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Al�legacions al Projecte i Expedient d’instal�lació de la Planta de Tractament 

d’escòries d’incineradora i de fosa metal�lúrgica a la Pedrera d’en Bosqué de 

Dosrius. 

 

M.Teresa Pagès..Claus .DNI..46618905K amb domicili a Pau Casals, 10 2on 08319 Dosrius 
En representació de la Plataforma d’Acció Ambiental EL ROURE de Dosrius, amb nº de 
registre d’entitats d’entitat 34-286, i de tot un seguit d’entitats dels municipis de Dosrius i 
Argentona ens adrecem a vostè per tal d’exposar  les següents al�legacions, les quals 
perceptivament requereixen resposta en tant que l’entitat s’ha posicionat legalment com a 
part en el conflicte. 
 
Agrupem les al�legacions en tres categories: 
 

A) Al�legacions a aspectes de la tramitació del  projecte i la seva 
exposició pública: 
 
1)   Fem una al�legació a la totalitat del projecte per incompliment dels requisits 
previs a l’exposició pública que, segons el text refós de la Llei d’Urbanisme del 2005, s’hi 
han d’incloure; tant perquè manquen documents ( manca la compatibilitat urbanística i 
l’informe de l’ACA, entre d’altres) com perquè l’informe de la Direcció General de 
Desenvolupament Rural (Document ANNEX 1) és desfavorable a la construcció de la nau, 
la qual s’especifica que hauria de ser edificada en sòl industrial.  
 
 Article 48 

Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable 

1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 47.4, si no estan incloses en un pla 
especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació pública per l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte 
d'aquestes actuacions com, si s'escau, el pla especial urbanístic formulat per a acomplir–les han d'incloure la 
documentació següent:  

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el planejament urbanístic i 
sectorial. 

b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès 
declarat. 

d) Un informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és comprès en un pla sectorial agrari. 

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles 



declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

f) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments paleontològics o punts geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

  
Així mateix ens consta documentalment que la OGAU (ANNEX 2) ha arxivat i retornat 
el Projecte per manca de requisits lligats a la compatibilitat urbanística. No entenem 
com  es sotmet a exposició pública un Projecte que és ple de mancances i irregularitats i 
que, per tant, en cas que la Comissió de Govern aprovés la utilitat pública segurament 
caldria el reinici de bona part del procés d’informació dels organismes que no han informat 
o han informat desfavorablement, cosa que pot implicar que els ciutadans i entitats 
interessats haguem de fer noves al�legacions al projecte, amb tota la dedicació voluntària 
que suposaria o bé, en el cas d’aprovació de la utilitat pública iniciar un procés jurídic 
contenciós administratiu. 
 

 

 
De tot això podem dubtar i deduir un procediment incorrecte agreujat perquè les 
prescripcions supramunicipals a què es fan referència. no existeixen ja que el Projecte no 
forma part de cap projecte públic d’interès supramunicipal sinó un interès particular –fins i 
tot l’Ajuntament del municipi veí, Argentona, ha fet pública la seva disconformitat amb el 
Projecte.  
 
 



B) AL�LEGACIONS A IMPLICACIONS DEL CONVENI SIGNAT 
AMB EL PROJECTE. 
 
L’autorització del Projecte de la Planta objecte de l’exposició pública comportaria  
condicions destacables i fonamentals que no es despleguen o concreten en el Projecte 
exposat però que entenem que formen part del conjunt de documentació de l’expedient.  
Es tracta de les condicions derivades del Conveni signat entre l’Ajuntament i Pedreres 
Rusc i que impliquen el tarannà del Projecte, com exposem a les a al�legacions següents (2, 
3, 4,  5 i 6). 
   
2)  Al�leguem respecte a la durada i concreció de les activitats del  Projecte. Cal 
assenyalar que ni el Conveni signat ni el projecte no especifiquen la durada de l’explotació 
de la Planta al si de la Pedrera, fet que podria potenciar que, un cop restaurat l’espai 
afectat pel monodipòsit actual, es produís una demora llarga i indefinida en el 
desmantellament de la Planta contradient la restauració integral que hauria 
d’afectar tot el recinte de la pedrera. Tot i així, el Conveni parla de la cessió d’una nau 
annexa a la pedrera –la situació urbanística de la qual és irregular- per un termini de 50 
anys, per la qual cosa es dedueix que aquesta nau com a mínim existiria durant 50 anys, que 
l’explotació de la Planta d’escòries també tindria una durada probable d’un mínim de 50 
anys. Al�leguem la manca de la concreció de la durada de l’explotació de la Planta ja 
que això hipotecaria també  la restauració integral tant per l’espai ocupat per la Planta com 
per l’espai ocupat per la nau, tenint en compte que la legislació i el pla de restauració 
vigents exigeixen que un cop fet el rebliment es desmantellin totes les instal�lacions 
annexes. 
 

