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 A l’il·lustríssim Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastrell. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a través dels seus 
representants a l’Ajuntament d’Ullastrell, en Joan Mesa, n’Elisabeth Casanovas 
i en Joan Ballbè,  
 
EXPOSEN, 
 
El 28 de setembre del 2009 es va aprovar en el ple municipal l’exposició al 
públic del projecte de la Planta de Valorització de Terres presentat per 
l’empresa CVS. 
Segons la informació municipal, el passat 22 de juliol del 2010 la Comissió 
Territorial d’Urbanisme va aprovar el projecte promogut per l’Ajuntament. 
Des del 24 d’Agost d’enguany està en exposició per tal de formalitzar la 
concessió de la llicència d’activitat.. 
El termini d’exposició pública i de presentació d’al·legacions finalitza el dia 17 
de setembre. 
 
Per la redacció de les presents al·legacions, el grup municipal d’Esquerra, s’ha 
assessorat per mitjà dels següents tècnics i especialistes: 
 
Xavier Mayor Farguell, 
Redactor de l’avaluació ambiental estratègica per a la revisió del POUM 
d’Ullastrell. Especialista en Ecologia Aplicada i Planificació Estratègica de 
l’Entorn Nascut a Barcelona el 1960, és Doctor en Biologia (també Màster en 
Ecologia per la UAB i Màster en Tecnologia i Gestió Ambiental per la UPC). 
S’ha especialitzat en el coneixement de l’ecologia terrestre i la seva aplicació 
en la planificació i gestió de l’entorn. En l’àmbit acadèmic, ha estat investigador 
del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicació Forestals (CREAF) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat tècnic del Servei de Planificació 
de l’Entorn Natural al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. Des de l’any 1999 va posar en marxa l’Estudi Xavier Mayor Farguell 
de Planificació i Gestió de l’Entorn, des del qual ha realitzat diversos treballs 
d’estudi de l’entorn per encàrrec de diverses administracions i de diferents 
professionals que hi tenen relació. 
 
Joan Carles Guix, 
Tècnic de Medi Ambient municipal de l’Ajuntament d’Abrera. Llicenciat en 
Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha escrit diferents articles 
en revistes sobre investigació ambiental. 
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Anna Ubach,  
Doctora en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Lluís Soler i Turu, 
Doctor en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona 
Número de col·legiat 4137 del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. 
 
CCPAE -  Tècnic Carles Laloesa, 
Consell Català de la Producció agrària Ecològica. 
 
Obaga, Activitats d’interpretació i estudi del Medi, 
Empresa dedicada a l’estudi de l’entorn i els impactes rebuts per les activitats. 
 
 
 
Per tant exposen les següents AL·LEGACIONS: 
 

Al·legacions en relació a les empreses CVS i Hera 
 
-Primera:  
En relació a la Solvència econòmica de CVS: 
De les dades recollides al registre mercantil, l'empresa CVS, que va ser 
constituïda el 2001, ha tingut una activitat pràcticament nul·la des 
d'aleshores. Aquesta forma part de Hera Catalunya (constituïda l’any 1999), 
amb una facturació de 7M€, però amb unes deutes a curt i llarg termini de 
14M€ (a entitats bancàries i d'altres empreses del grup). 
L'empresa matriu, Hera Holding (constituïda l’any 1997), l'any 2007 va 
presentar unes pèrdues d'1,5M€. 
Donades les dades econòmiques , considerem adient,  
Exigir a l'empresa CVS, 
 - Un aval de 2 milions d'euros (equivalent al cànon de l'Ajuntament de 5 anys), 
per tal de refer els possibles danys o desperfectes generats en cas de cessió 
de l'activitat o de greuges provocats als vilatans. 
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Al·legacions en relació al conveni entre l’Ajuntament i CVS 
 
-Primera.-  
De la lectura i estudi del present conveni, voldríem que hi constessin les 
següents clàusules de rescissió del conveni i, per tant de l’activitat: 

• Els camions que provinguin o es dirigeixin a la planta de valorització no 
poden entrar dins del casc urbà d’Ullastrell ni transitar per la carretera 
BV 1203. Cal que l’Ajuntament disposi d’eines de control sobre els fulls 
de ruta de TOTS els vehicles que accedeixin a la planta. En cas 
d’incompliment del conveni envers la ruta realitzada dels camions 
proposada per l’empresa i l’ajuntament, es donarà de baixa la llicència 
d’activitats. 

