
 

 
 

Les polítiques de prevenció i gestió dels residus a Catalunya. 
 Introducció al recull de conflictes ocasionats al territori.  

 
 

Presentem un resum molt sintètic de la visió i dels canvis profunds que considerem que han de fer les polítiques de 
gestió dels residus al nostre país.  
 
Alhora annexem alguns exemples amb les demandes per solucionar els conflictes que afecten el territori. 
  
El model de gestió dels residus a Catalunya és obsolet, no és cap referent a Europa i ni tant sols ho és a l’estat 
espanyol.  

 
A Catalunya solament es recupera un 39% dels residus municipals generats i és molt preocupant que la recollida 
selectiva de la brossa orgànica ha disminuït un 3’9%. I això malgrat que l’any 1994 es va aprovar la Llei reguladora 
de Residus, amb el Conseller Vilalta, capdavantera a Europa perquè va fer obligatòria la recollida separada de la 
matèria orgànica, obligació incomplerta de manera escandalosa passats 27 anys!. 
Els darrers 7 anys els residus no han parat de créixer (un 13’5%) fins el 2019; l’any 2020 han disminuït un insuficient 
1’8% atribuïble al tancament d’activitats durant la pandèmia, període en el que la fracció d’envasos és la que més 
ha augmentat.  
 
Les polítiques desenvolupades per la Generalitat i la gestió de l’Agència de Residus, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i altres ens públics parlen molt de “economia circular”, “prevenció de residus”, “recuperar materials” i 
fins i tot de “Residu Zero”, … però els fets i els pressupostos són concloents: s’ha potenciat més la incineració i 
nous abocadors que no pas la prevenció i reducció dels residus industrials i municipals. I això està passant quan 
tothom reconeix que les tecnologies de final de canonada són els pitjors sistemes de tractament perquè comporten 
la dispersió de contaminants a l’atmosfera, greus impactes a la salut i el medi, malbaratament de recursos i pèrdua  
de la capacitat de reconvertir les activitats econòmiques insostenibles.  

 
A més de malmetre recursos, s’ocasiona constantment conflictes ambientals arreu del país causats pel rebuig social 
als impactes de les instal·lacions de tractament de final de canonada. Exemples com les irregularitats de la 
incineradora de Sant Adrià; l’ampliació de les de Girona i Tarragona; la crema de residus a les fàbriques de ciment; 
o, en els darrers dos anys, la intenció de construir una nova incineradora a Cercs; la recent autorització ambiental a 
Juneda; les ampliacions d’abocadors o noves llicències a Rubí, a Hostalets de Pierola; ...  fins i tot el retard en 
complir sentències fermes que obliguen el buidatge i restauració de l’abocador il·legal de Vacamorta al Baix 
Empordà o al tancament del de Solius.  
 
La Plataforma Ciutadana Residu Zero1 vam presentar als grups parlamentaris la proposta raonada d’aprovar una 
moratòria a nous projectes d’incineració fins que no s’aprovi la llei de Prevenció de residus on  s’hi inclogui un 
calendari de tancament de les incineradores existents i l’abandó d’aquesta pràctica. El Parlament de Catalunya la va 
aprovar el 5 de març del 2020 amb el suport d’ERC, la CUP, Junts per Catalunya i els Comuns. Però el Conseller 
Damià Calvet es va excusar en un informe jurídic i el Govern no la va aplicar. 

El 23 de desembre el Parlament per mitjà de la Llei d’acompanyament dels pressupostos es va aprovar, però 
veiem que no hi ha voluntat política d’implementar-la i que actualment serà incomplint la Llei de moratòria. 
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1 La PCRZ agrupa entitats i plataformes amb conflictes que demanen solucions i presenten alternatives.  



La PCRZ  vàrem demanar que aquesta Moratòria a la incineració es fés extensiva a l’ampliació 
d’abocadors o per fer-ne de nous, fins que no s’aprovi i desplegui la Llei de Prevenció de residus.  
Aquesta és una decisió indispensable per tallar la canonada i obrir un nou model basat en la prevenció i 
l’aprofitament dels materials en recursos. Però al final el govern de la Generalitat ho va descartar. 
 
S’ha de donar resposta decidida i eficient al canvi que comporten les noves polítiques incloses al paquet d’economia 
circular, especialment la Directiva de Residus 2018/851 i la Directiva  de prohibicions i limitacions dels plàstics … 
L’ARC, fins ara, no ha estat per la feina i més aviat ha ignorat que calen canvis substancials en la normativa i en els 
plans de gestió dels residus vigents a Catalunya:  
 

1. Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a la UE. La recuperació dels materials que contenen els residus és 
preferent sobre la “recuperació” d’energia. La valorització energètica (incineració, gasificació , etc) no es pot 
comptabilitzar com a valorització dels residus, inclosa la metanització i crema de biomassa. Tampoc no es poden 
considerar recuperació els residus orgànics que s’obtenen a les plantes de tractament mecànic-biològiques (anomenades 
vergonyosament  “Ecoparcs” a Catalunya). La prevenció, la recuperació i el reciclatge de materials han de ser la 
jerarquia  d’actuació preferent aplicada per totes les administracions de la UE. 

 
2. S’ha d’aplicar la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) per garantir que s’assumeixen els costos de la gestió dels 

residus dels productes que es posen al mercat. Avui Ecoembes (poderós lobby de l’estat) assumeix menys del 40% dels 
costos i la resta els “externalitzar” als ajuntaments i la ciutadania. És tracta d’una anomalia inadmissible davant de la qual 
l’ARC, l’AMB i les administracions locals ha estat claudicant i col·laborant i s’han demostrat incapaços de corregir aquest 
autèntic frau. L’aplicació real de la RAP, com bé ho planteja la Directiva, impulsarà també a Catalunya un canvi en la 
política industrial i comercial per transformar la producció més eficient i sostenible i reduir els impactes ambientals i la 
seva contribució al Canvi climàtic. 

 
A Catalunya  cal canviar el model de gestió i prevenció de residus. Els programes de gestió  aprovats a Madrid durant el 155 
(PRECAT i PREINFRECAT 20) resulten del tot obsolets, igual que el programa de gestió de l’AMB (PREMET 25). Demanem la 
seva revisió i adequació urgent.  
 
Per aconseguir iniciar aquest nou camí és fonamental que la nova Llei de prevenció de residus i ús eficient dels recursos  
inclogui les determinacions de la Directiva de 2018 i que plantegi un canvi en el model productiu. Com ho planteja la Directiva 
de residus 2018 “ No es posi al mercat cap producte que no es pugui reutilitzar, recuperar fàcilment o compostar”.  Demanem 
que Catalunya incorpori aquest canvi de paradigma realment i defugi resignar-se a aprovar una llei continuista. Avançar cap a 
una república catalana que garanteixi els drets ambientals i socials passa en aquest àmbit dels residus per aprovar i aplicar una 
llei transformadora.  
 
Amb aquesta nova visió, diverses entitats d’EdC vam contribuir a crear la Plataforma Ciutadana residu zero (PCRZ) i a definir un 
objectiu important de l’Estratègia Catalana (ECRZ): presentar les bases d’una proposta de Llei de prevenció dels residus molt 
més ambiciosa que la que està preparant el Govern i l’ARC. Demanem que el Govern i el Departament d’Acció Climàtica 
tinguin en compte aquesta proposta i que es doni continuïtat a l’acord assolit per la PCRZ i els grups parlamentaris d’ERC, JxC, 
CUP i ECP d’impulsar-ho també col·laborativament.  
 
Adjuntem l’enllaç del mapa de conflicte de residus a Catalunya:  CEPA- Ecologistes de Catalunya i Plataforma Ciutadana Residu 
Zero(PCRZ) - Google My Maps 

Catalunya octubre 2022. 
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WsDUNGS_-i6ncn6014p8BK2dTCCZdppe&hl=es&ll=41.530508446374554%2C1.8002764000000093&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WsDUNGS_-i6ncn6014p8BK2dTCCZdppe&hl=es&ll=41.530508446374554%2C1.8002764000000093&z=17


 
 

 

PLATAFORMA 
RUBÍ SENSE ABOCADORS 

 
 
 
 

ABOCADOR DE CAN CARRERAS 

 
L’Abocador inicia l’activitat el 
1996 amb un conveni urbanístic. 
S’autoritza un dipòsit de residus 
inerts, però s’hi aboquen altres. 
El 2012 la Generalitat l’autoritza 
com un classe II, per a residus 
no perillosos. Premi a una 
nefasta gestió. 

Envoltat d’urbanitzacions i dos 
centres escolars, i amb una via 
d’accés estreta per on circulen a 
diari centenars de camions. 

El 2015 va ser sancionat per 
incompliments diversos, i per 
excedir en 110.000 tones el 
màxim de residus autoritzat. 