3) Al�leguem que el Conveni contradiu els objectius i orientacions de l’actual Llei de 

Residus que al capítol II parla de promoure prioritàriament la reducció de la producció 

de residus. Així, de la lectura detallada del Conveni podem també deduir que es podria 

crear una dinàmica que estimuli l’augment de les tones tractades i abocades fins al 

màxim de capacitat per tal d’augmentar els beneficis de l’empresa i el Consistori, 

participant així en una cultura de la brossa com a negoci que estimula l’augment de la 

seva producció.  

4) Al�leguem que tant el Conveni com la resta de documents del Projecte no tenen per 
objecte el que textualment diu la Llei d’Urbanisme, és a dir “El sòl no urbanitzable pot 
ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar–lo a les activitats o els equipaments d'interès públic 
que s'hagin d'emplaçar en el medi rural”.  Però, una Planta de tractament d’escòries ni per 
manca de terrenys adequats, ni per cap necessitat específica intrínseca  a l’activitat, 
s’ha d’emplaçar en el medi rural sinó que, al contrari, ho ha de fer, com a a activitat 
industrial de tractament de residus en un sòl industrial.  

Entenem que el “tractament de residus” referit com interès públic ho és sempre que 
no hi hagi una alternativa d’ubicació millor, és a dir, com diu la Llei, 
imperativament: “s’hagi d’emplaçar en el medi rural”. I ni el Projecte ni el Conveni 
ens demostren en cap moment la impossibilitat d’ubicació en un lloc més adequat. L’única 
justificació d’aquest emplaçament irregular és l’interès privat dels propietaris i promotors de 
l’activitat que s’estalviarien –com s’ha declarat públicament- les despeses dels lloguers de les 
naus actuals ubicades en sòl industrial a les Franqueses del Vallès 



És clar i evident, doncs, que l’expedient i el Conveni no tenen per objecte un interès 
públic sinó un interès privat. Un interès privat que motiva a favor d’una Declaració 
d’Interès Públic i que pretén compensar l’Administració (de no s’especifica què) amb 
aportacions econòmiques anuals que poden condicionar les decisions polítiques. En 
termes jurídics podríem estar davant una “Desviació de Poder” consistent a fer veure 
que s’aplica una norma d’interès públic per fer prevaler en realitat un interès privat, 
permetent una instal·lació industrial en sòl no urbanitzable. D’alguna manera s’amaga a 
la ciutadania la realitat de l’objecte de l’expedient que és afavorir una empresa en 
concret sense cap justificació objetiva de necessitat d’emplaçament en medi rural.. 

 

5) Al�leguem que no hi haurà augment del llocs de treball pel fet que s’emplaci 
l’activitat a Dosrius. L’Ajuntament, al Conveni, es refereix a l’interès general que 
s’aprovi el Conveni perquè està interessat que al municipi hi hagi noves activitats “amb 
l’esperit de fomentar l’ocupació en el municipi”. Considerem que aquest lloable  
“interès general” no es complirà amb el Projecte ja que el nombre de treballadors requerits 
a la Planta serà el mateix  que ja es té en l’actual ubicació a les Franqueses i que no hi ha 
motius exposats que argumentin cap augment de plantilla, ans al contrari ja que si hem de 
fer cas als objectius teòrics de la Llei de Residus i a la disminució del nombre de residus 
lligat a la recessió econòmica, es de preveure que es vegin reduïdes les aportacions actuals i, 
per conseqüència l’activitat de la Planta i potser el personal. Per tant el Conveni i el 
Projecte no tenen utilitat o interès públic en aquest aspecte. 
 
