que és un problema que afecta els barris i urbanitzacions de Ximelis, Can Serrafossà, part 
dels Avets, la Perla, camí de Campament, Can Balasc i Can Pi de Vilaroc, i els polígons industrials 
Rubí Sud, Can Jardí i Ca n’Estapé, i en definitiva al terme municipal de Rubí, proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents acords que insten a l’equip de govern a: 

Primer.- Resoldre, en la major brevetat possible, els motius que fan que no permeten la 
posada en funcionament i connexió dels col·lectors de la conca 2 i 3 amb l’EDAR de Rubí-
Sant Cugat. 

Segon.- Mentre no es faci la connexió dels col·lectors, l’Ajuntament haurà d’efectuar 
controls de plagues periòdics, i mantenir la zona lliure de vegetació baixa arbustiva.  

Tercer.- És necessari també mantenir neta la llera dels torrents per on baixen les aigües 
residuals, per tal d’evitar l’estancament d’aquestes. Cal retirar els elements que bloquegen 
les lleres (majoritàriament residus i arbres caiguts). Aquest sentit, instem a l’equip de govern 
a fer un pla de manteniment anual dels col·lectors i les seves lleres. 

Quart.- Prioritzar les actuacions per solucionar l’entrada d’aigües residuals en els habitatges 
afectats (segons instàncies presentades pels veïns i veïnes). 

 

 

 


