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SERGIO RODRÍGUEZ SALCES, amb DNI núm. XXXXXXXXX i domicili, a efectes de
notificacions, al CARRER DEL PINTOR TOGORES 42, en representació del Grup
Municipal COMPROMÍS PER CERDANYOLA-CANDIDATURES ALTERNATIVES DEL
VALLÈS.

EXPOSA
ESCRIT
D’AL·LEGACIONS
A
L’APROVACIÓ
INICIAL
DE
L'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE CEMENTIRI I DELS SERVEIS
FUNERARIS
MUNICIPALS
DE
CERDANYOLA
DEL
VALLÈS,
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL I
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE SERVEIS FUNERARIS DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS.
PRIMER BLOC: AL·LEGACIONS AMBIENTALS
Exposició de la situació ambiental especial del territori municipal de
Cerdanyola del Vallès que dóna peu a les 5 al·legacions que se'n
deriven.
El municipi de Cerdanyola del Vallès té una idiosincràsia molt específica i negativa en
matèria ambiental.
Per una banda per raons històriques, a causa de dues activitats econòmiques que
malauradament han deixat una petjada de contaminació ambiental que està vigent i
pendent de ser resolta en l'actualitat.
Per una altra banda per dues raons d'actualitat com són A) l'execució del Pla Urbanístic
més gran de Catalunya, i B) pel fet de patir una contaminació de l'aire tal que va motivar
que la Generalitat de Catalunya decretés, junt amb els municipis de l'entorn, el seu territori
municipal com a zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
És important posar de manifest la suma de varies situacions ambientals especials del
municipi perquè l'activitat econòmica que motiva aquestes al·legacions, sobretot el
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funcionament permanent del forn d'incineració, està sotmesa a la Llei 20/2009, del 4 de
desembre de prevenció i control de les activitats amb incidència ambiental. És a dir, la
pròpia Llei que regula l'activitat de crematori de cementiri reconeix, ja a l'article I, que a
questa activitat causa impacte ambiental. I en el cas de Cerdanyola aquest impacte se
sumaria a altres preexistents que s'exposen a continuació, agreujant la situació global del
municipi.

L'asbest
La ubicació en el municipi de l'empresa Uralita, que durant dècades va treballar amb
l'asbest generant centenars de malalts d'asbestosi i de morts per càncer de pleura, tant
entre les persones que hi treballaven com en les persones que hi estaven en contacte per
raons familiars i per proximitat territorial a la fàbrica o a llocs d'abocament de residus
d'uralita. Després de dècades d'haver conclòs l'activitat econòmica el municipi encara
pateix les seves conseqüències, tant per veïns i veïnes que pateixen la malaltia com per la
contaminació de sòls encara existents.

Presència de més de 18 abocadors de residus i sòls contaminats per
abocament de residus.
Des dels anys 1960 del segle XX fins a l'actualitat, el municipi de Cerdanyola del Vallès,
ric en sòls argilosos, va acollir nombroses manufactures de maons i rajoles la matèria
primera de les quals era, i és, l'argila del subsòl. L'extracció d'argila produïa uns grans
clots en el terreny que posteriorment es van reblir amb residus de tota mena en clots
sense aïllar i en contacte amb l'aigua subterrània (asbest, industrials, urbans, inerts...)
abocats sense control i barrejats, atesa, d'una banda, la manca de normativa de l'època, i
de l'altra, atesa la manca de vigilància governamental quan ja hi havia normativa
reguladora (exemple abocador de Can Planas, veure informe jurídic governamental de
2003 de Concha Puebla, Ajuntament de Cerdanyola, veure Informe Jurídic Diputació de
2012).
A causa d'aquesta activitat econòmica, a Cerdanyola del Vallès en l'actualitat hi ha 18
abocadors de residus, alguns d'ells tòxics i contaminants del medi, i gairebé tots s'ubiquen
en el que es coneix amb els topònims de Plana del Castell, Centre Direccional o Parc de
l'Alba, zona adjunta al lloc on s'ha d'ubicar el forn d'incineració objecte d'aquestes
al·legacions.
De tots els abocadors existents a la zona, en destaquen dos a tall d'exemple: l'abocador
de Can Planas i l'abocador Elena.
L'abocador de Can Planas llinda amb la parcel·la on s'instal·larà el nou Tanatori i el seu
forn d'incineració. L'abocador, que ocupa una extensió de 182.522 m2 (18,25 hectàrees),
té un volum acumulat d'uns 2,5 milions de m 3 de residus de diferents tipologies, destacant
residus industrials de classe II i III, abocats sense aïllament i en contacte amb aigua
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subterrània, generant gasos i lixiviats. Entre els residus tòxics s'hi troba cadmi, antinomi,
crom hexavalent, PBCs, hidrocarburs, metalls pesats, clorats, benzè, tetracloroetilè, clorur
de vinil, TPH alifàtic (C30-C40), naftalè, monoclorobenzè, cresol, triclorofens, etc (Informe
oficial IDOM 2009).
L'abocador Elena es troba ubicat a uns 500 metres del lloc on està previst instal·lar el forn
crematori objecte d'aquestes al·legacions. Va ser reblert amb residus urbans provinents
d'ecoparc i clausurat l'any 2012. Està sotmès a seguiment i gestió de la contaminació per
gasos i lixiviats durant els pròxims 30 anys. Actualment l'abocador Elena, tot i estar tapat,
genera problemes per pudor en un radi d'uns 500 metres a la rodona sense que a dia
d'avui les administracions competents ho hagin pogut resoldre malgrat que ho han intentat
de diverses maneres.
Tot i que alguns d'aquest abocadors han estat subjectes a un pla de remediació i
sotmesos a seguiment i gestió de gasos i lixiviats, altres, com Can Planas, encara estan
contaminant greument el medi segons estudis recents encarregats per l'administració
ambiental mateixa.