• Les queixes veïnals justificades i argumentades, provocades per 
molèsties, ja siguin provocades per sorolls, pudors, pols o afectacions 
de salut es tindran en compte des de la primera a la darrera i una sola 
queixa justificada podrà ser motiu del tancament de la instal·lació. 

 
-Segona.- 
Considerem molt baixa la contraprestació econòmica que l’Ajuntament 
d’Ullastrell rebria com a conseqüència de la implementació de l’activitat, ja que 
el greuge és excessiu: 2 €/tn és un import molt inferior al rebut per d’altres 
activitats de gestió de residus de poblacions veïnes. La prova evident d’aquest 
fet és que l’empresa ha pogut compensar a la Diputació per l’ús de la carretera 
uns dies que podrien invertir-se al poble. 
Demanem, 
 - Que s’inclogui en el conveni que el preu/tona sigui de 4,5 €. 
 
-Tercera.-  
No entenem, ni es justifica, ni es motiva en cap punt el perquè l’activitat i el 
conveni, ha de tenir un mínim de 20 anys prorrogables. 
Demanem,  
 - Que es valori la concessió per menys temps (cada any), per poder avaluar 
els impactes sobre l’entorn i la població i controlar, així, els riscos. 
 
-Quarta.-  
Vist el conveni de concessió. 
Demanem, 
 - Que l’import del cànon ha de tenir un augment mínim del 3% anual o de l’IPC 
interanual, sempre la quantitat més alta, a revisar cada 1 de gener. 
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-Cinquena.-  
Vist que en el conveni no hi figuren els que es consideren  incompliments greus 
(no compliment d’horaris, circulació camions, greuges per la salut,...). 
Demanem, 
 - Que hi sigui inclòs  i que portarien a l’extinció del mateix. 
 
-Sisena.- 
 En el conveni no apareixen les responsabilitats de l’empresa CVS que 
recaurien en:  

• Informar en tot moment i amb diligència a l’Ajuntament dels problemes 
que puguin sorgir en el funcionament de les esmentades instal·lacions. 

• Informar en tot moment i amb diligència a Bombers, mossos 
d’esquadra, ADF, i altres cossos de seguretat, dels problemes que 
puguin sorgir en el funcionament de les esmentades instal·lacions. 

• La subscripció d’una pòlissa de subsidiarietat i responsabilitat civil en 
cas de sinistre,  accidents, etc...  

• L’adequació i el manteniment de l’espai (canalitzacions, ampliacions de 
camins, col·locació de llums, etc) ha de córrer a càrrec de l’empresa. 

• La neteja periòdica de carreteres i vials per on passin els camions 
(abocaments per accident, acumulació de pols, etc..) han de córrer a 
càrrec de l’empresa.  

• El compromís de l’empresa i/o empreses subcontractades de transport 
a mantenir una velocitat màxima de 40 km per hora en la carretera BV-
1202 

En cas de no complir-se, es rescindirà el conveni 
 
-Setena.-  
En el conveni no apareixen les responsabilitats dels Ajuntaments afectats pel 
projecte ni la responsabilitat de Diputació de Barcelona, que fan referència a la 
carretera BV-1202 i que recaurien en: 

 Instal·lació d’elements reductors de velocitat 
 Instal·lació d’elements d’avís de perill 
 Senyalització de carreteres 
 Instal·lació de senyalitzacions informatives i orientatives pel tràfic 

Demanem que s’assumeixin aquestes responsabilitats. 
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-Vuitena.-  
Vist que en el conveni no apareixen les responsabilitats que haurien 
d’assumir l’Ajuntament d’Ullastrell, el departament de Medi Ambient, l'Agència 
de Residus de Catalunya, l’Agència Catalana de l’aigua i que fan referència al 
control dels abocaments de terres contaminades. 
Demanem.  