El 2019 el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya anul·la les 
autoritzacions de canvi no 
substancial (3 en quatre mesos), 
en valorar-les conjuntament. 

Estem a l’espera de veure com 
s’executen les sentències que 
obliguen a retornar l’espai al seu 
estat original abans de l’activitat 
que no s’hauria d’haver 
autoritzat mai. 

Des de 2018 s’està tramitant 
l’obertura d’un nou abocador, 
Can Balasc, gestionat per la 
mateixa empresa 
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CAN BALASC 



 
 
 

PROPOSTES O ACCIONS 
 
 
 
 
 

Recuperar “espais degradats” per activitats extractives no 

pot passar sempre per omplir els forats amb residus. 

 
A Rubí tenim un bon exemple de naturalització d’un espai. 

L’estany dels Alous és una zona humida entre Rubí i Sant 

Cugat, fruit d’unes excavacions que van perforar la capa 

freàtica que va inundar la zona. Avui l’hem de protegir per 

la seva importància. 

 
S’ha d’establir una distància mínima per evitar autoritzar 

un dipòsit controlat a prop de nuclis habitats 

 
Treballar en la prevenció i reducció de residus. Prohibir 

posar al mercat aquells materials que no es puguin 

recuperar, reciclar o reutilitzar. Combinar sistemes de 

recollida de residus més efectius, com el porta a porta 

amb el residu mínim. Promocionar l’autocopostatge. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTACTE: 

defrutos@msn.c 

om 

Montse 

606916378 
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ABOCADOR DE 
CAN MATA 

PLATAFORMA TANQUEM CAN MATA 

 

Tenim un front descobert 
d'explotació, que any per any, 
supera la superfície al descobert 
permès, el llindar hauria de ser 
de 4000m2. Això comporta 
problemes de males olors, i, ens 
preguntem quina afectació 
poden tenir sobre l’impacte en 
la salut dels éssers vius que 
habitem al voltant d’aquestes 
instal·lacions? 

 
 

 
Afectació de l’abocador al medi 
cada cop que hi ha ventada, el 
que surt a les fotos és el que es 
veu, però i les partícules petites 
que no es veuen ? I l’impacte 
paisatgístic a l’entorn ? Un 
entorn irrecuperable. 

 
 
 

 
No hi ha un control exhaustiu, 
sobre les inspeccions de les 
carreges, ja que s’han detectat 
residus perillosos, quan no 
haurien de ser admesos. 
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PROPOSTES DE LA PLATAFORMA 

Creiem que hi han alternatives als sistemes de 
Tractament de final de canonada com els abocadors, però per 
això̀ s'han de fer canvis profunds, canviant el 
Model de producció i gestió dels residus, tal com ordena la 
Unió Europea, aplicar realment la jerarquia ecològica dels 
residus en aplicar les polítiques de prevenció, reducció de 
residus, reutilització, reparació, reciclatge i compostatge. 

 

Demanem un major control sobre la gestió de la 
instal·lació de Can Mata, com són el front descobert 
d'explotació, que se supera 
contínuament, el cobriment de la bassa de 
lixiviats malgrat les molèsties d'olors, l'augmenten el 
control dels residus que s'aboquen, fent complir la llei, comprovar 
que el residu és admissible a 
l'abocador mitjançant la documentació, que es faci la 
inspecció visual dels residus a l'entrada i 
punt d'abocament sempre, fent la comprovació de la 
càrrega i sigui conforme amb la descripció facilitada a la 
documentació presentada, atès que 
s'han detectat residus perillosos quan no haurien d'estar 
admesos, etc. 

 
Demanem que es compleixi amb el que diu la seva 
autorització, referent a que el 
front obert ha de quedar cobert amb la capa compactada de 
terra al final de la jornada, tal com estan obligat si no es fa, 
així com l'establiment clar i inequívoc de l'horari de la 
instal·lació, per a delimitar sense cap dubte l'horari en el qual 
el front ha d'estar cobert. 
Control públic del funcionament i gestió de l’abocador i 
transparència amb el seguiment i resultats. 

 

Exigim estudis fiables i independents que analitzin les 
afectacions sobre la salut que 
podem tenir els éssers vius que habitem al 
voltant d'aquestes instal·lacions. 

 

Demanem una moratòria a l’ampliació de nous abocadors i a 
la construcció de nous, fins a l’aprovació de la nova Llei de 
prevenció de Residus on es 
desenvolupin fidelment les polítiques de prevenció i recuperació 
de residus. 

 
Contacte: Carles Bou telf. 654 17 83 71E- 
mail: tanquem.canmata@gmail.com 

 

6 

mailto:tanquem.canmata@gmail.com


PLATAFORMA ALTERNATIVA A 

L’ABOCADOR DE CRUÏLLES PLATAFORMA 

ALTERNATIVA AL’ABOCADOR DE 

CRUÏLLES 

ABOCADOR DE CRUÏLLES 
 

L’abocador de Cruïlles, situat a la zona humida de 
les Terreres de Vacamorta i des del 2014 tancat, és 
un dipòsit de classe I i II, que va iniciar la seva 
activitat (programada per 30 anys) el 14 de juliol del 
2000 amb llicència d’activitat municipal, prèvia 
autorització de la Junta de Residus (14-2- 2000), 
amb una limitació de 300 tm diàries. 

 
Les Terreres de Vacamorta, estaven formades per13 
basses, 6 basses de Cruïlles i 7 de Corçà, dues 
d’aquestes basses -una de més de 125 m de llarg- 
es trobaven dintre del perímetre del dipòsit 
autoritzat. 

 
Aquestes terreres estaven inventariades des del 
1998, dins de l’Inventari de les Zones Humides de 
Catalunya. Però el 2001 van ser des inventariades 
només les de Cruïlles, perquè RPSL, en la segona 
llicència, pogués abocar «sense» la limitació de 300 
Tm diàries concedida a la primera llicència . 

El setembre del 2000 es crea la PAAC (Plataforma 
Alternativa a l’Abocador de Cruïlles), la qual 
guanya totes les sentències durant 21 anys que 
obliguen a tancar l’abocador dues vegades en dues 
sentències fermes (2002 del TSJC i 2014 del TS), 
amb la col·laboració jurídica del despatx Salellas, 
tècnica del CEPA-EdC (Centre d’Ecologia i Projectes 
Alternatius) i des del 2014 també amb 
l’Ajuntament per aconseguir l’execució del 
buidatge . 

 
SENTÈNCIES I RESOLUCIONS FERMES QUE 
OBLIGUEN A BUIDAR L’ABOCADOR DEL TOT : 
- La primera sentència ferma, TSJC (30-12- 

2002) anul·la la primera llicència il·legal (2000, 
municipal) per MOTIUS AMBIENTALS a més 
dels urbanístics, ja que l’abocador està 
només a 400m en comptes de 2000 m, 
segons la llei RAMINP. 

- La segona sentència ferma, TS (14- 2- 2014) 
anul·la la segona llicència il·legal (2003, 
autonòmica) per motius urbanístics, ordenant 
restaurar com estava abans de l’acte recorregut 
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- La Interlocutòria ferma, TSJC (22- 6-2017) li aclareix que ho ha de buidar tot, degut a que s’han de 
respectar les dues sentències fermes, restaurant la zona com l’havien deixat les activitats extractives: 

 
(pag 26) (...) defender que la retirada de residuos no alcanzará más que a devolver el paraje al 
estado en que se hallaba al otorgamiento de la autorización ambiental, cuando la ejecución del 
pronunciamiento que anuló la precedente licencia de obertura del establecimiento municipal 
demanda respeto, y consideración, es insostenible (...) ocasión tendrán les Administraciónes 
competentes” de ocuparse de la restauración del vaso dejado por les activitats extractives.(…) 

 
(pag 30) (...) que no puede desconocerse el mandato de ejecución del pronunciamiento que anuló la 
licencia municipal de actividad del año 2000, de modo que en forma alguna puede pretenderse, 
como se hace, que en ningún caso cabrá ir más allá de la devolución del paraje a su estado al 
otorgamiento de la autorización ambiental del 2003 (…) 

 
 

PROPOSTES I ACCIONS DE LAPLATAFORMA 
 
L’EXECUCIÓ FORÇOSA DE LA SENTÈNCIA (maig 2022) sol·licitant que el buidatge i restauració de Vacamorta ha de ser des de 
l’inici de l’activitat, i per tant DES DE L’ANY 2000, que els tribunals INVESTIGUIN PER DESOBEDIÈNCIA AL RESPONSABLE DEL 
BUIDATGE, en J.M.Tost quan diu que només té ordre de buidar fins al 2003, que els tribunals demanin a l’Administració que 
L’EMPRESA PAGUI una part de les despeses, que els tribunals demanin també A ALTRES RESPONSABLES del «Cas Pujol», si 
es confirmen els delictes en l’esmentada sentència, el pagament de les despeses de l’execució del buidatge . 
 
AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE BUIDATGE PARCIAL DE 20 000 TN  (juny 2022) degut a que en el DOGC (20- 
10-21) el DAAC pretén buidar només fins El 2003 (com l’anterior govern). 
 
El TSJC RESOL (juliol 22) : (...) 3º) El vaciado del vaso del vertedero Vacamorta ha de comprender la totalidad de los residuos 
vertidos desde septiembre de 2000. (...) 5º) No ha lugar a extender el objeto de la fianza y del contrato de seguros 
concertados por RECUPERACIÓ DE PEDRERES, S.L. al abono del coste de la presente ejecución.6º) No ha lugar, en este 
momento, a imponer multas coercitivas a la autoridad 
responsable. 
 
PARTICIPEM A LES COMISSIONS INFORMATIVES, des del juliol del 2021 amb 
l’ajuntament de Cruïlles, l’Administració, el CEPA-EdC, els advocats respectius, 
el Consell Comarcal i els Ajuntaments veïns (Corçà, La Bisbal i Madremanya),  
on  se’ns informa que l’objectiu és EXECUTAR  la sentència i a més  
RECUPERAR la Zona humida.  
 
A la 5ª reunió (5 d’octubre 2022) se’ns fa saber  que es buidarà tot l’abocador,  
que es preveu una durada de 20 anys, que es començarà per un buidatge parcial  
de 20.000 tn, que es farà  valorització material  i  energètica dels residus extrets 
amb diferents destinacions. 
 
Davant d’això el POSICIONAMENT del CEPA i de la PAAC és: 
RECOLZAR la priorització de la VALORITZACIÓ MATERIAL a la energètica,  
optant per la mineria d’abocadors i el compostatge gris pels residus orgànics  
«per estabilitzar-los, internitzant-los, reduir el volum i reduir la seva reactivitat»  
per DESCARTAR LA INCINERACIÓ dels residus, on està inclosa la gasificació. 
 

Contacte: Montse Tena 
Telèfon: 630 94 86 27 

 
 
 
 



ASSOCIACIÓ SALVEM SOLIUS 

 
COMPLEX DE TRACTAMENT DERESIDUS 
DE SOLIUS 

 
Entre finals dels anys 70 i principis dels anys 
80, es van començar a abocar i dipositar 
residus de forma incontrolada en l’àmbit de 
l’actual complex de tractament de residus 
de Solius, ubicat majoritàriament en uns 
terrenys del terme municipal de Llagostera 
(en una zona muntanyosa que constitueix la 
capçalera del riu Ridaura). 

 
A mitjans dels anys 80 diversos municipis de 
la conca del Ridaura — constituïts des de 
l’any   1987   en   la   Mancomunitat 

Inter municipal 
voluntària de la Conca del Ridaura—, van 
impulsar el re-condicionament de 
l’abocador de Solius com a dipòsit 
controlat de deixalles i residus sòlids 
urbans. 

 
A partir dels anys noranta i fins a l’actualitat 
el complex de tractament de residus ha 
estat objecte de diverses ampliacions, com 
ara, la construcció d’un nou vas de 
disposició de residus, una planta de 
compostatge, una nova bassa 
compartimentada de lixiviats i aigües semi-
netes i una nau de premsat. 

 
El complex de tractament de residus de 
Solius ocupa una superfície aproximada de 
168.000 m2 i dins del seu àmbit hi ha dues 
antigues zones d’abocament de residus 
amb una capacitat total de 
3.590.000 m3 i una tercera zona 
d’abocament de residus encara en actiu 
amb una capacitat total de 798.567 m3 
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En relació amb aquest complex de 
tractament de residus han recaigut dues 
sentències del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (en endavant,TSJC) que 
ordenen la clausura de la instal·lació i el 
cessament de la seva activitat i, en tot cas, el 
cessament de l’activitat de disposició de 
residus. 

 
La primera d’elles és la sentència de 7 de 
juliol de 2020 que anul·la l’autorització 
ambiental del complex de tractament de 
residus de 10 d’octubre de 2014 i ordena la 
clausura definitiva de la instal·lació i el 
cessament de totes les activitats del 
complex. 

 
En concret, els motius pels quals el TSJC va 
prendre aquesta decisió van ser tres: 
(1) la incompatibilitat urbanística i 
territorial d’una part de les instal·lacions; (2) 
la omissió de l’estudi d’impacte ambiental i, 
en el seu cas, la caducitat del presentat a 
març de 2009; 
(3) la improcedència de l’avaluació de 
l’impacte ambiental per haver omès l’estudi 
d’alternatives a l’emplaçament i solució 
tècnica aportada. 

 
En relació amb el primer dels motius, 
referent a la incompatibilitat urbanística i 
territorial d’una part de les instal·lacions, el 
TSJC conclou que la construcció de la bassa 
de lixiviats i aigües semi-netes es va dur a 
terme en sòl no urbanitzable, qualificat de 
zona de reserva forestal, i que forma part 
del PEIN del Massís de les Cadiretes i de la 
zona especial de protecció de les aus, ZEPA, 
alhora que apareix inclòs al sistema d’espais 
oberts, com a sòl de protecció especial del 
Pla territorial parcial de les comarques 
gironines. 

Pel que fa al segon motiu, relatiu a la 
omissió de l’estudi d’impacte ambiental i, 
en el seu cas, la caducitat del presentat, el 
TSJC conclou que amb la sol·licitud de 
l’autorització ambiental no es va presentar 
un estudi d’impacte ambiental complert de 
l’activitat del complex de tractament de 
residus (no incloïa el nou vas de disposició 
de residus i la nova bassa compartimentada 
de lixiviats i aigües semi-netes) i que l’estudi 
d’impacte ambiental presentat va caducar. 

 
I, per últim, el tercer motiu, referent a la 
improcedència de l’avaluació de l’impacte 
ambiental per omissió de l’estudi 
d’alternatives a l’emplaçament i la solució 
tècnica aportada, el TJSC conclou que 
l’activitat estava subjecta a l’avaluació 
ambiental de projectes perquè la 
construcció d’un vas de dipòsit de residus 
de 798.567 m³, sobrepassa en excés el límit 
de 25.000 tones que estableix la normativa 
vigent per no considerar necessari 
l’esmentat estudi. 

 
A més d’això, el TJSC conclou que la 
construcció efectiva del nou vas de dipòsit 
de residus, la bassa compartimentada per a 
lixiviats i aigües semi-netes i la nau de 
premsat sense titulació habilitant ─es van 
construir mentre es tramitava l’autorització 
ambiental anul·lada─ és un fet realment 
sorprenent per la seva temeritat i 
desconsideració de la legalitat que no pot 
vincular el resultat de l’estudi d’impacte 
ambiental pel que fa a l’emplaçament de 
l’activitat. 

 
La sentència va esdevenir ferma en data18 
de gener de 2021 i el Consorci del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Complex de Tractament de Residus de Solius 
no l’ha executat i manté oberta i en 
funcionament l’activitat del complex. 

 
Per aquest motiu, l’Associació Salvem Solius 
va instar l’execució forçosa de la sentència. 
Paral·lelament, tant la Generalitat de 
Catalunya com el Consorci del Complex de 
Tractament de Residus de Solius, han 
sol·licitat la inexecució temporal de la 
sentència. 

 
Actualment s’estan tramitant els 
corresponents incidents. 

 
La segona, és la més recent sentència de 
20 d’abril de 2021 que ordena la clausura i 
cessament de l’activitat del vas de disposició 
de residus del complex actualment en actiu 
perquè s’explota sense autorització 
ambiental ni urbanística ni cap control 
inicial. 

 
Els motius pels quals el TSJC va prendre 
aquesta decisió van ser que, en el moment 
de sol·licitar-se l’autorització ambiental ja 
s’havia construït el nou vas de disposició, i 
s’hi exercia l’activitat de dipòsit de residus 
sense autorització, ni ambiental ni 
urbanística, ni control inicial. 

 

A més, el TSJC estima que és necessària 
la clausura de l’activitat que s’exerceix 

sense autorització ambiental, llicència 
ambiental o comunicació obligatòria 
perquè no es pot exercir cap activitat sense 
titulació habilitant i, en aquest cas, 
l’activitat s’ha exercit des d’octubre de 
2014 sense aquesta. 

 
A hores d’ara, cap de les dues sentències 
han estat executades per l’Administració i 
l’activitat del complex de tractament de 
residus de Solius continua en ple 
funcionament. 

 

ACCIONS 

Instar l’execució de les citades sentències 
amb l’objectiu de cessar l’activitat del 
complex de tractament de residus de 
Solius. 

 
Oposar-se a l’ampliació del complex de 
tractament de residus de Solius. 

 
Promoure la restauració i recuperació de les 
zones d’explotació de residus i dels espais 
degradats del seu entorn. 

