
MOCIÓ SOBRE L’ABOCAMENT D'ESCÒRIES SIDERÚRGIQUES PROCEDENTS DE L’OBRA DE CAN 

ROVIRA 

 

Atès que des del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya es van iniciar d’ofici 

diligències en data 8 de setembre de 2016 (diligència 646335/2016) en relació a uns 

abocaments de materials procedents de la recent obra licitada per l’ajuntament de Polinyà. 

Una obra realitzada per la presència de vicis ocults a l’asfaltat de  la urbanització de Can 

Rovira. 

Atès que tal i com consta a les diligències hi ha almenys  12 punts d’abocament i/o estesa 

d’aquests residus tant a Polinyà com arreu de la comarca i sense que cap d’ells, tal i com 

consta a les diligències, compleixin la normativa vigent en matèria de gestió de residus com 

marca el decret 32/2009 de 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques.  

Atès que es va emetre informe dels serveis tècnics municipals sobre la necessitat de la retirada 

d’aquests residus en data 5 d’agost de 2013 degut a ser la causa dels vicis ocults que patia la 

urbanització dels vials de Can Rovira. Al mateix informe es detalla, al full número 7 (basant-se 

en l’ordre de 15 de febrer de 1996 del Departament de Mediambient de la Generalitat de 

Catalunya), que les escòries no han de ser utilitzades  a menys de 30 metres de rieres i 

torrents, en terrenys que no tinguin nivell freàtic a menys de 5 metres de la superfície del sòl. 

Atès que l’esmentat abans, decret 32/2009, exposa a l’Annex IV, els usos admissibles de les 

escòries siderúrgiques valoritzables com a àrid en obra civil i diu, clarament, que aquests 

poden fer-se servir  com a base i subbase i esplanada i millores de carretera, vies públiques o 

privades, urbanització d’àrees industrials i estabilització física de sòls sempre que es disposi 

d'una capa de rodament asfàltic, de formigó o una capa impermeable en superfície. També 

es pot fer servir en l’anivellament de terrenys, sempre que la superfície sigui recoberta amb 

una capa impermeable d’una permeabilitat  inferior a 10-9 m/s, i/o barrejades amb materials 

bituminosos. 

Atès que en cap dels abocaments i/o esteses d’aquest tipus de material es compleix aquesta 

normativa i/o almenys no hi ha la realització de cap projecte tècnic que la faci complir un cop 

realitzats els abocaments i/o estesa. 

Atès que en reunions mantingudes amb l’equip de govern i/o serveis tècnics municipals se’ns 

ha explicat que existien dos elements químics la quantitat dels quals poden fer que aquests 

residus siguin sospitosos de no ser valoritzables. 

Atès que segons consta a les diligències obertes per part de Cos de Mossos d’Esquadra i així 

ens ho han fet saber els serveis tècnics municipals en una reunió mantinguda el 2 de novembre 

de 2016, es va donar autorització a l’abocament d’una part d’aquests residus al bell mig de 

Polinyà, a la zona de l’aparcament conegut com “aparcament del centre cívic”. Els mateixos 

serveis tècnics manifesten davant del cos de Mossos d’Esquadra, segons consta a la diligència 

abans esmentada, que l’empresa adjudicatària no va fer arribar un document de seguiment 

procedent de l’excavació. 



Atès que allò exposat es pot considerar una imprudència en el deure d’administrar i/o de 

control que comportarà conseqüències tan econòmiques com socials i ambientals en el nostre 

municipi i arreu de la comarca. 

 

El ple de l’ajuntament de Polinyà acorda, 

1. A causa dels fets abans exposats, instem a la immediata resolució amb  caràcter urgent 

en un termini de 30 dies hàbils, perquè s’efectuí la reparació, reposició i/o qualsevulla 

altra mesura que dictamini la normativa i lleis al respecte. 

 

2. Instem a l’ajuntament de Polinyà a iniciar els tràmits jurídics  que la llei faculti per tal 

d’esclarir els fets i/o responsabilitats que se’n puguin derivar, si s’escau, dels treballs 

realitzats per l’empresa licitadora i/o direcció d’obra o qualsevol subjecte físic o jurídic 

relacionat. 

 

3. Instem a l’equip de govern a iniciar la tramitació d’expedients informatius  per esclarir 

les presumptes responsabilitats en la gestió per part dels serveis tècnics municipals del 

departament corresponent. Així com l’assumpció per part dels responsable/s polític/s  

de tot el que se’n derivi. 

 

4. La creació d’una comissió, a causa de la urgència i necessitat del cas que ens ocupa, on 

seran presents els portaveus municipals i/o aquells en què deleguin, per realitzar un 

seguiment acurat i precís de tot allò relacionat amb els fets exposats, els acords 

d’aquesta moció i les solucions adoptades. 

 

 

 