- Que hi hagi un equip de tècnics especialitzats, que no formin part de 
l’empresa (que no estiguin a la plantilla) i que analitzin la composició de 
les terres i detectin possibles elements tòxic i perillosos pel medi, control 
d’aigües subterrànies, rieres, etc...   

- Que aquest equip informi als esmentats òrgans davant de qualsevol 
anomalia i es prenguin les mesures pertinents. 

 
-Novena.-  
Vist que el conveni especifica que els llocs de treball seran ocupats per 
Ullastrellencs/ques. 
Demanem, 
 - Que es consideri i s’inclogui en dit conveni el nombre de treballadors, la 
tipologia de contractes, la duració dels mateixos i que el compromís de 
l’empresa sigui el de donar llocs de treball durant tot el període d’execució de 
l’activitat. En cas de no complir-se, es rescindirà el conveni. 
 
- Desena.-  
Vist el perill contaminant de l’activitat. 
Demanem,  

- Que l’empresa lliuri un pla de control bioquímic a on s’especifiqui quan i 
qui controlarà el material que transporti cada un dels camions. Així 
mateix, cal que l’ajuntament tingui accés immediat a aquests informes 
periòdics. En cas de no complir-se, es rescindirà el conveni. 

- Que l’empresa aporti dins el projecte un protocol de seguretat en el 
processament i emmagatzematge de les terres contaminades que entren 
a la planta i dels productes químics que s’utilitzaran en els processos. 

- Que els lixiviats, independentment de la valoració que tinguin, siguin 
transportats i tractats fora de la instal·lació i en CAP CAS abocats a la 
llera pública. 

 
- Onzena.-   
Vist el conveni, 
Demanem, 
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 - Que s’inclogui en el conveni un projecte de l’empresa referent al control 
sanitari d’aigües freàtiques, de boca i per al rec de tota la zona afectada per la 
instal·lació. 
 
- Dotzena.- 
Vist que el projecte especifica el tractament de 200.000 tones de terra a l’any i 
que la ruta dels camions es farà per la carretera BV-1202. Vist la perillositat de 
la carretera i de les conseqüències d’aquest tràfic.  
Demanem, 
 - Que no es tiri endavant el projecte i, en cas contrari, se’n redueixi l’aportació 
fins a  50.000 tones/any reduint així el trànsit i les afectacions als veïns/es. 
 
-Tretzena.-  
Vist el conveni. 
Demanem,  

- Que aparegui que l’activitat no es pot vendre o deixar gestionar a 
terceres empreses. En cas que així sigui, es rescindirà el conveni.  

- Que s’inclogui un informe jurídic de responsabilitat civil per l’ajuntament 
que avalui les repercussions que aquesta activitat pot tenir en diferents 
supòsits (detecció de riscs de salut, contaminació de l’entorn, limitacions 
agràries a les produccions properes, abandonament de l’activitat,....) i, 
que són casuístiques no contemplades en el contracte. 

 
-Catorzena.- 
Aquesta planta és la primera d’aquestes característiques que es vol instaurar a 
Catalunya i, per tant, té un caire experimental. 
Demanem, 

- Que els convenis de Planta de Valorització de Terres només puguin tenir 
la durada d’un any i es valorin, posteriorment,  les conseqüències de 
l’activitat. En cas que siguin negatives, es rescindira el conveni i tancarà 
la planta. 

 

Al·legacions en relació a l’entorn 
 
- Primera.-  
De les consultes amb el CCPAE, se’ns ha comentat, que si bé aquesta 
instal·lació no hauria d’afectar les produccions agràries properes, aquestes si 
que haurien d’emprendre accions correctores si es confirmés contaminació en 
l’aire. 
Demanem,  
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 - Un informe d’un tècnic competent per tal de confirmar que no hi ha aquest 
risc potencial i que sigui vinculant la consulta amb tots els productors locals, ja 
que aquest és un valor econòmic a destacar del nostre poble. 
- Segona.-  
Cal tenir en compte que la finca proposada llinda amb una producció agrícola i 
està a menys de 300 metres d’altres explotacions de diferent tamany i 
envergadura. 
Demanem,  
 - La variació de la ubicació del projecte. 
 