 
Re valoritzar l’entorn natural del complex 
de tractament de residus i dur a terme 
activitats d’educació ambiental per 
fomentar la reducció dels residus i el seu 
reciclatge i reutilització. 

 
 
 
 
 
 
 

Contacte: Natàlia Tubella 
Telèfon 670 08 02 42 
Salvemsolius@hotmail.com 

mailto:Salvemsolius@hotmail.com


 
 
 
 

 
 

 
 
 

El conflicte entre Lafarge i els 

veïns porta mes de 100 anys. 

 
Primer va ser amb la destrucció del 
Turo de Montcada, amb la 
contaminació i la pols de ciment que 
cobria tota Montcada (cases, 
teulades, roba, etc.) destrossant la 
pintura dels cotxes i aquest mateix 
pols el respiràvem i acabava en els 
nostres pulmons, a més de l' soroll 
que emet les 24 hores de el dia els 
365 dies de l'any. 

 
L'any 1976 es va realitzar la primera 
manifestació en contra de la cimentera 
tallant  el que és avui la nacional C17. 

 

 
 



L'any 2006 a partir del acord  

realitzat entre el sector del  ciment i de 
l'ACA, en el qual acorden portar a 
incinerar els llots de depuradora. Neix    
la Plataforma Anti Incineració per 
oposar-se a aquest acord. 

 
A partir d'aquest moment s'han 
realitzat nombroses xerrades, 
manifestacions, concentracions i 
denúncies. 

 
En l'actualitat després de varies 
sentències favorables als veïns de 
Montcada (2 al TSJC i 2 al Suprem 
ratificant- les) es troba sense cap 
autorització ambiental per poder 
seguir exercint la seva  activitat i estem 
a l'espera que tant la Generalitat com 
l'empresa acatin la sentència i la 
tanquin. 

 

Lafarge Holcim esta intentant tramitar 
una nova autorització, rectificant una 
autorització que no existeix, per aquet 
motiu estem realitzant diverses 
accions perquè la Generalitat no ho 
torni a donar-la de forma il·legal. 
 

 
 
 
Contacte: José Luís Conejero 
Telèfon: 646 69 45 61 

 

 
 
 
 
 
 
 



LA PLATAFORMA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓ I PER UN AIRE NET DE 
SANT VICENÇ DELS HORTS I BAIX 
LLOBREGAT 

 

 

La Plataforma Contra la contaminació i 
per un aire net de Sant Vicenç dels 
Horts i Baix Llobregat treballa des de fa 
dècades davant el problema ambiental 
que suposa la crema de residus tòxics 
de la cimentera Ciments Molins 
Industrial (CMI). 
La cimentera està situada a la vora de 
quatre municipis del Baix Llobregat. 
Emplaçada entre els termes municipals 
de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà i a 
pocs kilòmetres de Cervelló i Molins de 
Rei. 
Les emissions anuals per incineració són 
d’1 milió de tones de diòxid de nitrogen 
i més de 5.500 tones de partícules 
PM10 que afecten a una població de 
80.00 habitants i a 50 km2 de 
superfície. 

Antecedents: 
L’autorització ambiental per resolució 
del, en aquell moment, Conseller de 
Medi Ambient data del 12/05/2006 amb 
diverses modificacions presentades des 
d’aleshores com a canvis no substancials. 
El 9/12/2010 hi ha una modificació 
substancial d’autorització per a utilitzar 
biomassa com a combustible alternatiu al 
forn de ciment (fang de depuradora 
d’aigua i restes de fusta). 
Des d’aquesta data fins al 24/10/2017 es 
fan 10 modificacions no substancials 
d’activitat de la composició o de la 
quantitat de residus per a la combustió. 
L’any 2016, Ciments Molins Industrial 
sol·licita la modificació no substancial de 
la seva autorització per tal de modificar la 
quantitat de residus per incinerar: 
Pneumàtics Fora d’Ús (PFU) de 5.000 
TN/a a 20.000 TN/a 
Llots d’EDAR (aigües residuals industrials 
i urbanes) de 8.000 TN/a a 12.000 TN/a 
CDR de 75.000 TN/a a 63.000 TN/a 

Fusta de 27.000 TN/a a 20.000 TN/a. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pols acumulada en 24h a una 
terrassa d’un veí del Barri de Sant 
Josep de Sant Vicenç dels Horts, el 
barri més proper a la cimentera, a 
causa dels incidents de pols 
difosa. 



 

ACCIONS I PROPOSTES 
 
 
 
 
 
 

Mentre la cimentera i la Generalitat defensen que la modificació no és substancial, l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts presenta al·legacions contra aquest raonament per ser contrari a l’ordenament jurídic i la protecció del 
Medi Ambient. 
La introducció de 19.000 TN/a de residu PFU i EDAR és un impacte sever per emissions a l’atmosfera i per cendres 
amb residus i metalls pesats. 

 

24/10/2017 Recurs Contenciós Administratiu interposat per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts contra la 
Generalitat de Catalunya i Ciments Molins Industrial per tractar-se d’una modificació substancial de la llicència 
ambiental. 
12/06/20 el Tribunal Suprem emet sentència de no admetre a tràmit el Recurs Contenciós per un aspecte formal 
que sí estava correctament presentat. 
27/07/20 es presenta Recurs de Cassació contra la sentència del Tribunal Suprem que no ha estat admès a 
tràmit. A juny de 2021 s’estan fent les gestions per tal de recórrer al Tribunal Constitucional. La Plataforma volem 
arribar a la darrera instància judicial per aconseguir la retirada de l’autorització de la Generalitat de Catalunya a 
Ciments Molins o el seu tancament definitiu. 

 
Paral·lelament, la Plataforma reclama i fa el seguiment de les accions contemplades dins el Pla d’Acció 
Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PASMQA) 2019-2025 aprovat el febrer de 2019 pel Ple 
de l’Ajuntament i en sol·licita d’altres per tenir constància dels nivells de contaminació i de les condicions de 
salut de la població. En especial la dels nens i les nenes del CEIP Sant Josep situat a tocar de la cimentera. 

 
 
 

Contacte: Camina Diaz 
Telèfon: 626 22 31 04 

plataforma.contaminacion.svh@gmail.com 

mailto:plataforma.contaminacion.svh@gmail.com


 
 
 

AIRENET COORDINADORA VEINAL 

METROPOLITANA 

 
LA INCINERADORA TERSA 

La incineradora TERSA es troba al límit entre  
Barcelona i Sant Adrià de Besòs. És una empresa 
pública, propietat de l'Ajuntament de Barcelona (52%)  
i de l'AMB (Àrea Metropolitana Barcelona, 48%).  
Tersa tracta residus urbans de Barcelona, Sant Adrià,  
Badalona i altres. 

 
Actualment denunciada per delicte ecològic  
per la Fiscalia de Medi Ambient de Catalunya,  
després de 4 anys de recerca per part d'aquesta 
Fiscalia i de la Guàrdia Civil. La causa penal està  
en marxa. 
La planta va iniciar activitats en 1975.  
Fins entrada la dècada dels '90, les seves cendres  
Volàtils (riques en metalls pesants i dioxines) i escòries  
s'acumulaven lliurement en l'avui anomenada Platja  
del Fòrum i al Parc de la Pau.  
Terrenys aquests que no han estat descontaminats. 
Tersa ha estat sempre una planta poc transparent i  
les seves pràctiques contaminants han fet parlar des  
de fa dècades. 
En 2018, AireNet va denunciar a la planta Tersa per  
pràctiques contaminants i il·legals. Se'ls reclama treballar 
per sota de les temperatures mínimes legals, utilitzar  
quantitats insuficients de carbó actiu en filtres i falsejar  
controls ambientals.  
Es van incloure en la denúncia vídeos en què es veien 
les cendres volàtils dispersar-se lliurement, contravenint 
la llei que obliga a la seva descàrrega hermètica. 
La Generalitat de Catalunya, a través del seu Direcció  
General de Qualitat Ambiental, és la responsable de  
controlar aquesta planta. No obstant això, no va ser  
fins que AireNet denunciés les males pràctiques,  
que aquesta entitat s'assabentés dels funcionaments 
irregulars per part de la planta.. 
En els seus inicis, la planta s'emplaçava en una zona eminentment industrial. 



Avui dia, aquesta zona ha estat vastament urbanitzada i conviu  
amb milers d'habitatges, hotels, centres comercials.  

 

Durant la pandèmia, se li va permetre a Tersa 
incinerar residus biològics sense tractament previ, tot 
i no estar autoritzada ni preparada per fer-ho. 

