
 

LES MALES OLORS PROVINENTS DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER PREMIÀ A SANTS-

MONTJUÏC, UN PROBLEMA QUE FA ANYS QUE PATEIXEN ELS VEÏNS DE LA ZONA 

 El consistori ha detallat que els veïns del carrer Premià s’han queixat per les males 

olors del clavegueram des del 2011. 

 

 La Síndica de Greuges de Barcelona ha conclòs que “tot i les actuacions en curs, 

l’actuació municipal no ha estat eficaç ni per resoldre el problema ni per informar els 

ciutadans afectats”. 

Barcelona, 12 d’abril del 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha  

recordat a l’Ajuntament  la necessitat de solucionar les queixes dels veïns del Districte de 

Sants-Montjuïc a causa de les males olors que surten del clavegueram del carrer Premià. Des 

de l’any 2011, els residents de la zona presenten queixes per aquesta situació, que els genera 

molèsties.  

La queixa ciutadana 

Mesos enrere, un veí del Districte de Sants Montjuïc va acudir a la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona per denunciar aquesta situació. El promotor de la queixa va declarar que “ja fa 

massa temps que això succeeix i el veïnat està cansat de reclamar, telefònicament o 

virtualment, una actuació que acabi amb aquest problema”.  Després de molts anys, les 

males olors persisteixen, tot i que la intensitat varia segons l’època de l’any. 

El veí denunciant va explicar que un tècnic de l’Ajuntament de Barcelona va estudiar l’origen 

de les males olors i va manifestar que segurament el problema provenia de l’Estació de Sants. 

Aquesta conclusió coincideix amb el parer del veïnat, que situa l’inici d’aquest greuge arran de 

les obres de l’AVE. A més de la solució d’aquest problema, el promotor de la queixa demana 

rebre explicacions formals de l’Ajuntament sobre quin diagnòstic s’ha fet d’aquestes molèsties.  

La resposta municipal   

El consistori ha detallat que, a través de la plataforma IRIS, els veïns del carrer Premià s’han 

queixat per les males olors del clavegueram des de l’any 2011. Tot i les diverses inspeccions 

municipals que van fer-se a diferents hores, no va ser possible esbrinar d’on provenien les 

males olors. “Únicament vam trobar un punt baix en el clavegueram en què podien 

acumular-se les aigües residuals i produir les males olors”, manifesta l’Ajuntament de 

Barcelona. 

En la darrera inspecció, feta l’1 de juny del 2017, va localitzar-se en l’inici del clavegueram un 

tub que provenia de la zona de l’Estació de Sants que podria ser el causant de les pudors. Va 

iniciar-se un bombament a través del tub i va comprovar-se la presència de sulfhídric en els 



gasos de l’interior del clavegueram. D’aquesta manera, segons fonts municipals “va 

determinar-se empíricament que l’origen de les males olors provenia del tub de les 

instal·lacions d’ADIF”. 

L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el Districte de Sants-Montjuïc i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, té previsió de fer una visita a les instal·lacions d’ADIF per tal de 

dur a terme les actuacions necessàries i corregir aquesta afectació que genera malestar entre 

els veïns del carrer Premià.  

La Síndica de Greuges de Barcelona, ha conclòs que, tot i les accions en curs, “l’actuació 

municipal no ha estat eficaç ni per resoldre el problema ni per informar els ciutadans 

afectats”. Vilà ha recomanat a l’Ajuntament que agilitzi la resolució del problema i informi el 

promotor de la queixa de quines mesures ha dut a terme o té previstes per solucionar la 

problemàtica exposada i que les executi.  