- Tercera.-  
Estant en plena redacció del POUM no estimem pertinent la implementació 
d’una planta d’aquest tamany i condicionants pel medi, abans d’haver generat 
el diàleg corresponent en un sòl rústic.  
Valorem,  
 - El fet de posposar la decisió a tenir el POUM acabat i aprovat per Urbanisme. 
 
- Quarta.-  
Segons el PAES, aprovat per unanimitat en el ple municipal el 28/9/09: Els 
municipis adherits a aquest Pacte es comprometen a superar els objectius 
establerts a nivell europeu i aconseguir la reducció de les emissions en un  
20%.  Veure pàgina 24 de l’annex 7. 
Amb la instal·lació d'aquesta planta no es podrà complir el propòsit i objectius 
del PAES, que es va aprovar amb un suport unànime del consistori.  
 
Demanem, 
 
 - La retirada del projecte d'aquesta activitat per coherència amb el PAES i 
d’acord amb l’aprovació del ple. 
 

Al·legacions d’afectacions en l’àmbit social d’Ullastrell 
 

- Primera.-  
La instal·lació proposada està a tocar del camí de Ca n’Ametller (popularment 
conegut com el camí del Bolet), camí que utilitzen els veïns d’Ullastrell de 
manera intensiva per realitzar passejades, esport, bicicleta,.... El fet de la 
ubicació d’aquesta planta, si bé no afecta la visibilitat des de cap nucli urbà, si 
que afecta tot un espai de lleure d’un valor important pel nostre poble i els 
nostres veïns i veïnes. En pro de la qualitat de vida dels veïns/es del poble.  
Demanem, 
 -  Que NO s’accepti el projecte d’instal·lació d’aquesta activitat. 
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- Segona.-  
La instal·lació proposada és colindant amb una finca rústica on hi viu una 
família i, per tant, el greuge visual, de soroll i de perjudicis per la salut, són 
més que evidents.  
Demanem,  
 - La NO idoneïtat de la finca en la què es proposa instal·lar l’activitat. 
 

- Tercera.-  
De les mobilitzacions portades a terme en les darreres setmanes, la recollida 
de firmes i l’aportació d’al·legacions, se’n pot desprendre l’evidència que una 
part molt significativa de la població que NO VOL la instal·lació d’aquesta 
planta. Manifestant-se amb al·legacions, signatures de documents, 
participació en concentracions,... 
Demanem, 
 - L’anul·lació dels tràmits del projecte. 
 

- Quarta.- 
Certes informacions que ha rebut la població per part del govern local no 
corresponen a la realitat del projecte.  
Creiem,  
 - Que aquest fet hauria de comportar tornar a disposar d’un període 
d’exposició al públic del mateix, de presentació d’al·legacions i d’un acte públic 
a què es va comprometre l’Alcalde en el ple d’octubre. 
 

Al·legacions tècniques 
 
-Primera.-  
En el projecte de la instal·lació no apareixen reflectides ni es fa menció a les 
mesures de seguretat en la instal·lació i manteniment dels equips.  
Demanem,  
 - Que quedi reflectit en el projecte. 
 
-Segona.-  
En el projecte no hi ha cap referència a la implantació de mecanismes que 
integrin les energies renovables (plaques fotovoltaiques, etc..) en el 
funcionament de la planta. Aquest tipus d’instal·lacions que aprofiten els 
recursos naturals, són necessàries, donada la situació del planeta, els canvis i 
compromisos a nivell mundial i en pro del respecte a la natura. 
Demanem,  
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 - Replantejar el projecte tenint en compte la instal·lació de mecanismes que 
integrin i aprofitin les energies renovables. 
 
-Tercera.- 
El projecte no té en compte que a la  finca colindant hi ha l’empresa Polichemi 
SL., que fabrica cautxú, que a l’any 2007 va protagonitzar un gran incendi que 
va necessitar més de trenta dotacions de Bombers de la Generalitat per ser 
extingit i que ha anat protagonitzat petits incendis donada la seva naturalesa 
altament inflamable.   
Demanem, 
 - La realització d’un estudi de riscos d’inflamació dels elements que es 
tractaran en la planta que proposa CVS (algun d’ells també són de naturalesa 
altament inflamable) i un informe que valori la compatibilitat d’instal·lar les dues 
empreses l’una al costat de l’altra. 
 