 

 

 

PROPOSTES I ACCIONS 

 

AireNet persegueix el tancament de la planta incineradora i l'evolució cap a un model de 
residu zero. No obstant això, mentre es dóna aquesta evolució, la coordinadora creu que la 
ciutadania ha de ser partícip de control de la planta. Amb aquesta finalitat, ha proposat la 
creació d'un Observatori Ciutadà, que brindi accés obert a dades crítiques i crus (Raw) que 
reflecteixen el funcionament de la instal·lació. Dades com la temperatura de funcionament, 
la quantitat d'entrades empleats (gas, carbó actiu), el tipus de residus entrants, etc. serien 
de gran valor a l'hora de supervisar el funcionament d'aquesta planta. Estudis 
independents de les emissions i nivells de dioxina en aire i sòls també són requerits per la 
ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte: Silvina Frucella 

Telèfon: 634 60 88 97 airenet@airenet 



 

  
 

Nova Tracjusa a Juneda vol tractar els purins a partir d'incinerar residus una bomba 
de rellotgeria de conseqüències Incontrolables. 

Projecte d'incineradora de nova 
Tracjusa a Juneda a les Garrigues, 
desprès de 5 anys enrederint el 
projecte, la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat ha decidit atorgar 
l'Autorització Ambiental aquest 25 de 
març de 2021 en ple govern en funcions, 
amb una clara intenció de l'actual 
Conselleria de Territori de no permetre 
que la nova consellera o conseller tingui 
capacitat de decidir sobre una nova 
indústria d'incineració al país. La 
primera a les comarques de Lleida, 
suposadament per tractar els purins, 
quan en realitat aquests residus 
ramaders ja tenen vies de tractament 
molt avançat estesos per tota Europa, 
que consisteix en la separació 
líquid/sòlid de forma mecànica amb uns 
costos ambientals mínims. 

 
El projecte actual, utilitza el gas natural 
en una planta de cogeneració elèctrica, 
que aprofiten la calor dels motors 
deshidraten la part liquida dels purins 
uns 100.000 m3. 

 
 
 

Ara el nou projecte, de forma surrealista, presenta canviar el gas natural 
per 45.000tn de CDR (combustible derivat de residus) dels mal anomenats eco parcs i 
abocadors de la zona, també segons el director de l'Agencia de Residus (Josep Maria Tost) ens 
va dir que la procedència dels CDRs serien industrials, cal dir que a hores d'ara els residus 
urbans i els industrials no perillosos tenen la mateixa categoria i es gestionen conjuntament. 



Cremar el gas de síntesi, produït per la incineració amb el sistema de  gasificació dels CDRs, cal 
tenir present que aquest gas més impur i brut anomenat sin gas, té tan sols el 20% del poder 
calorífic que el gas natural, i per tant al cremar un gas mes brut al provenir d'us residus molt 
heterogenis com son els CDRs derivats dels residus urbans i industrials, s'han de cremar en 
unitats comparatives mes CDRs que gas natural al tenir menys poder calorífic i alhora 
augmentarà la contaminació en contenir mols més compostos tòxics en ser un gas molt més brut, 
alliberant compostos orgànics volàtils, dioxines, furans,..... 
 
Malgrat que el propi Consell Comarcal de les Garrigues, en la seva primera sessió del consell 
d'alcaldes de les Garrigues del 29 de juliol de 2019, es va manifestar  contrari mitjançant un 
acord, es contrari al projecte de la nova Tracjusa, que inclou la crema de residus urbans en la 
seva gestió. 
 
Per altra part en el debat al Parlament de Catalunya de l'11 de juliol de 2019 del Parlament de 
Catalunya, sobre el pla d'acció dels departaments davant l'emergència climàtica, es va aprovar la 
resolució 10 per majoria absoluta que manifestava: “El Parlament de Catalunya insta el Govern 
a presentar, dins del 2019, un pla integral, seguint els principis de l'economia circular, per a la 
conversió de les dejeccions ramaderes en oportunitats per a obtenir energia (metà) i adobs 
orgànics d'alt rendiment. Així mateix, l'insta a impulsar les modificacions normatives per tal 
que les plantes de tractament de purins que utilitzin la combustió tèrmica -inclosa la 
gasificació- de residus municipals, industrials o llurs derivats ho deixin de fer”. 

 
També el 5 de març del 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar una moratòria a nous 
projectes d’incineració de residus i que encara no s’ha implementat. 

 

Varies entitats integrades a la Plataforma aturem la incineradora a Juneda. Varen presentat un 

contenciós administratiu contra el Departament d'Acció Climàtica, per exigir la nul·litat de 

l'autorització ambiental que va fer l'anterior conselleria de Territori  durant el període del govern 

en funcions el 21 de març del 2022, exigint alhora la contesta als recursos que varen presentar a 

la citada autorització ambiental. Entitats adherides a la plataforma com Ipcena-Ed vàrem rebre el 

8 de juliol, per fi, la resolució signada per la consellera Jordà donant resposta als recursos que les 

entitats vàrem presentar contra l'autorització ambiental definitiva que l'anterior conselleria de 

Territori va donar. 

Aquesta resolució ens va deixar perplexes en desestimar tots els punts del recurs, que no pot ser 

més negativa i decebedora, i alhora va ratificar l’autorització ambiental convertint-se en la 

resolució definitiva, i eliminant el projecte de la incineradora de Tracjusa de Juneda dels efectes 

de la Moratòria on la consellera va insistir en la seva aprovació que Juneda també estava 

afectada per la moratòria.  Doncs contràriament a les seves declaracions favorables a un canvi en 

el projecte per no incinerar residus, amb la incorporació del projecte de Tracjusa a la Llei de 

moratòria a nous projectes d’incineració, declaracions fetes públiques als mitjans de comunicació 

on els dos projectes que més es va insistir en recalcar que afectava la moratòria varen ser els 

projectes de Tracjusa a Juneda a les Garrigues i de Cercs al Bergadà. En aquesta resolució, sense 

ni tant sols excusar-se, manifesta que el projecte de Tracjusa ara no es dels projectes inclosos 

inicialment a la moratòria en disposar d’autorització.  

 
 
 
 



PROPOSTES 
 
Demanem una rectificació de la conselleria d’Acció Climàtica la retirada de l’Autorització 
Ambiental per a tractar els purins a partir d’incinerar residus municipals i industrials i fer efectiva 
la moratòria a la incineració de residus fins que no s’aprovi la futura Llei de Prevenció de Res 

 

 
 

Contacte: Joan Vàzquez 
Telèfon: 610 72 24 61 
ipcena@ipcena.org 

mailto:ipcena@ipcena.org


 

Cercs és conegut bàsicament per dos coses: 
l’embassament de la Baells i l’antiga Central 
Tèrmica de Cercs, que s’abastia del carbó del 
Prepirineu berguedà. Això en part ja diu molt 
de la historia d’aquest municipi on s’ha 
sofert per una banda la pèrdua d’un poble, el 
de Sant Salvador de la Vedella, per tal de 
crear un reservori d’aigua per l’àrea 
metropolitana i de la contaminació 
produïda per una Central que, bàsicament, 
tenia com a objectiu abastir dita àrea. 

Aquests fets, tot i que no relacionats, no 
deixen de ser significatius sobre el grau de 
carrega compartida que ha suportat un 
municipi, i una comarca però esdevenen 
greus quan la Central Tèrmica obté 
l’”honor” de ser el primer delicte 
mediambiental de l’estat espanyol. 

Això va ser degut bàsicament per l’afectació 
a la salut dels veïns i veïnes de la comarca, 
especialment de Cercs, Fígols, la Nou i 
Vallcebre, efecte primer de la inexistència 
manifesta de filtres i segon de la orografia i 
climatologia de la zona. 

Més enllà de la mala praxis de les empreses 
explotadores, principalment FECSA i 
ENDESA (en el seu dia empreses publiques 
que en teoria vetllen pel bé públic), a la zona 
predomina una inversió tèrmica que 
combinada amb els vents predominants 
concentra tot el fum de qualsevol 
instal·lació de combustió a zones 
habitades, com Sant Cornel·li, Fígols i 
Vallcebre. A la pràctica la ubicació on es 
pretén fer la incineradora de residus 
industrials és la pitjor que es podria haver 
triat i no deixa de ser una conseqüència 
directa de la filosofia darrera d’aquest tipus 
d’instal·lació: abaratir costos i esclavitzar 
zones rurals, que fan el seu camí de forma 
diferenciada de les zones urbanes, al 
desenvolupament desbocat de les zones 
urbanes. 

En definitiva no es sinó la disputa d’una idea 
anacrònica “Millor emmalaltir però tenir 
treball” en contra la construcció conjunta 
d’un municipi i una comarca, que no volen 
retornar a aquest passat negre. 