 
 
6) Al�leguem greuges i perjudicis al municipi d’Argentona. Al�leguem inconcreció 
del greuges. El Conveni esmenta a l’estipulació Quarta que l’activitat serà “d’interès 
territorial amb l’esperit de compensar i pal�liar els greuges que pugui generar al municipi” 
(de Dosrius) però la compensació econòmica no defineix quins són els greuges i, 
aquests, en tot cas, també afectarien Argentona, municipi al qual no es compensa 
econòmicament. Al Conveni s’esmenta a l’estipulació Quarta que l’activitat serà “d’interès 
territorial amb l’esperit de compensar i pal�liar els greuges que pugui generar al municipi de 
Dosrius” i que l’empresa es compromet a fer una aportació anual amb la fi i efecte de 
“col�laborar a la millora de  les infraestructures municipals” Els greuges no s’especifiquen i 
en declaracions oficials es refereixen a l’augment del tràfic de camions. Entenem que aquest 
tràfic perjudicaria en molt més impacte el tram de carretera del terme d’Argentona –ja que 
el tram de Dosrius afectat no arriba als tres-cents metres. Altres possibles impactes com 
lixiviats, polsegueres i, sobretot, la demora en la restauració integral (recordem que 
Argentona ja ha clausurat l’explotació de la pedrera al seu terme) afectarien els dos 
municipis, especialment Argentona. 
 
 

C) AL�LEGACIONS A ASPECTES URBANÍSTICS I AMBIENTALS 
 
A banda de l’exposat, considerem que alguns dels punts més febles del projecte giren a l’ 
entorn a problemes urbanístics i ambientals  que correspondria avaluar.  



 
7) Per una banda, al�leguem que la ubicació no seria la més idònia ja que es vol 
instal�lar una activitat permanent i industrial en una zona catalogada de forestal i 
no urbanitzable, l’activitat permanent no seria compatible amb l’activitat temporal, 
extractiva i de restauració vigents. En aquest sentit l’esmentat informe de la Direcció 
General de Desenvolupament Rural informa, com hem dit, desfavorablement una 
part fonamental del projecte –la construcció de la Nau- la qual hauria de construir-se 
en sòl industrial. Sense la Nau, per altra banda, la seguretat i impactes ambientals 
(polsegueres amb possibles elements tòxics d’escòries encara no valoritzades, sorolls, etc.)  i 
visuals de l’activitat s’agreujarien encara més. 
 
8) Alhora, assenyalem que l’activitat correspondria a un polígon industrial i que 
traspassar amb activitats industrials el territori de l’altra banda de la carretera -
assignada a espai forestal- tampoc no sembla gens adient ja que el poble ja té zones 
industrials i això desendreça el territori, envaint amb una activitat permanent 
industrial –afavorint els interessos econòmics d’una empresa privada- un espai que està en 
procés de restauració medi ambiental i que es cataloga com a no urbanitzable.  
Així ho concreta la Llei d’urbanisme vigent: 

Article 32 

Concepte de sòl no urbanitzable 

Constitueixen el sòl no urbanitzable:  

a) Els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal ha de classificar com a no urbanitzables per raó 
dels factors següents, entre d'altres:  

Primer. Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial que 
exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la conveniència d'evitar la transformació 
dels terrenys per a protegir–ne l'interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o d'un altre tipus. 

 
9) Així mateix, al�leguem que es vulnerarien aspectes de preservació ambiental 
especificats a la Llei d’Urbanisme i al Pla Territorial Metropolità. 
 
Hem estudiat documents elaborats per Medi Ambient de la Generalitat –que citem i 
afegim a l’annex- que realment sostenen una base d’exigències que al nostre 
entendre difícilment podria assumir el projecte i que contradiuen la Llei 
d’urbanisme quan especifica que: 

5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha de justificar 
degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin 
incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a 
servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que s'autoritzin no han de disminuir 
de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d'afectar de manera negativa la connectivitat territorial. 

 
En concret, a la documentació de Medi Ambient, tramitada en relació a les exigències que 
conté la legalització de l’actual monodipòsit de runes, es comenten aspectes que caldria 
aplicar encara amb més incidència davant al projecte de la planta: 



 

 
 
Per tant, l’informe realitzat pel propi Departament de Medi Ambient –recordem que es 
refereix a l’activitat de monodipòsit i d’extracció actuals a la Pedrera d’en Bosqué-  parla de 
ser “altament restrictiu” ambientalment respecte a activitats que s’hi puguin realitzar.  
 