-Quarta.-  
En l’estudi de mobilitat del projecte no es té en compte el pes que haurà de 
suportar el pont de la riera d’en Morral del molí ( a la mateixa BV-1202).  
Demanem, 
 - Que es faci un estudi de les càrregues ja que aquest pont suportarà el pas de 
tots els camions durant el temps que duri l’activitat.  
 
-Cinquena.-  
En el projecte no especifica els riscos laborals del personal que ha de treballar 
a la planta. Tenint en compte el conveni on s’especifica que els llocs de treball 
seran per veïns del poble. 
Demanem, 
 - Que s’incloguin en el projecte els riscos laborals de l’activitat i el pla de 
formació corresponent. 
 
-Sisena.-  
Vist que els elements químics/productes dels quals estaran impregnades 
principalment les terres (pàg. 41 del projecte) són tòxics, perillosos i 
cancerígens i dels que desconeixem el subproducte resultant de la seva 
interrelació (veure annex 2), 
Demanem, 
 - Que no s’incloguin en el projecte el tractament de terres impregnades dels 
següents productes: 

Xilè, Benzè, Toluè i Etilbenzè així com els metalls pesats. 
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-Setena.-  
Vist que el projecte té un estudi ambiental de la qualitat i afectació de l’aire però 
que és molt generalista i no especifica cap detall envers l’afectació per a la 
població de possibles olors, pols, restes que escamparan els camions, etc…  
Demanem, 
 - Que s’inclogui en el projecte un estudi més acurat de les afectacions dels 
corrents d’aire/vents en relació a les pols i olors  i els nuclis del poble. 
 
-Vuitena.-  
Vist que el projecte parla de l’afectació a la fauna i flora del territori afectat per 
la instal·lació i només s’esmenta la flora i fauna agrícola. 
Demanem, 
 - Que es revisi i  s’inclogui en el projecte la fauna relacionada amb les aus 
rapinyaires (com les òlibes, falcons, mussols, aguilots), guineus, senglars, 
perdius i un llarg etcètera que és conegut que conviuen en el nostre terme. 
 
-Novena.-  
En el document es parla d’una distancia mínima d’1Km al nucli més proper i 
això és fals: hi ha més de 5 nuclis de població a menys d’aquesta distància 
(Can Gras, Can Palet, Plaça dels 4 vents, la Peça i Cal Jep).  
Adjuntem plànol com a Annex 1 
 
-Desena.-  
El projecte parla de residus no perillosos, però enlloc no parla de les quantitats 
previstes a tractar. El què si explica, són els productes susceptibles a entrar a 
la instal·lació: Xilè, Toluè, Metalls pesats (poden ser Crom, mercuri,...), Benzè, 
solvents,... productes altament tòxics i, fins i tot, alguns d’ells cancerígens per 
inhalacions prolongades. 
Demanem, 
 - Que es faci la instal·lació complint normatives per a tractar quantitats 
importants d’aquests productes, valorar la seva qualificació com a perillosos i 
repensar si la planta és l’adequada per gestionar-ho, amb personal qualificat. 
Adjuntem informació dels diferents productes com a Annex 2 
 
-Onzena.-   
En el projecte es parla d’una bassa de lixiviats i diferents solucions 
constructives de recollida d’aquest element.   
 
Demanem,  
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 - Un estudi d’inundabilitat i pluviometria per tal de verificar que les mides són 
correctes, evitant així vessaments d’aigües contaminades a la llera pública. 
 
-Dotzena.-  
El document parla d’un procés de cribatge en sec. Aquest procés provoca pols, 
que en el cas de tractar-se de productes tòxics, pot ser perjudicial pels veïns/es 
i l’entorn.  
Demanem,  
 - Que tot aquest procés es modifiqui. 
 