La qualitat de l'aire: Cerdanyola està en “Zona de protecció especial de
l'àmbit atmosfèric” segons Decret 226/2006, de 23 de maig.
En data 31/07/2012 la Generalitat de Catalunya va prendre l'Acord de govern
GOV/82/2012 que decretava el municipi de Cerdanyola del Vallès, entre altres del seu
entorn, zona de protecció especial de l'àmbit atmosfèric. Com a conseqüència va establir
un Pla de millora de la qualitat de l'aire 2011-2015 que està encara pendent d'aprovació. A
data d'avui, novembre de 2013, només hi ha la redacció del Document Base del Pla que
encara està pendent de revisió, aprovació i exposició pública per tal de, posteriorment,
poder ser aprovat.
Segons el Decret 226/2006, del 23 de maig, el municipi de Cerdanyola del Vallès es situa
dins la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pel que fa al contaminant
partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) i diòxid de nitrogen (mitjançant
l’Acord de Govern 82/2012, de 31 de juliol de 2012, i el Decret 226/2006, de 23 de maig).
En tractar-se actualment d’un municipi envoltat d’infraestructures, zones industrials,
activitats extractives, nombrosos abocadors que tenen activitat química en el subsòl, etc.,
segons les dades obtingudes per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica (XVPCA), s’han superat els nivells dels contaminants establerts a la legislació
vigent, per exemple pel que fa als nivells de referència per NOx, O3, CO, SO2, PM10 i
Benzè entre d'altres.
En el recent informe emès per Ecologistes en Acció, en col·laboració amb el Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente, sobre qualitat de l'aire a l'estat espanyol, el 2012 es
Pàgina 3 de 9

Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola Candidatures Alternatives del Vallès
C. Pintor Togores 42, baixos
contacte@compromispercerdanyola.cat
http://www.compromispercerdanyola.cat

manifesta que tota Catalunya es troba en valors per sobre dels recomanats per
l'Organització Mundial de la Salut quant a partícules en suspensió. Al citat informe es fa
palès que el Vallès es troba entre les zones més afectades. Tot i no contenir dades sobre
Cerdanyola, de la lectura dels preocupants resultats dels municipis veïns als que s'han
mesurat es pot deduir que ens trobem a la zona especialment afectada per aquest
problema (Sant Cugat, Montcada, Barberà i Sabadell, resultats a la pàgina 58.
Enllac:
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2012.pdf