Es parla de la importància d’aquest espai com a connector amb el PEIN i la riera i 
que, tot i estar a escassos 50 metres del PEIN, ha d’actuar amb aquesta funció 
ecològica i endreçadora del territori. A la documentació del projecte, inclosa la paisatgística, 
no s’esmenta en cap moment la funció de Connector.    
Per contra, fins i tot es parla des de Medi Ambient d’un aspecte urbanístic destacat: 
mantenir la condició de no urbanitzable de l’espai afectat.  
 



 De la mateixa manera se’ns fa difícil imaginar com es minimitzarà l’impacte de 
contaminació acústica i ambiental del trànsit de camions i de les activitats de la maquinària 
que s’hi incorporaria quan la Planta contempla un augment de la seva presència i amb caire 
permanent (no temporal com ara).  
 

 
 

 
 
També ens diu que l’ ”àmbit d’actuació no ha d’estar sotmès a un règim especial de 
protecció” fet que esmenta el Departament de Medi Ambient als documents exposats. fet 
que recalca el Departament de Medi Ambient al mateix document. Així, l’impacte de les 
instal�lacions, de caràcter permanent, perjudicarien la restauració de la pedrera i alterarien 
de manera permanent la connectivitat tant per l’espai ocupat per la Planta com pels sorolls, 
polsegueres, augment del trànsit de camions i altres possibles efectes ambientals 
incompatibles amb el connector biològic a recuperar. 
 

10) Per altra banda, al�leguem que la Planta, pel que a fa l’apartat a) de la Llei , no 
faria una activitat de primer tractament i selecció dels recursos extractius ni 
produiria menys impacte ambiental a la Pedrera que en l’actual ubicació (polígon de 
les Franqueses). Per tant incompliria aquest requisit. Exposem el cas de la Pedrera del 
Montgrí –anomenada del Mas Blanc- on també s’hi volien realitzar activitats no extratives 
de segon tractament. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, va autoritzar 
l’ampliació d’un monodipòsit de runes de la construcció, però no va autoritzar la resta 
d’activitats en considerar que, tret de la planta de matxuqueig, la resta eren activitats 
industrials en sòl no urbanitzable que no són de primer tractament i selecció, tal com 
descriu la legislació urbanística; per altra banda, el projecte no demostrava que el 
matxuqueig al lloc d’origen tingués un impacte ambiental menor que si es fes en sòl 
industrial proper.  No oblidem, també que la Planta tractaria runes i restes de la pròpia 
pedrera juntament amb les escòries per crear l’escograva o per “revaloritzar-les” 

6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, només es poden 
admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la 
normativa urbanística i sectorial aplicable: a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat 
agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies 
d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen les instal�lacions 
destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats produeixin un 
impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen. 



 
11) Al·leguem també dificultats d’integració ambiental ja que tal i com diu la Llei: 

 
Nosaltres no hi veiem factible la màxima integració ambiental d’unes construccions 
consistents en una nau, un espai per gran piles d’escòries i una maquinària. Ni es garanteix 
tampoc la preservació del sòl. 
 
12) Al�leguem manca de coherència d’usos amb els objectius proteccionistes del 
planejament municipal i la manca de l’acreditació preceptiva d’instal�lació en sòl 
rural. 
 

• Pel que fa als usos la Llei en diu: 
 

 
 
En aquest sentit les actuals Normes subsidiàries de planejament de Dosrius indiquen 
que les finalitats del sòl no Urbanitzable Forestal de Vegetació Lliure inclou la 
repoblació en zones susceptibles de ser-ho. Les finalitats són clarament 
proteccionistes i es vol que es millori la qualitat ambiental recuperant-hi a la llarga els 
boscos autòctons i ressalta les agressions paisatgístiques. I tot i que també contempla la 
possibilitat de declaració d’interès públic de determinades activitats, es vulnerarien les 
finalitats destinades a aquest sòl. 
. 
 

 



 

 
Per tant, com podem llegir, les normes municipals ens diuen que en Sòl Urbanitzable 
“només es poden edificar instal�lacions” vinculades a explotacions agràries i forestals o 
altres “acreditant la seva necessitat d’instal�lació en medi rural” amb interès públic o 
general. Cap document de l’expedient acredita aquesta necessitat, ni cap document 
podrà acreditar-ho ja que l’única necessitat d’ubicació en aquest sòl no 
urbanitzable és només l’abaratiment de costos que s’obtindria estalviant els lloguers 
de les naus. Entendríem, per exemple, que una activitat que estimuli el turisme –com una 
hípica- pot ser d’interès públic i acredita per les seves característiques que el lloc idoni a de 
ser rural. De cap manera ho seria una activitat industrial com la de l’expedient que té 
múltiples indrets de sòl industrial on ubicar-se.  
 