NOVEMBRE 1984 MAIG 

 

La incineració de residus no és la solució a la generació de residus, tal i com es marca en les diferents 
directives europees s’ha de prioritzar sempre la recuperació de materials dels residus i mai el factor 

econòmic pot ser limitant tan en l ’aplicació de les directives europees ni en la protecció del nostre 
entorn natural. Aquest tipus de projectes mastodòntics han d’estar sempre lligats a polítiques 

públiques de desenvolupament territorial i mai poden quedar en mans de decisions empresarials 
particulars, que no vetllen pel bé comú. 

L’obligació del govern del nostre país és la de vetllar per un correcte desenvolupament del mateix i de 
la gent que hi viu , i no pot delegar aquestes funcions a interessos privats. Ni Aquí ni Enlloc! 

 
La incineradora en xifres: 
Més de 1.000 tones diàries de residus industrials cremats 

Més de 50 camions pesants diaris pujant i baixant per la carretera C16 

Més de 300.000 tones/any de diòxid de carboni (CO2) serien emeses, el 10% de tots els vehicles de 
Catalunya 
Amb la crema, els residus no desapareixen. Quasi un quart dels residus cremats queden com a cendres 
i escòries; unes 

80.000 tones/any, part de les quals són més tòxiques un cop cremades que abans de ser-ho, l’altre 
part a reblir camins, 
contaminant els boscos de la zona amb metalls pesats. 

Contacte: Martina Marcet. Telèfon: 647777076 plataformaantiincineradora@gmail.com 
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PLATAFORMA CERDANYOLA SENSE ABOCADORS 
 

Als terrenys que envolten el Castell de Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès tenim 18abocadors 
(Fig. 1) i fins fa ben poc encara es volia posar un altre més (Can Fatjó dels Aurons prop de 
Bellaterra). D’aquests 18 n’hi ha dos que són sòls industrials considerats contaminats pel seu antic 
ús. Els abocadors de la Plana són de diversos tipus i contenen una gran heterogeneïtat de residus 
com amiant, runes, industrials, hospitalaris, etc. La majoria són antigues argileres que en arribar 
al final de la seva vida útil, cap als anys 80, es van reomplir de tot tipus de deixalles sense cap 
control. Alguns d’ells encara produeixen gasos i lixiviats. Els casos més preocupants són l’abocador 
de Can Planas i l’abocador Elena, essent aquest últim un dels més contaminants de Catalunya 
segons dades recents. 

 
A part dels problemes ambientals derivats dels abocadors, hi ha un Projecte Director Urbanístic 
(l’anomenat Centre Direccional) que actualment preveu construir 5.400 habitatges a pocs metres 
de l’abocador de Can Planas. Entre d’altres crítiques que se li poden fer a aquest model de 
creixement urbanístic desmesurat, una és la pèrdua de connectivitat de Collserola amb la Plana 
del castell i el corredor de la Via Verda del Vallès, la qual cosa augmentarà la vulnerabilitat i 
l’aïllament de Collserola. 

 

Fig. 1. Abocadors a la Plana del Castell de Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès. S’inclouen aquells ‘oficials’ dins  

de l’àmbit del pla Director Urbanístic (PDU), d’altres adjacents i la Can Fatjó dels Aurons, pedrera pendent de 

restaurar, fins fa ben poc amb bales de l’Eco parc. Font: modificat a partir de Refem el Centre Direccional. 



 
 
 
 

 

ABOCADOR DE CAN PLANAS 
 

L’inici de les excavacions d’aquesta argilera es va començar a dur a terme abans del 1967. El 
propietari era el senyor Margenat i l’explotador Puigfel S.A. A partir dels anys 80 es comença a 
reomplir amb residus (Fig. 2). Als anys 90 ho comença a gestionar l’Entitat Metropolitana de 
Barcelona, de manera parcial. Es va clausurar l’any 1995, amb un nivell granular (trossos de totxo) 
per drenatge de gasos, que inclou xemeneies i 2 m d’argiles. La clausura consta d’una capa 
irregular d’argiles, la qual no impermeabilitza tota l’àrea i l’aigua de la pluja entra dins de 
l’abocador. També es va deixar un recollidor de lixiviats a la zona de l’església antiga de Sant 
Martí. Els tipus de residus que trobem són: provinents de la indústria tèxtil, de tallers mecànics, 
residus orgànics, sals d’alumini industrials (residus especials), escòries d’incineració, fangs de 
depuració de salmorres (amb presència de mercuri), terres contaminades (amb metalls pesants). 
Se sap que també van haver abocaments nocturns de camions de França. 
Fig. 2. Abocador de Can Planes a l’any 81. Font: Albert Lázaro 

 
Fig. 3. Antigues argileres al voltant del castell de Sant Marçal. Font: www.totsuma.cat/projecte/1866/ 

 
L’abocador de Can Planas representa 18 hectàrees amb 2,5 milions de tones de residus, de les 
quals més de 300.000 tones són altament perilloses com les sals de metalls pesants, els 
hidrocarburs i també residus catalogats com a especials segons la normativa europea, com són 
les sals de fosa d’alumini. Endemés, aquests residus tenen una alta capacitat reactiva amb l’aigua 
de dos aqüífers que traspassen l’abocador amb els problemes derivats que pot haver per a la 
salut pública. De fet, hi hagut dos episodis ens els que els lixiviats han aflorat a la superfície de 
manera massiva (any 2004 i 2011). 

 
Actualment, i respecte a la construcció d’habitatges que es preveu fer a pocs metres d’aquest 
abocador, tan sols es contemplen les següents mesures: impermeabilitzar la superfície de 
l’abocador; instal·lar una barrera hidràulica a una de les cubetes de l’abocador per minimitzar 
l’entrada de l’aigua dels aqüífers (-es desconeixen els detalls d’aquesta barrera ja que les 
al·legacions realitzades al projecte urbanístic no han estat respostes-). 

http://www.totsuma.cat/projecte/1866/
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ABOCADOR ELENA 
 

El farciment d’aquesta argilera de 5 hectàrees amb bales de l’Eco parc-II de Montcada havia 
d’ésser un projecte innovador, un model de restauració paisatgística amb un impacte zero. Això 
ens venien (Fig. 1 i 4). Teòricament per llei aquestes bales no podien portar més d’un 15% de 
matèria “internitzada”. La realitat ha estat ben diferent i el contingut de matèria orgànica a les 
bales de residus dipositades entre els anys 2007 i 2011 és tan alt que fins i tot s’ha instal·lat una 
Planta de Gas Renovable (inaugurada al gener del 2021) per aprofitar el biogàs que es genera com 
a resultat de la descomposició de la matèria orgànica. L’argilera mai es va poder acabar d’omplir 
en la seva totalitat amb les bales i prèviament a la Planta de Gas, el “biogàs” sortia per qualsevol 
lloc, fins i tot pel clavegueram. A part de les pudors derivades de les bales, que tindrem segur 
durant unes quantes dècades més, també hi havia sortida de lixiviats amb més de 98 substàncies, 
de les quals aproximadament la meitat són cancerígenes (organoclorats, formaldehid, etc.). 

 

Fig. 4.: a) Inicis de l’abocador Elena. b) Bales de l’Ecoparc-II. c i d) contingut d’una bala a l’any 2007. Font: 
PlataformaVallesnet. 

CONTEXT ACTUAL 
Diverses entitats com Plataforma Cerdanyola sense Abocadors, Refem el Centre Direccional, ADENC, 
Plataforma Cívica en Defensa de Collserola i tres grups municipals hem presentat al maig de 2021 un 
contenciós-administratiu amb l’objectiu de minimitzar els impactes del PDU del Centre Direccional, ja que 
hi ha molts aspectes millorables. Els costos judicials s’estan cobrint comptant amb la participació 
ciutadana. Aquest projecte ja es va aturar dos cops en el passat, ja que per exemple, es volia construir just 
a sobre de l’abocador de Can Planas posant els pisos de protecció oficial on és la sortida de gasos de les 
xemeneies. 

 
Contacte: Mercè Cisneros 
Telèfon: 617 59 02 70. cerdanyolasenseabocadors@gmail.com 

mailto:cerdanyolasenseabocadors@gmail.com


 

 
 

 

L'empresa Uniland Cementera S.A. el 3 de juny de 2010, va sol·licitar incorporar un canvi 

substancial per ampliació dels residus a valoritzar energèticament consistents en derivats 

de residus de la fracció resta de residus sòlids urbans (90.000tones/any), llots de 

depuradora (50.000tones/any), restes de poda vegetal (115.000tones/any). El 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va autoritzar 

la crema d'aquests residus. 

 
El Moviment Contra la Incineració a Uniland (26 de maig de 2011) i La Plataforma en 

Defensa de la Salut i el Medi Ambient (any 2000) amb seu a Sta. Margarida i Els Monjos 

i d'àmbit comarcal, volem donar a conèixer que, segons les dades publicades 

recentment pel Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern espanyol, entre les cinc 

industries més contaminants de Catalunya l'any 2019 hi ha la Cimentera Portland a 

Sitges i a Sta Margarida i Els Monjos (Uniland). En quant a Uniland ( Cementos Portland 

Valderribas) gràcies a l'increment de les emissions letals en un sol any, escala fins el 

tercer lloc en el rànquing de les empreses més fòssils de Catalunya, les dues plantes del 

grup al nostre territori són part del grup de Fomento de Construcciones y Contratas 

(FCC), avui controlat per Carlos Slim el cinquè home més ric del món segons Forbes. 