-Tretzena.-  
Donades les esmentades precisions pel que fa a la naturalesa dels materials a 
tractar (veure relació de residus perillosos i categorització en el punt/al·legació 
14 de les al·legacions Tècniques). 
 
Donat que l'activitat consisteix essencialment en la "descontaminació de sòls" 
ja que conté substàncies tòxiques abans esmentades, si bé s’entén que no 
qualifiquen legalment de perilloses per no presentar densitats suficients, i donat 
que la revalorització dels materials tractats és només la part final del procés 
 
Donat que els materials a tractar no compleixen la definició de sòls en el "REAL 
DECRETO 895, 9/2005, 14 de Enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados”. 
 

Art. 2-Definiciones : 
 
"a) Suelo: la capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho 
rocoso y la superficie, compuesto por partículas minerales, materia 
orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre 
la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar 
tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración 
aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua 
superficial." 
 
al contenir material provinent  "abocaments, perforacions, arenes de 
filtres, etc."(veure pàgina 4.2 de la memòria del projecte ), 
 

Donada la confusió generada entre els veïns d'Ullastrell sobre la realitat i riscos 
que comporta aquesta activitat expressada en forma de recollides de firmes i 
protestes veïnals 
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Demanem, 
  
 - Que el títol del projecte: "Projecte d'Actuació Específica d'interès públic en 
Sòl no urbanitzable per a planta de valorització de Sòls" es canviï per "Projecte 
d'Actuació Específica en Sòl no urbanitzable per a planta de tractament i 
valorització de terres contaminades" o que almenys hi figuri clarament la 
naturalesa contaminada dels materials a tractar. 
 
 - Que el contingut de la memòria s'adeqüi a la precisa descripció dels 
"materials" a tractar i que en particular es precisi "l'etc" esmentat en l'apartat 4.2 
de la memòria per tal d'establir clarament el seu origen i naturalesa i que, 
realment, puguin classificar-se com a "Sòls" si és que s'escau. 
 
 - Que s'incloguin clàusules de rescissió de la llicència d'activitats estrictes en el 
cas de violació de les densitats màximes dels materials perillosos esmentats 
així com que el consistori estableixi rigorosos mecanismes de control per 
avaluar la seva naturalesa i origen.  

 
-Catorzena.- 
 
Durant tota la memòria del projecte, es fa referència a “residus no perillosos”. 
Concretament, l’apartat 9.1 de la memòria (pàgina 41) descriu aquests residus 
com: 
 
Els residus per gestionar a la planta de valorització seran sòls o material 
granular de base mineral impregnats principalment per algun dels següents 
contaminants: 
 

• Hidrocarburs (tant lleugers com pesats). 
• BTEX (benzè, toluè, etilbenzè i xilens). 
• PAH (composts policíclics aromàtics). 
• Metalls pesats. 
• Solvents. 
• Pesticides. 
• Composts organoclorats. 

 
Segons els següents fonaments de dret: 
 
Donada que aquesta tipologia citada al punt 23 de la taula 3, part B, de 
l’annex 1 del “REAL DECRETO 952/1997, DE 20 DE JUNIO” es correspon a la 
tipologia de residus descrita a l’apartat 9.1 de la memòria del projecte. (veure 
annex 3) 
 
Donats que aquests compostos presents a la taula 4 de l’annex 1 del “REAL 
DECRETO 952/1997, DE 20 DE JUNIO” (veure annex 4) es relacionen de la 
següent manera amb els contaminants citats a la memòria: 
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• Hidrocarburs (tant lleugers com pesats): C51 
• BTEX (benzè, toluè, etilbenzè i xilens): C39, C43 
• PAH (composts policíclics aromàtics): C43 
• Metalls pesats: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, 

C13, C14, C15, C16, C17, C18, C22. 
• Solvents: C41 
• Pesticides: C33, C34 
• Composts organoclorats: C32, C40, C42, C49, C50 

 
Donat que els sòls contaminats amb els components citats a l’apartat 9.1 de la 
memòria presentaran una o diverses característiques de la taula 5 de l’annex 
1 del “REAL DECRETO 952/1997, DE 20 DE JUNIO”,  (veure annex 5) malgrat 
els contaminants esmentats es trobin a baixes concentracions en els sòls 
objecte de tractament. 
 
