
1

PLATAFORMA - RETORN PROPOSTES  Taula 3. Contaminació urbana i industrial

Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri Resposta 
Tècnica Resposta tècnica

78256

Que siguin els concessionaris de les rescloses els 
responsables del manteniment de plàstics i deixalles 
acumulades a les seves infraestructures, almenys un 
parell de cops per setmana i d'obligat compliment al final 
de cada crescuda.

Plàstics i 
deixalles 
acumulades a les 
infraestructures

03_C1 Millores 
en sistemes de 
sanejament en 
servei

02_Rebutjada Cal estudiar com cal fer-ho sense sumar responsabilitats a qui 
gestiona de forma imposada sino acordada i debatuda prèviament

80514

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. En els municipis petits pendents de sanejar i 
aquells que s’hagin de remodelar i/o ampliar es podria 
buscar la col·laboració privada amb aquelles empreses 
presents que en molts casos seria l’única del municipi 
per dur a terme el sanejament municipal i industrial 
conjuntament amb l’ànim de reduir despeses i optimitzar 
els recursos materials.

Millores en 
sistemes de 
sanejament

03_C1 Millores 
en sistemes de 
sanejament en 
servei

02_Rebutjada
Quan és possible es busquen sinèrgies però, no sempre és 
possible perquè les aigües de les activitats econòmiques han de 
ser assimilables a domèstiques.

80385

Des de l'Associació Mediambiental la Sínia, creiem que 
caldria prendre en consideració la possibilitat d'implantar 
una EDAR compacta tipus Biotrit o similar a la 
urbanització la Cativera del Catllar, concretament al 
torrent de la mateixa de manera que l'efluent un cop 
tractat podria vessar al riu Gaià. D'aquesta manera, 
podria cegar-se el col·lector d'aproximadament 1,5 km 
que discorre per la llera des de la pròpia urbanització 
fins a la Torre d'en Guiu del Catllar.

La Cativera del 
Catllar, 
Tarragonès, riu 
Gaià

03_C2 Nuclis 
pendents de 
sanejar

02_Rebutjada

Ja hi havia col·lector de connexió existent. Les solucions de 
sanejament que s'adopten parteixen d'un estudi d'alternatives on 
es tenen en consideració els criteris tècnics, econòmics i 
ambientals.   