 
L'Informe sobre Indicadors de Salut de Sta Margarida i Els Monjos de 2012 diu: "Cal 

destacar que , a partir de 2012 va adquirint protagonisme el grup de les neoplàsies en 

ambdós sexes" 

 
Greu amenaça de contaminació a Santa Margarida i els Monjos 

 
L‘empresa PorlandValderribas SA (Uniland,) de Santa Margarida i els Monjos, ha 

sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

substituir el coc de petroli que utilitzava com combustible per carbó, la qual cosa 

representa un increment important d’emissions contaminants a l’atmosfera, pel 

transport dels producte i per la tipologia del mateix. 



És per a tots aquests motius que La Plataforma Cívica per la Salut i el Medi Ambient, junt 

amb altres grups ecologistes del Penedès hem presentat un Recurs de Reposició 

al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i fem una crida a totes les 

veïnes i veïns, les administracions, els partits i les associacions del Penedès per tal 

d’iniciar accions per deturar aquest canvi tan perjudicial per a la salut, el medi ambienti 

l'acceleració del canvi climàtic, i exigir el consum d’energies netes en aquesta empresa 

com el gas. 

El nostre objectiu es que la cimentera Uniland de Santa Margarida i els Monjos 

deixi d’incinerar residus i subproductes ja que suposen un greu perill per a la Salut 

de la població penedesenca i pel Medi Ambient així com un malbaratament dels 

recursos pel fet de no reciclar-los i compromet el present i el futur econòmic del 

Penedès. 

 



Plataforma Antiincineradora del Congost 

EN CONTRA DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA DE BIOMASSA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA 2007-2021. 

Per aquest raonament es manifesta obertament en contra de la instal·lació d’una planta de 
cogeneració d’energia a base de biomassa forestal, al terme municipal de la Garriga, pels següents 
motius: 

 
1. Metges especialistes i científics s’han pronunciat en contra d’aquesta planta pel perill que 
representa per a la salut. 
2. Les plantes de biomassa no deixen de ser incineradores. Es considera energia renovable, però no 
neta. Les seves emissions (CO2, NOx, SO2, metalls pesants, compostos orgànics, furans, dioxines, 
partícules ultrafines) són contaminants i l’acumulació excessiva a l’organisme provoca malalties 
greus. 

ATÈS que, la crema de tots aquests elements generaran unes emissions de 57.000 
m3/gasos/hora.11,1 Kg/hora de NOx (òxid de nitrogen) 9 Kg/hora de SO2 (anhídrid sulfurós)Aquest 
dos gasos provoquen pluja àcida.1,5Kg/hora PST (partícules) 7.067 Kg/hora de CO2(gasos d’efecte 
hivernacle) 8.122 Kg/h de H2O2.991 Kg/h de O2. 26.300 Kg/h de N2. En total l’emissió serà de 
355.980 Tm gasos/any 

ATÈS que, aquestes emissions són perjudicials per la salut i va en contra del protocol de Kioto. 

ATÈS que, la ubicació de la incineradora esta molt a prop de camps de conreu i les emissions que 
produeixen plantes d’aquest estil és dipositarien en el sol i així entrarien a la cadena tròfica. 

 

3. La proximitat del projecte a zones residencials i a població escolar. Encara que les emissions de la 
planta no superin els màxims permesos per la llei, es raonable aplicar el principi de prevenció i ubicar- 
la a una distància mínima de nuclis urbans de 4 Km i no als 600 metres com està projectat. 

 

4. La dimensió de la planta de biomassa no respon a un projecte ecològic sinó econòmic. Els projectes 
privats tenen subvencionats el KW produït i òbviament han de ser de gran potència per tenir el 
màxim de benefici. No proveeixen d’energia elèctrica les poblacions on s’instal·len, tota la seva 
energia va directament a la xarxa general. 

 

5. No hi ha cap pla forestal per a l’aprovisionament de les 60.000 tm/any de biomassa, que 
necessita la planta, en un radi de 50 km. Distància determinada pel món científic per mantenir 
l’equilibri de les emissions del CO2. 

 

6. És injustificable que es vulgui implantar al costat de la zona protegida Xarxa Natura 2000.No s’ha 
fet cap mena d’estudi, informe d’impacte ambiental, per saber com pot afectar l’ecosistema. 

 

7. Malmet i degrada l’entorn natural, el patrimoni individual i comú dels veïns dels municipis afectats 
i hipoteca el territori. 

 

8. L’administració pública no pot admetre que els interessos particulars d’una empresa la condicioni 
a modificar el pla general urbanístic per encabir-hi la planta de biomassa i a la vegada legalitzar les 
irregularitats consentides en els darrers anys. 

 
 

9. És un plantejament insolidari amb el territori. No s’ha tingut en compte l’opinió dels municipis 
colidants afectats. 

 

10. EL any 2009. La majoria de partits polítics amb representació a l’Ajuntament de la Garriga, 
excepte UDC, ICV i GIG, fins a dia d’avui, malgrat totes les denúncies presentades per la 



Plataforma, no han mostrat cap interès per aturar aquest projecte. Al contrari, l’avala i el recolza 
plenament en un exercici de total irresponsabilitat que hipoteca present i futur de tots els municipis 
afectats, i és per això que els fem responsables de les conseqüències. 

IRREGULARITATS DETECTADES 
 

* L’Ajuntament de la Garriga no va posar el projecte a l’exposició pública ni veïnal, que pertocava, 
abans de trametre l’expedient a la Conselleria de Medi Ambient. 
* Davant les primeres al·legacions presentades, nov. de 2007, a l’OGAU (Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada), aquest organisme de la Generalitat va demanar arguments a l’empresa 
promotora per contestar-les. D’aquesta manera demostra la poca solidesa del primer informe 
favorable realitzat l’any anterior pel mateix OGAU. 
* Les següents al·legacions obliga l’OGAU a rectificar, en dos informes posteriors, les seves 
conclusions. I així determina que el projecte s’ajusta a la llei malgrat que no existeix el certificat de 
compatibilitat urbanística, que obliga la llei 3/98 de “procedimiento administrativo”.* 

La Conselleria de Salut inicialment va denegar l’autorització si no es presentava informació 
addicional. Malgrat que aquest requeriment no va ser complert, finalment va donar el seu vist i plau 
tot i manifestar no haver estat presentada la documentació sol·licitada. 
* Informe de l’UPC, s’encarrega un informe de dispersió ambiental (nov-08) que creiem 
contradictori, incomplet i tendenciós. S’ha requerit l’Ajuntament a fer una exposició pública per part 
de l’UPC. A data d’avui no s’ha fet. 
* L’Ajuntament de la Garriga no ha respost les al·legacions ni informes jurídics, urbanístics i tècnics 
presentats per aquesta Associació i els seus advocats. 
* Han estat presentades 2500 signatures a l’Ajuntament de la Garriga en contra d’aquesta planta de 
biomassa i fins ara han estat del tot ignorades, cap partit polític en les darreres eleccions va 
aconseguir aquest nombre de votants. 
* Falta de participació i informació per part de l’Ajuntament de la Garriga. 
*Les conclusions en contra, a què es va arribar sobre la planta de biomassa en el procés obert de 
l’Agenda 21, han quedat totalment ignorades en el seu informe final. 
*Un membre dels serveis jurídics de l’Ajuntament també ha assessorat l’empresa promotora del 
projecte. Això hauria de qüestionar i invalidar tota decisió presa a instàncies d’aquest departament. 
*L’expedient de major cabuda a favor de l’empresa promotora inclou terrenys de domini públic 
hidràulic i camins públics. Esperem que l’Ajuntament de la Garriga i l’ACA (Agència Catalana d’Aigua) 
puguin justificar la seva desídia en la defensa del patrimoni públic. 