A continuació es classifiquen les diferents característiques d’aquesta  taula 5 
de l’annex 1 del  “REAL DECRETO 952/1997, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE 
SE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY 20/1986, 
DE 14 DE MAYO, BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS, 
APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO 833/1988, DE 20 DE JULIO” 
segons els contaminants esmentats al punt 9.1 de la memòria: 
 

• Hidrocarburs (tant lleugers com pesats): H4, H5, H6, H14 
• BTEX (benzè, toluè, etilbenzè i xilens): H4, H5, H6, H7, H10, H11, H14 
• PAH (composts policíclics aromàtics): H4, H5, H6, H7, H11, H14 
• Metalls pesats: H4, H5, H6, H7, H8, H11, H13, H14 
• Solvents: H4, H5, H6, H8, H14 
• Pesticides: H4, H5, H6, H7, H8, H14 
• Composts organoclorats: H4, H5, H6, H7, H10, H11, H14 

 
Vist els codis i les definicions de residus perillosos que figuren a l’annex 2 del 
“Real Decreto 952/1997” (veure annex 6) 
 
Demanem, 
 
Segons la legislació vigent, els sòls objecte de tractament s’han de considerar 
perillosos en la memòria de la planta i, com a conseqüència: 
 - Hauria de rebre un altre tractament específic i força diferent del proposat 
(emmagatzematges, controls rigorosos, etcètera) 
 - Hauria d’estar sota el control dels òrgans pertinents (departament de medi 
ambient, Agència catalana de residus, etcètera), 
 - Caldria que una planta d’aquestes característiques tingués una ubicació 
diferent de la que proposa el projecte i no s’hauria de ubicar dins del terme 
d’Ullastrell. 
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-Quinzena.- 
Segons l’informe adjunt com a annex 7: 

• Quant al Pla territorial Metropolità de Barcelona, la disposició de la 
planta de valorització de sòls en l’àmbit proposat és inconvenient, en tant 
que afectarà Espais de protecció especial pels valors naturals i 
ambiental i també Espais de protecció preventiva del mosaic 
agroforestal. A més afecta un important exi de connectivitat ecològica a 
escala metropolitana. 

• Quant al Planejament Urbanístic, el desenvolupament de l’activitat 
proposada en sòl no urbanitzable, atenent a la definició que la propis 
normativa urbanística municipal, no és adient. Més quant hi ha la 
proximitat de zones habitades. A més, cal considerar que actualment 
s’està desenvolupant la revisió del Pla general del municipi, per la qual 
cosa sembla raonable que sigui en aquest marc de planificació de futur 
on s’analitzi acuradament la conveniència de la implantació de l’activitat 
proposada i la millor alternativa de disposició. En aquest sentit, sembla 
millor la possibilitat de ubicar-la en la zona de Can Corpell tant pel que fa 
a la modificació dels valors naturals, com pel que fa a la mobilitat i 
proximitat de vies principals, a l’evitació de molèsties als ciutadans, 
especialment al nucli urbà principal per alliberament de partícules, per 
soroll, per riscos ambientals, o per congestió de la circulació rodada.  

• Quant a la Biodiversitat, Hàbitats i altres valors d’interès. En la ubicació 
proposada, no s’afectarien valor especials o elements vulnerables, tant a 
nivell biològic com ecosistèmic.  

• Quant als Espais protegits i connectivitat ecològica tampoc s’afectaran 
d’espais protegits pels seus valors naturals, però sí s’afectarà un 
estratègic connector ecològic pel sistema d’espais protegits de 
Catalunya i especialment pel que fa a la estructuració dels espais oberts 
i espais protegits de la regió metropolitana de Barcelona. Per la qual 
cosa tampoc des d’aquesta perspectiva es considera convenient la 
ubicació de l’activitat en l’àmbit proposat. 

