
 

 

 

   

    

Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular 
La Riera, 48 –2n   08301 – Mataró 
Tel. 937582292 
Fax. 937582292 

Ajuntament 
 de Mataró 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D ’UNITAT 
POPULAR (CUP) SOBRE LA PLANTA D’ESCÒRIES DE LA INCI NERADORA DE 
MATARÓ 

L’actual tractament de residus a la comarca i al país genera una sèrie d’externalitats 
ambientals i econòmiques sovint obviades en les informacions institucionals i en les 
notícies dels mitjans de comunicació. 
  
La manca d’una política ambiciosa de minimització en origen de residus que limiti 
progressivament la fabricació i introducció en el mercat de productes, envasos i 
embolcalls de difícil o impossible reciclatge i reutilització genera forts impactes 
ambientals. 
 
La problemàtica dels abocadors és abastament coneguda. Però també la incineració i 
els residus que genera comporta riscos destacables. Els processos lligats a la 
incineració poden implicar contaminació de l’aire a través del fum i la pols expulsats en 
les diverses operacions. Poden afectar les aigües subterrànies, a través de les aigües 
residuals de les instal·lacions i de la lixiviació produïda en certs abocaments o 
aplicacions al medi d’escòries i cendres. Alhora, la incineració sota l’eufemisme de la 
recuperació energètica incrementa l’emissió de gasos que propicien l’efecte hivernacle 
i suposa un malbaratament d’importants recursos finits del planeta.  
 
El tractament de les escòries, en el nostre cas ha comportat una llarga problemàtica de 
tothom coneguda, especialment quan l’empresa Pedreres Rusc va gestionar durant 7 
(?) anys aquest residu davant l’Hospital de Mataró incomplint de manera reiterativa la 
normativa de l’Ordre de valorització i el més elemental sentit comú per la proximitat a 
l’Hospital i el veïnat. Així, la planta tractava els residus a cel obert, damunt un sòl no 
impermeabilitzat, en un espai urbanístic no destinat a usos industrials, amb sorolls, 
pols i sobretot amb els riscos de contaminació de les aigües subterrànies i de dispersió 
de tòxics a l’atmosfera. 
 
Posteriorment, la planta es traslladà a Les Franqueses dins un polígon industrial on 
sembla complir la normativa. Malgrat això, el cost dels lloguers i el transport han 
suposat l’inici d’un procés per instal·lar la planta a la Pedrera d’en Busqué, als termes 
d’Argentona i Dosrius, propietat de l’empresa. Es tracta d’una pedrera en restauració, 
en sòl forestal no urbanitzable, a 50 metres del PEIN i que forma part d’un corredor 
biològic segons informes del Pla Territorial i de Departament de Medi Ambient. La 
instal·lació de la planta en aquest espai suposaria  una ubicació inadequada 
urbanísticament i ambientalment, amb difícil contro l popular i tècnic, i 
hipotecaria la restauració integral del corredor bi ològic i del paisatge  de la conca 
prou malmès ja per les pedreres. I suposaria un retorn a la situació d’irregularitats que 
Pedreres Rusc va protagonitzar a Mataró. 
 
Davant de tot això, les alternatives són la ubicació de la Planta dins polígons 
industrials propers a la Incineradora o bé l’opció de gestionar les escòries dins 
els recintes de la incineradora o en zones molt prò ximes , tal com s’ha fet a Girona 
recentment. Aquestes solucions tindrien importants avantatges ambientals que 
internalitzarien i reduirien alguns efectes. Així, amb la proximitat es reduiria el consum 
d’energia i del cost econòmic generat pel transport i es limitaria el trànsit de camions 
de gran tonatge. I, per altra banda, s’impedirien els nous efectes ambientals que 



 

 

 

 

   

comporta la ubicació en un espai inadequat que es troba en fase de restauració 
ambiental i paisatgística.  
 
Malgrat el caràcter insostenible de la incineració de residus i fins que no s'implanti una 
política de gestió alternativa, considerem que cal minimitzar els efectes ambientals 
en la gestió dels residus generats pel procés d’inc ineració . En el cas de les 
escòries que es generen a la incineradora de Mataró, pensem que és important 
estudiar i  impulsar el seu tractament en un espai proper , reduint el consum 
d’energia i el cost econòmic generat pel transport i limitant el trànsit de camions de 
gran tonatge. En qualsevol ubicació que es decideixi, s’han de mi nimitzar els 
efectes ambientals i paisatgístics.  
   
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al 
Ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels acords següents: 
 
1.- L'Ajuntament de Mataró rebutja la possible ubicació de la planta d'escòries de la 
incineradora de Mataró a la pedrera d'en Busqué (Dosrius), per tal d'evitar els efectes 
ambientals i paisatgístics que comportaria aquesta opció. 
 
2.- L'Ajuntament de Mataró instarà el Consorci de Tractament Residus Sòlids Urbans 
del Maresme a estudiar i planificar una ubicació alternativa de la planta de tractament 
d’escòries perquè se situï dins d'un polígon industrial, que compleixi amb els requisits 
urbanístics, ambientals i de proximitat a la Incineradora. 
 
3.- L'Ajuntament de Mataró traslladarà els acords d'aquesta resolució al  Consorci de 
Tractament Residus Sòlids Urbans del Maresme, al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, al Departament de Política Territorial i Urbanisme i al Consell Comarcal del 
Maresme. 
 
No obstant això, el Ple decidirà. 
 
 
 
 
Xavier Safont-Tria 
Grup Municipal de la CUP 
 
Mataró 29 d’octubre de 2009 