 

Estat actual per incineració de Biomassa.2021 
https://www.google.es/maps/place/Desguaces+Tamayo/@41.66586,2.2884149,506m/data=!3m1!1e3!4m5 
!3m4!1s0x12a4c5e5ddb7ad0f:0x5e9bc0d4aaf621f3!8m2!3d41.6661588!4d2.2861589 

En tota la documentació recopilada ens vàrem trobar en la sorpresa G.T. Tamayo S.A. havia 
tramitat un expedient de major cabuda, mitjançant el qual es va posar en nom seu quasi 3 ha. 
terrenys guanyats a la llera del riu, comprovant que en aquest expedient existien bastantes 
irregularitats, entre elles la inacció de l’ACA, aquesta apropiació de la llera del riu ampliava el 
terreny per poder enquibir la incineradora. 

https://www.google.es/maps/place/Desguaces%2BTamayo/%4041.66586%2C2.2884149%2C506m/data%3D!3m1!1e3!4m5


Iniciem les accions els 2011, primer davant de l’ACA i posteriorment contenciós administratiu 
per ocupació de la llera del riu. 
El Jutjat va estimar parcialment el recurs en una sentència agredolça. El resultat de la irrefutable 

prova practicada, la va portar a establir que hi havia indicis evidents de què, efectivament, 
s’havia produït l’ocupació irregular denunciada a l’ACA. 

Al final de tot el procés el Jutjat va desestimar l’apel·lació. 
La Plataforma havia interposat recurs administratiu contra la Resolució de l’ACA que resolia la 
denúncia, d’aquesta manera, es reservava una segona via per a qüestionar la legalitat de la 
Resolució, d’aquesta forma la Plataforma va poder interposar nou recurs contenciós 
administratiu contra la repetida Resolució que desestima la denúncia. 
Actualment estem a l’espera de la resolució d’aquest segon contenciós, esperem que sigui positiu 
donada la quantitat de proves aportades. 

 

Últimament aquesta mateixa empresa té denúncies per emissions tòxiques per fabricació de 

biomassa. 
 

Resum de proves presentades 
 

1. - Resum estudi geològic ordenat pel jutjat: Es constata que "hi ha un gruix de reblert antròpic 
molt heterogeni, de gruixos entre 3,0 a més de 5 metres que descansen sobre materials al·luvials 
de la llera i terrassa inferior del riu Congost, havent-se modificat al llarg dels anys la 
geomorfologia i topografia del riu en aquesta zona” l’informe també diu que hi havia tota mena 
d’abocaments, com peces de cotxe, neumàtics, vidres, plàstics de tota mena, restes vegetals, 
restes de construcció, ferralla, cables, etc 
2.- Resum informe arquitecte: Queda demostrat que l’endegament realitzat per G.T. Tamayo, 
no es corresponen ni en la naturalesa ni en el seu traçat, amb les previstes en el“Proyecto de 
Encauzamiento de un Tramo del Rio Congost” promogut y autoritzat per pel “Ministerio de 
Obras Públicas” es desconeix qui va executar aquestes obres, si hi ha projecte, tampoc consta 
cap expedient d’autorització de les obres executades. 
3.- Resum informe topogràfic: Que havent fet comparacions i superposicions amb documents 

oficials obtinguts des de l’any 1949, es pot precisar el límit de la llera del riu amb la finca de G.T. 

Tamayo S.A., podent afirmar que el límits actuals d’aquesta finca superen notablement les fites 

de la ribera del riu Congost. 
 

Plànol cadastral de l’any 2010 Plànol cadastral després de l’expedient de 

cabuda, en blau la zona ocupada de llera. 

És per tots aquest motius que rebutgem la possibilitat plantejada, que al terme municipal de la 
Garriga hi pugui anar aquesta planta de cogeneració amb biomassa forestal. 

ASSOCIACIÓ PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST 
 

Correu electrònic: plataformacongost@gmail.com 
Blog: http://antiincineradoradelcongost.blospot.com/ 

mailto:plataformacongost@gmail.com
http://antiincineradoradelcongost.blospot.com/


 
 

 
PLATAFORMA TANQUEM FUMANYA 

 
 

 
PLANTA DE COMPOSTATGE DE FUMANYA 

La planta de Compostatge de Fumanya, SL, va 

iniciar la seva activitat l’any 1998 com a gestora de 

residus. A l’any 2001 va ampliar l’activitat a les 

instal·lacions que utilitza a data 

d’avui. Actualment, la Planta disposa 

d’Autorització Ambiental per a l’activitat de 

Valorització de Residus Orgànics mitjançant 

Compostatge. 

Aquestes instal·lacions s’ubiquen en una finca 

privada del municipi de Sant Martí d’Albars (114 

hab) en el nucli de Beulaigua ( a uns 300m) i a uns 

2 km del nucli de Santa Creu de Jutglars del 

municipi d’Olost. Es troba en un altiplà d’un espai 

d’interès natural , rodejat per dues rieres que 

abasteixen a part del lluçanès al seu pas per 

aquest i a d’altres municipis del Bages 

essencialment fins ajuntar-se amb el Llobregat. 

Per la seva ubicació, les corrents de l’aire 

distribueixen habitualment les fortes pudors que 

emet la planta com si d’una altra riera es tractés, 

cap a Beulaigua si l’aire va de sud a nord (matins) i cap a Santa Creu de Jutglars arrasant tot el 

que troba pel camí i establint-se en aquest nucli tota la nit i part de la matinada (hores d’aire 

provinent del nord cap el sud). 

Degut a les fortes molèsties que no permetien sortir a l’exterior de les cases als veïns afectats i 

ni dins d’aquestes, es va crear una plataforma per defensar-los(comissió SOS Lluçanès). 

Mitjançant aquesta es va aconseguir conèixer l’origen i destí dels productes que tractaven i les 

quantitats que es declaraven. Així vam saber que el percentatge més elevat provenia de les 

depuradores urbanes (55%) destacant les de les zones metropolitanes (edars Barcelonès aprox 

13 milions de kg/any) i la resta de tota Catalunya fins assolir aquest 55%.(20000tn/any) 

Destaquem que el lluçanès hi portava 259.000kg/any. 

La industria càrnia hi enviava al 2004 un 12% dels seus residus (aprox. 8000tn/any) 

Les industries papereres hi entraven un 7% (aprox. 4000tn/any) 

La resta fins arribar a les 42000tn/any que declaraven gestionar provenien d’empreses 

alimentàries, ramaderes, agrícoles, ect.... 

Resumint: al lluçanès som uns 8.000 hab. I parlant clar ens mengem la merda de milions (entre 

persones i bestiar). 

Referent al què s’hi tracta darrerament , estem a l’espera de que ens trametin el que es va 

sol·licitar fa mesos a l’OGAU i és la relació d’entrades i sortides ( de les que tenen 

coneixement) . 



 
 

 

PLATAFORMA TANQUEM FUMANYA 
 
 
 
 

 

Malgrat els anys de queixes que es resumeixen en el vídeo penjat a les xarxes “el calvari de Santa 

Creu “i les millores que han manifestat haver realitzat per aquestes pressions, les molèsties no 

han deixat de persistir fet que corrobora els nostres estudis sobre el terreny i a primera línia, de 

que la planta està mal ubicada i cap millora acabarà amb la problemàtica com s’ha constatat en 

els 20 anys de funcionament. Els veïns davant la impotència d’una administració sense respostes 

coherents , van decidir esperar pacientment a que se li acabés la llicència i no li fos renovada. 

Contràriament a les nostres expectatives, a finals del 2020 l’empresa va presentar a l’OGAU un 

projecte de modificació substancial de l’activitat amb número d’expedient B2BAEIA210002 per 

regularitzar els aspectes no conformes detectats en una inspecció. Actualment aquest projectes 

de canvi substancial està en fase de l’avaluació d’impacte ambiental per part de 

l’administració competent. Després de consultar el projecte en fase d’exposició pública, s’ha 

pogut saber que l’empresa preveu augmentar la superfície que ocupa l’activitat de 6.983 m² 

actuals fins a 16.416,51 m². Comptant la zona verda i de circulació, el terreny ocupat passaria 

de 19.536 m² a 34.950,95 m². Amb aquesta ampliació, la planta podria tractar 23.000 tones de 

residu orgànic més a l’any, passant de les 42.000 Tn/any actuals a les 65.340 Tn/any. 

 

 
Aquesta ampliació de la planta -de la que ens vam assabentar casualment- ha rebut un ferm 

rebuig per part dels moviments socials de la zona i es va crear “tanquem Fumanya”, una nova 

plataforma ampliant “ comissió SOS Lluçanès” amb altres entitats que defensen el territori 

demanant-ne el tancament de nou, i emplaçant tota la gent a fer arribar al·legacions al 

consistori de Sant Martí per aturar-ne l’ampliació i exigir el tancament definitiu per haver 

demostrat en aquests 20 anys la seva inviabilitat en l’actual ubicació. Altres associacions com 

el Grup de defensa del Ter (GDT) o el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, també s’han 

mostrat en contra . 

Així que seguim exigint que pels principis de territorialitat, sostenibilitat i tants d’altres plens 

solament de bones intencions per part de les administracions implicades i contemplant que 

s’ha creat una càtedra en defensa del món rural , el tancament definitiu sense cap altra opció, 

d’aquesta planta. 

 

 
Contacte: tanquemfumanya@gmail.com 

mailto:tanquemfumanya@gmail.com

