Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple
municipal ordinari, en base als següents

Antecedents
L’any 2006 es va aprovar el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es
declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos
municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les
partícules. Entre els municipis afectats per aquest Decret hi ha Gavà.
Poc després, el Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació
per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric, va establir (article 13) que les empreses que
duguin a terme la construcció, rehabilitació i demolició d'edificis i d'estructures
existents o noves han d'implantar les mesures següents per reduir l'impacte de
les obres en la qualitat de l'aire: (a) Cobrir les façanes amb lones o dispositius
similars, instal·lar tubs encapsulats i embolicar-los amb lones, i efectuar la
descàrrega de runes o materials pulverulents a contenidors tancats amb lones
o dispositius d'eficàcia similar. (b) Ruixar amb aigua les operacions de
demolició (c) Instal·lar sistemes per minimitzar l'emissió de partícules en la
càrrega i manipulació de material pulverulent (d) Cobrir el material pulverulent
que transporten els camions i controlar que l'alçada de la càrrega és inferior a
l'alçada del contenidor del vehicle de transport.
El setembre de 2014, ara fa un any, el Govern de Catalunya va aprovar l’acord
GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la
millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient
atmosfèric, destinades específicament a prevenir i reduir la contaminació per
partícules sòlides en suspesió, és a dir, la contaminació per pols.
El capítol V d’aquest Pla d’Actuació, relatiu a les actuacions que pertoca fer als
ens locals, inclou una sèrie de mesures, com ara inspeccionar les emissions de
l’obra pública (mesura EL19), que obliga a fer inspeccions periòdiques a les

obres públiques per tal de comprovar que s’apliquen les actuacions per reduir
les emissions difuses de contaminants, i ambientalitzar les obres i la
maquinària (EL22) que obliga a dissenyar i executar les obres per minimitzar
l’emissió de partícules. Des del punt de vista de l’execució, cal informar sobre
les actuacions a seguir per tal de minimitzar les emissions dels treballs de
construcció o desmuntatge de tota mena de construccions.
Així doncs, existeix un detallat marc normatiu que obliga tant a constructors
com a l’administració local a vigilar, prevenir, reduir i en darrer terme, evitar,
l’emissió de pols en les obres i construccions, vigent a Gavà com a municipi de
protecció especial de l’ambient atmosfèric.
Tot i això, els darrers mesos hem pogut observar com aquestes mesures, a
Gavà, o bé no s’han observat, o bé no s’han aplicat amb la deguda correcció i
eficiència. En concret, les obres de construcció dels nous habitatges de
promoció pública de l’IMPSÒL al Calamot, estan provocant, des de fa mesos,
uns núvols de pols que han envaït voreres, patis i cases particulars, obligant els
veïns del barri de can Ribes a conviure amb denses immissions de partícules
en suspensió.
Aquesta situació ha generat molta inquietud entre el veïnat, que se sent
desprotegit davant d’aquesta contaminació que envaeix la seva llar.
Per aquests motius, formulem el següent
Prec
Instem l’Ajuntament de Gavà a fer que s’apliquin correctament els Decrets
226/2006 i 152/2007 del Govern de Catalunya, i el Pla d’Actuació per a la
millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient
atmosfèric aprovat ara fa un any, de forma que les obres dels nous habitatges
del Calamot deixin de generar pols.
Gavà, 14 de setembre de 2015
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