 
13) Al�leguem la inconcreció i contradiccions amb la restauració integral.. També en 
aquest sentit cal assenyalar que considerem que, prèvia a l’aprovació de qualsevol 
projecte que suposa modificacions del Pla de Restauració actual és preceptiu 
d’especificar un Nou Pla de Restauració en què les modificacions necessàries, en tot 
cas, contemplin nous procediments i fases de la restauració i, en tot cas, mesures de 
seguretat tenint en compte que el monodipòsit  de runa es troba a pocs metres de la 
presumpta ubicació de la Planta i a mesura que passin els anys el seu rebliment pot 
amenaçar l’estabilitat o seguretat dels terrenys propers. Per altra banda, la restauració 
integral no podrà ser efectiva mentre la Nau i els espais d’estocatge existeixin. 
L’espai assignat a la Nau es troba sota la vertical d’una paret de granit producte de 
l’extracció i abans de procedir al seu rebliment –que és fora de l’actual monodipòsit de 
runa- caldrà ubicar-hi un nou monodipòsit havent enderrocat la Nau. Difícilment veiem 
compatible l’activitat de restauració d’aquesta secció amb l’explotació de la Planta. Per tant, 
són errònies les afirmacions que conté el Projecte quant a què un cop acabada la 



restauració es demantellarà la Nau i les altres instal�lacions. Manca, per tant una coherència 
amb el pla de restauració. 
 
Hipoteca la restauració en el temps ja que els objectius no són compatibles 
econòmicament: accelerar la restauració seria escurçar la vida activa de la Planta, per tant és 
de suposar que la intenció de l’empresa serà alentir la restauració en l’espai de la 
Nau seguint la lògica del màxim benefici.  
 
Per altra banda, el cost de la restauració s’encariria perquè comportaria el desmantellament 
de la nau i dels espais d’estocatge, la qual cosa hauria d’implicar un augment de l’Aval de 
l’actual permís d’explotació.   
 
 

D) AL�LEGACIONS SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA 
PLANTA 
 
Exposem aspectes que afecten estrictament la Planta. 
 
14) Al�leguem contradiccions quant a permeabilitat del sòl: no podem deixar 
d’esmentar la llei d’urbanisme en què, tot i que es defineix el tractament de residus com a 
possibles activitats d’interès públic, també s’esmenta a l’apartat 5 i s’especifica que les 
activitats no poden “augmentar de manera significativa la permeabilitat del sòl” fet que la 
necessitat d’una notable superfície asfaltada/impermeabilitzada que requereix la Planta 
incompliria. 
 
15) Al�leguem la inconcreció tècnica de l’estanqueitat de les superfícies 
impermeabilitzades. Al projecte es diu que s’hi posaria una “làmina plàstica coberta amb 
el propi àrid” però no s’esmenten marges que facin estancs aquests espais i que de 
cap manera pugui sobreeixir o abocar-se l’aigua residual i els lixiviats amb la pluja i el reg 
des de les piles d’escòries o en la manipulació dels materials. Cal assenyalar el caràcter 
fortament  torrencial del nostra clima. Per altra banda l’Ordre de valorització d’escòries no 
permet aplicar l’escograva a la superfície del ferm sinó com a “subbase” del ferm, ni és un 
material prou estable ni impermeable. Tant la dimensió dels espais, com la 
impermeabilització proposada i la seva consistència no semblen ajustar-se al pes dels grans 
camions. Diu l’Ordre: 

Les zones d'emmagatzematge i tractament d'escòries estaran constituïdes amb resistència 
suficient per permetre la circulació de vehicles. Aquestes zones estaran degudament 
pavimentades. 
--3 Les vies de circulació, les zones de maniobres i pàrquing estaran degudament pavimentades i 
dimensionades pel nombre i la càrrega dels vehicles que hi han de circular. 

  

Entenem que amb el redactat dels informes el convenciment per part de l’empresa que el 
seu producte és excel�lent, i que no té cap impacte, comporta un abandó del rigor tècnic. 
 
