
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE C’S, ERC-MES I CUP-PC  SOBRE EL 
SISTEMA DE SANEJAMENT DE VALLDOREIX 
 
Valldoreix ha tingut un creixement urbanístic immens en els últims anys, passant 
dels mil habitants dels anys 60 als més de vuit mil de l’actualitat, aquest augment 
de vivendes i persones ha comportat un augment de la complexitat de la xarxa 
de clavegueram i del cabdal que ha d’absorbir, generant diversos problemes de 
males olors i  mediambientals  que podem veure i olorar les veïnes i els veïns de 
Valldoreix. 
 
Aquesta situació genera insuficiències importants a la xarxa, un impacte 
contaminant en el medi ambient i un dèficit d’elements auxiliars  o 
complementaris de la xarxa de clavegueram;  fruit també de la manca de 
planificació i de coordinació amb Sant Cugat o altres municipis que siguin 
emissors o receptors d’aigües residuals que provenen o que passen de 
Valldoreix. 
 
Atès que, la xarxa de clavegueram de Valldoreix està principalment orientada a 
la recollida d’aigües residuals.  
Atès que, des de Sorea s’està fent una auditoria general sobre la xarxa de 
clavegueram de Valldoreix però no sabem en quina fase es troba. 
Atès que, aquesta auditoria ens ha de permetre tindre un inventari on 
s’identifiquin, classifiquin i ordenin tots els elements que composen el complex 
entramat de la xarxa de clavegueram de Valldoreix. 
Atès que, un inventari en aquest sentit,  ens ha d’identificar amb precisió tots els 
elements que conformen la xarxa de clavegueram i facilitar així les tasques de 
manteniment, inspecció, reforma, adequació o d’altres activitats relacionades 
amb la gestió de la xarxa. 
Atès que tota aquesta informació del clavegueram ens ha de permetre fer una 
correcta diagnosi del funcionament de la xarxa en l’actualitat, i poder planificar 
futures intervencions i donar solucions als problemes que se’n puguin derivar. 
Atès que, la informació sobre la xarxa de clavegueram s’ha d’actualitzar a 
mesura que es vagin executant obres que l’afectin. 
Atès que, a Valldoreix existeix un percentatge considerable de cases que no 
tenen una connexió diferenciada d’aigües residuals i d’aigües de pluvials.  
Atès que, una xarxa separativa formada per dos conductes, un d’aigua pluvial i 
un altre d’aigua residual evitaria possibles contaminacions d’aigües. 
Atès que hi ha trams de la xarxa de clavegueram que ressegueix per sota la llera 
del riu, fet que pot provocar, en cas de incidències en la xarxa, la contaminació 
de l’aigua que flueix per les rieres i del sòl de les mateixes. 
Atès que, hem de aconseguir la millor gestió possible del sistema de 
clavegueram de Valldoreix. 
Atès que, s’han de planificar i prioritzar actuacions tenint en compte criteris 
tècnics i econòmics. 
Atès que, també s’ha gestionar incorporant criteris de sostenibilitat medi 
ambiental, bàsicament relatius al control i gestió d’abocament al medi. 
Atès que, un pla director ens ha de permetre poder preveure tant problemes a 
nivell d’infraestructures com de qualitat de l’aigua abocada. Perquè neix de la 
necessitat d’avaluar les insuficiències de sanejament i de clavegueram que s’hi 



podem produir i de proposar actuacions per a garantir el correcte funcionament 
del servei des d’un punt de vista sanitari, hidràulic i ambiental. 
Atès que des de la comissió sectorial de Medi Ambient moltes companyes i 
companys han mostrat la seva preocupació sobre la problemàtica que 
arrosseguem amb el clavegueram i les rieres,  i han dedicat temps i esforços 
visitant les rieres, estudiant possibles solucions i fent propostes al personal tècnic 
de l’EMD. 
 
Per tot això, des dels grups de Ciutadans, ERC-MES, CUP-PC 
PROPOSEM al Ple de l’EMD de Valldoreix l’adopció dels següents 
ACORDS, 

 
1.- Donar trasllat de l’informe de l’auditoria de Sorea sobre el clavegueram de 
Valldoreix a tots el grups de l’oposició. 
  
2.- Que es procedeixi a l’elaboració d’un Pla director de sanejament per a 
Valldoreix, el qual ha de contemplar, entre d’altres: 
 -Un inventari de la xarxa de sanejament  

-Anàlisi, diagnosi i avaluació del funcionament i l’estat hidràulic actual de 
la xarxa, indicant els problemes existents i analitzant les seves causes. 
-Estudi de la necessitat de noves infraestructures a la xarxa. 
-Proposar i definir les actuacions necessàries per aconseguir el correcte 
funcionament de la xarxa de sanejament i minimitzar els abocaments 
d’aigües residuals al medi receptor (com pot ser l’ampliació de la capacitat 
de xarxa, una xarxa separativa d’aigües residuals i aigües pluvials, treure 
els tubs de la xarxa del llit de les rieres,...) 
-Valoració econòmica de les actuacions proposades. 

3.- Que en tant s’elabori y aprovi el Pla director de sanejament de Valldoreix, al 
PAM es contemplin totes las actuacions urgents i a cort termini derivades de les 
insuficiències detectades en la auditoria de SOREA. 
4.- Que com el PAM està en procés d’elaboració, es contemplin als pressupostos 
de la EMD per a l’any 2017 les partides pressupostàries necessàries  per a portar 
a terme les actuacions més urgents, què puguin ser detectades.  
5.- Que es procedeixi a la redacció d’una ordenança reguladora de les 
connexions i dels abocaments al sistema públic de sanejament amb l’objecte de 
garantir el correcte funcionament del sistema públic de sanejament d’aigües 
residuals, així com la regulació del procés de connexió a aquest, amb el 
propòsit de protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i 
subterrànies i l’òptim ús de la xarxa de sanejament de Valldoreix 


