
 

Santa Perpètua considera que les olors a Ripollet són de l´Ecoparc-2 
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L’Ajuntament de Santa Perpètua tractarà conjuntament amb l’Ajuntament de Ripollet, a petició d’aquest, la 

problemàtica d’olors que afecten a Can Vargas i que el veí Ajuntament va atribuir aquest dimecres a una empresa del 

nostre municipi a través del seu web municipal Ripollet.cat. En la nota publicada acusava directament a Lípidos 

Santiga. 

 

L’Ajuntament de Santa Perpètua ha identificat i controlat les olors de l’empresa Lípidos Santiga i alhora ha estudiat 

els efectes de l’Ecoparc-2 de Montcada, principal causant dels episodis diaris i intensos (més de 5 hores al dia) que 

pateixen els veïns de Can Vargas a Ripollet i la família Can Sallent de Santa Perpètua, segons la direcció del vent.  

 

Fonts municipals perpetuenques recorden que existeixen nombrosos informes mediambientals de la zona on està 

ubicada l’empresa esmentada per l’Ajuntament de Ripollet, altres indústries i també l’Ecoparc-2. Els informes que 

formen part de les proves pericials del recurs contenciós interposat per l’Ajuntament de Santa Perpètua indiquen que 

la font principal d’olor sobre els barris de Can Vargas de Ripollet i també sobre els nostres veïns de Can Sallent i 

entorns prové de l’Ecoparc de Montcada.  

 

El primer tinent d’alcalde responsable de l’àrea de Territori, José Sánchez, s’ha mostrat sorprès perquè l’Ajuntament 

de Ripollet va publicar la notícia abans de fer arribar cap petició a l’Ajuntament de Santa Perpètua. 

 

Sánchez diu que en cap moment s’ha pogut demostrar que les males olors provinguin de l’empresa Lípidos Santiga. 

En canvi, insisteix que si estan rigorosament documentades les emissions perjudicials de l’Ecoparc-2. 

 

 

Cal recordar que L’Ecoparc-2 encara no ha obtingut l’autorització definitiva per part del Departament de Medi 

ambient per no haver fet les mesures correctores que la pròpia autorització de la instal•lació requereix. A més una 

recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el recurs presentat per l’Ajuntament de Santa 

Perpètua de Mogoda ha declarat nul de ple dret el planejament urbanístic que va permetre la seva instal•lació.  

El regidor d’Urbanisme recorda que els informes mediambientals eren proves pericials en aquest litigi.  

 

La petició de visita dels representants de Ripollet per repassar tots els temes que afecten les olors als nostres municipis 

ha estat molt ben acollida per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ja que aquesta iniciativa està en la línia de 

les recomanacions del Síndic de Greuges sobre la necessitat de reconèixer i reparar els danys als afectats que ocasiona 

diàriament el funcionament de l’Ecoparc.  

No obstant això, José Sánchez diu que sorprèn que aquesta petició es faci a un mes vist de les eleccions municipals. 

 

 

L’Ajuntament de Santa Perpètua considera que les olors de Can Vargas a Ripollet són principalment de l’Ecoparc-2 i 

no de Lípidos Santiga, tal i com denuncia a través del seu web municipal l’Ajuntament de Ripollet. L’Entitat 

Metropolitana dels serveis hidràulics i del tractament dels residus ha endegat un estudi de conjunt de l’àmbit que 

estudiarà tots els punts emissors i verificarà les contínues mesures correctores que s’estan implantant encara a 

l’Ecoparc de Montcada amb l’objectiu d’aconseguir eliminar les olors.  
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