16) Al�leguem que, malgrat que al darrer informe s’esmenta la bassa de lixiviats, hi manca  
el disseny i la ubicació de la bassa als plànols així com del disseny general dels 
baixants –es parla d’uns “canals” no concretats en cap plànol- d’aigües de la superfície 
impermeabilitzada. Alhora es dóna per suposat en el redactat que, passat un temps, les 
aigües deixen de contenir elements contaminants. No s’especifica ni es concreta 
l’obligatorietat de fer anàlisis també de les aigües. 



 
17) Al�leguem que es minimitzen o obvien possibilitats evidents de lixiviació o 
impactes ambientals com els polsegueres, especialment en els següents punts del procés: 
 -Estocatge d’escòries -encara no valoritzables- a cel obert per a la seva maduració 
de tres mesos. En aquest punt del procés les escòries presenten el moment àlgid de la seva 
capacitat de lixiviació de les subtàncies tòxiques –algunes indicades per la Llei i d’altres 
obviades- i la coincidència amb un període de grans pluges és més que probable. L’estret 
espai que les emmagatzemaria i la inconcreció de les mesures per estancar les aigües són un 
risc evident. 
  -Manipulació mecànica amb possibles abocaments i polsegueres fora dels estrets 
marges d’acció de l’espai inadequat triat per la Planta. 
  
18) Al�legem que El Projecte, per la seva ubicació inadequada –fora d’un polígon 
industrial que aportaria totes les condicions- i per la seva precarietat  presenta greus 
mancances pel que fa a subministraments i xarxes bàsiques: 
 

• Manca de xarxa d’aigua que agreugen la precarietat davant possibles riscos 
d’incendi, davant la necessitat de mantenir la humitat de les piles d’escòries i evitar 
polsegueres tòxiques, o per al reg dels arbrats “ocultadors” que pretenen minimitzar 
els efectes paisatgístics. 

• Manca de clavegueram. 

• Manca de xarxa elèctrica que precaritza les condicions de constància en la llum, 
seguretat  

 
19) El Projecte minimitza de manera sesgada els impactes quan diu que l’únic residu que es 
genera –i que s’envia a la incineradora- són incremats que se separen. Nega que hi ha altres 
residus com les aigües de lixiviació (pluja i reg), possibles materials caiguts accidentalment i 
polsegueres. 
 
20) Al�leguem la manca d’objectivitat de l’estudi d’impacte paisatgístic perquè 
parteix de punts d’observació interessats. Només caldria observar la pedrera des del lloc 
més cèntric del poble (des de l’Ajuntament) per comprovar com les fotografies de la 
pedrera aparegudes a l’estudi tenen com a intenció minimitzar de manera barroera 
l’evidència de l’impacte paisatgístic que cal restaurar. Adjuntem fotografia. 
   
21) Al�leguem que la ubicació tampoc no és idònia per les dificultats de control, 
d’accés tècnic i popular al recinte tant perquè l’accés és prohibit com perquè la ubicació no 
facilita la visualització òptima de les activitats, que a més –per paradoxes, ambientals- seria 
“ocultat” per arbrat, com diu el Projecte. No podem deixar de pensar que la proximitat de 
l’abocador de runa podria propiciar abocaments no desitjats d’escòries o altres materials 
que no trobessin una sortida al mercat. 
 
 
DAVANT TOT AIXÒ entenem que l’Ajuntament no pot donar el vist-i-plau a 
l’adequació urbanística –per mitjà de la declaració d’interès públic- i més quan el 
projecte de l’empresa té pendents requeriments a concretar i s’ha arxivat el cas a la 
OGAU. 
No podem deixar d’assenyalar que, consultats els nostres assessors jurídics l’aplicació 
d’aquests aspectes, alguns extrets de la documentació del Departament de Medi Ambient, 
qüestionen ambientalment i urbanísticament la possible instal�lació de la planta en una 



ubicació inadequada i que negligir-los seria objecte d’un possible Contenciós Administratiu 
als organismes que no ho consideressin.  
 
 
Agraint la seva atenció i esperant una resposta a aquestes consideracions. 
 
 
 
 
 
M.Teresa Pagès i Claus en nom de EL ROURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 2 Informe Direcció General de desenvolupament rural  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*ANNEX 3 Text íntegre de l’informe sobre el monodipòsit actual i els valors de l’espai de 
la pedrera. 
 

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


