
 

 
 

PREC QUE REALITZA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC SALOU, SOL·LICITANT UN CANVI D’UBICACIÓ 
DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT E.B. COL·LECTOR DE CAMÍ DEL RACÓ PREVISTA EN EL PROJECTE 
AMB CLAU: LSA.00009/02.P D’AGOST DEL 2019, QUE NO TINGUI UNA AFECTACIÓ NEGATIVA 
PELS VEÏNS I VEÏNES DE SALOU .   
 
Tal i com vam compartir al juny d’aquest 2021, ERC Salou ens vam assabentar que l’ACA 
adjudicava a l’empresa INCLAM la redacció del projecte "Constructiu del Sanejament dels nuclis 
de Pinos Mar, Cala Crancs i vessant llevant de Cap de Salou", el 2019,  aturat per la pandèmia, 
amb l'objectiu d'eliminar els abocaments que encara es produeixen amb aquesta zona i millorar 
la gestió de les aigües residuals del municipi. 

 
Fins ara, les aigües residuals dels nuclis de Cala Crancs i Mar i Pins, situats a la zona del Cap de 
Salou, no reben cap tractament, produint abocaments directes a la mar a Cala Crancs i Cala 
Reguerot, a través de dos emissaris submarins de 1.300 i 1.100 m de longitud respectivament.  
Aleshores vam celebrar la notícia a causa del greu impacte que provoca aquesta contaminació i  
donada la importància turística i mediambiental de la zona, que porta anys perjudicant el 
nostre entorn. 

Estem totalment a favor de la realització d’aquest projecte però no causant molèsties als veïns i 
veïnes de la zona, en aquest cas, a la comunitat de propietaris del Residencial Golden Pineda, 
que com hem pogut conèixer en les darreres setmanes, i dins del marc d’aquest projecte, se’ls 
construirà una estació de bombament d’aigües residuals (EBAR), a escassos metres de la façana 
d’aquest edifici d’habitatges, afectant greument el benestar de mes de 120 famílies del municipi.  

Després de diverses reunions amb la  comunitat de propietaris, tècnics municipals, regidoria de 
Territori, delegat a TGN de la ACA i membres de la Diputació de TGN en matèria Mediambiental, 
el Grup Municipal d’ERC Salou considera que la ubicació de la EBAR i alternatives previstes al 
projecte, s’han plantejat erròniament des de un inici i no tenen en compte la realitat urbanística 
actual de Salou, i que és totalment necessari i possible plantejar un canvi d’ubicació de la 
mateixa, que encaixi amb el projecte i el benestar dels nostres veïns i veïnes. 

Per tot això el GM d’ERC Salou realitza  aquest  prec a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de 
Salou:  

 
• El  GM d’ERC Salou sol · l ic ita  l ’Equip de Govern que demani 
formalment a l ’ACA  i  garanteixi un canvi  d’ubicació  de l ’estació de 
bombament E.B. Col· lector de Camí del  Racó , que no t ingui  una 
afectació en el  benestar i  la convivència dels  veïns i  veïnes  del  nostre 
municipi .   

 
 
 
 
Salou, 14 de Desembre 
de 2021 

 
Grup Municipal d’ERC Salou 