• Quant al Paisatge, l’impacte visual de la zona a causa de la possible 
implantació de l’activitat en el lloc proposat és evident. Tant és així que 
el projecte proposat conté un annex amb un estudi d’impacte 
paisatgístic. En tot cas, la ubicació de l’activitat requerirà d’aquest estudi 
però atenent al que disposen les directrius de paisatge del pla territorial 
Metropolità de Barcelona caldria extremar, ampliar i concretar les 
mesures d’integració paisatgística que em mostren clarament 
insuficients. 

• Quant a la Hidrografia, tot i que no s’afecten directament espais fluvials, 
la proximitat dels torrents de Ca n’Ametller i de la Baga de Can Puig, fa 
que en cas d’accident puguin veure’s afectats per contaminació 
d’elements i compostos perillosos. 

• Quant al Risc ambiental cal destacar el caràcter forestal de la zona 
circumdant i el relatiu increment del risc d’incendi que pot suposar 
l’activitat. En aquest sentit caldrà extremar les mesures preventives i 
d’actuació per tal de minimitzar aquest risc. També, tot i que no l’àmbit 
d’estudi no està afectat per problemes d’inundabilitat cal recordar que, 
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en cas d’accident, el cicle de l’aigua podria veure’s molt afectat per 
contaminants perillosos per l’entorn i la salut humana que pot suposar. 

• Quant a la Pertorbació d’origen antròpica i activitats, cal remarcar que la 
Planta suposarà la generació de diferents factors de pertorbació i 
contaminació potencials. Així, l’alliberament de pols i partícules a 
l’atmosfera s’incrementarà. Els nivells de soroll també. La possibilitat que 
part de les partícules que es mobilitzin siguin especialment perilloses 
suposen un factor de risc considerable. Més quant l’activitat precisament 
les concentrarà, de manera que de cara al risc per l’entorn i la salut 
humana suposa un augment de la probabilitat que tingui conseqüències 
negatives. En un altre ordre de coses cal tenir en compte també els 
efectes sobre la mobilitat obligada que s’incrementarà molt 
substancialment, per la circulació de vehicles pesants. Això té 
conseqüències previsibles sobre la congestió de la mobilitat dins del 
terme municipal, el consum innecessària d’energia per estar la planta 
lluny de les vies principals, i l’alliberament innecessari de CO2 a 
l’atmosfera per les mateixes raons. 

 
Conseqüentment, considerant aquestes determinacions, cal concloure que la 
disposició d’una Planta de Valorització de sòls en els terrenys situats als 
Camps de Ca n’Ametller i de Les Perdius al municipi d’Ullastrell no estan 
exempts d’efectes ambientals negatius significatius. Que part d’aquests efectes 
provenen precisament de la disposició de la Planta en aquest precís indret, la 
qual cosa requereix d’una o més alternatives més adients d’ubicació. En aquest 
sentit, es proposa considerar, per exemple, la zona de Can Corpell en el mateix 
municipi, ja que en principi té molt millors prestacions. Tot i així, caldria 
analitzar acuradament aquesta possibilitat. Altres efectes provenen de la pròpia 
naturalesa de la activitat i la dels materials tractats. Alguns d’aquests tenen 
possibilitats tècniques de ser controlats, to i que no eliminats(p. ex. soroll, 
alliberament de partícules a l’atmosfera), però d’altres no (p.ex. congestió de la 
mobilitat motoritzada o despesa energètica innecessària, així com l’increment 
innecessari de l’alliberament de CO2). 
 
Demanem,  
 - Que es reconsideri la idoneïtat de la ubicació del projecte i que, en cas de no 
ser acceptat per l’empresa que presenta el projecte, que es retiri el projecte.  
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Per tot l’anteriorment exposat, 
 
SOL·LICITEM, 
Que es tinguin per presentades en temps i forma, les al·legacions exposades i 
que les mateixes siguin acceptades. 
 
 
ADJUNTEM: 
- 1 CD amb l’informe ambiental del Dr. Xavier Mayor Farguell: 

“Valorització ambiental i paisatgística de la Planta de Valorització de sòls del terme 
municipal d’Ullastrell” 

 
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o informació que 
requereixin. 
 
 

Ullastrell, a 16 de setembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
Joan Ballbè i Herrero  Joan Mesa i Lao      Elisabeth Casanovas i Feliu 