Impacte en la qualitat ambiental del municipi a causa de l'execució ens
els propers anys del Pla Urbanístic més extens de Catalunya, el Pla
Director Urbanístic del Centre Direccional.
Actualment, a Cerdanyola del Vallès està en execució el Pla parcial més gran de tot
Catalunya, amb més de 300 ha. afectades. Aquest Pla parcial es veurà en breu modificat
per un Pla Director Urbanístic que incrementa encara més la superfície afectada arribant a
més 400 ha., amb l'aprovació de més de 5.000 nous habitatges i una gran zona de parc
científic on s'ubicaran nombroses empreses.
Aquest Pla va acompanyat, per imperatiu legal, d'una Avaluació d'Impacte Ambiental de
Plans i Programes amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental que sens dubte
generarà en tots els vectors ambientals del territori a causa de la destrucció i urbanització
del que avui esdevenen encara camps de conreu i espais lliures. Malgrat les mesures
correctores que l'esmentat l'informe imposi, l'impacte final sobre el medi, i concretament
sobre la qualitat de l'aire al municipi, es veurà afectat negativament a causa de l'increment
notable de la població, de la mobilitat, de la construcció de nous vials i infraestructures de
transport, etc.

Conclusió de la part expositiva:
Els arguments anteriorment exposats fan de Cerdanyola del Vallès un municipi percebut
per bona part de la població com a insalubre o, com a mínim, molt allunyat de la qualitat
ambiental a què la població majoritàriament aspira. Així mateix, gran part de la població de
Cerdanyola del Vallès considera que la quota de solidaritat ambiental en matèria de
tractament finalista de residus ja ha estat satisfeta amb escreix en aquest municipi. Això
es troba documentat en els darrers anys en les actes de Plens Municipals, en actes de
comissions de participació ciutadana, en els Consells de medi ambient, en l'hemeroteca
d'àmbit local, català i espanyol, en investigacions obertes per la Fiscalia a petició de
veïnes de la ciutat., etc. Vegis un exemple de data d'avui, dia en que són redactades
aquestes al·legacions, a títol d'exemple i que demostra que és un fet habitual. Avui mateix
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al
diari
digital
municipal:
http://www.cerdanyola.info/menu_principal/opina/la_ciutadania_opina/2013/10/03/carta.ht
ml
La incineració de cadàvers humans és, objectivament, un tractament finalista de residus.
Això queda palès en la pròpia llei que ho regula, la 20/2009 del 4 de desembre a l'Annex
II, Codi del 10 al 10.6, on també regulats el tractament d'altres residus:
10. Gestió de residus
10.1. Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos, inclosa la gestió
d’olis usats, o per a l’eliminació d’aquests residus en llocs que no siguin els dipòsits
controlats, amb una capacitat superior a 10 tones per dia.
10.4. Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals, amb una capacitat
superior a 3 tones per hora.
10.5. Instal·lacions per a l’eliminació dels residus no perillosos en llocs que no
siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat superior a 50 tones per dia.
10.6. Dipòsits controlats que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una
capacitat total superior a 25.000 tones, amb l’exclusió dels dipòsits controlats de
residus inerts.
Per concloure, aquestes al·legacions són presentades partint del fet que Cerdanyola del
Vallès té una situació mediambiental especial que justifica l'aplicació de mesures
addicionals de protecció no perceptives per la Llei. Per això s'al·lega la necessitat d'aplicar
les següent mesures addicionals de protecció del medi amb les millors tècniques
disponibles,

AL·LEGACIONS
AL·LEGACIÓ PRIMERA
Atès que el cementiri municipal llinda exactament amb l'abocador de Can Planas, amb
l'agreujant que aquest llindar és amb cubeta coneguda com “cubeta sud” de l'abocador de
Can Planas la qual, segons l'Informe IDOM de 2009 encarregat per l'administració pública,
alberga més residus perillosos i en major quantitat, al·leguem que: les obres de
construcció del nou Tanatori estiguin sotmeses a un rigorós Pla de vigilància ambiental
específic per risc químic amb la participació del Departament d'Higiene i Seguretat en el
treball, tan per les persones que treballin en l'obra constructiva, com per les que treballen
en el seu entorn immediat com són el Parc Tecnològic i la Deixalleria Municipal, com
també per la població de Cerdanyola del Vallès, el casc urbà de la qual està a pocs
metres.
Per mostrar la seriositat i gravetat del que diem i al·leguem en aquesta al·legació 1a,
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remetem a la pàg. 70 i 71 de la Fase II de l'Informe IDOM esmentat, en què podem llegir
coses com per exemple aquestes:
“La cubeta es troba reomplida majoritàriament per residus de tipus industrial (classe II i
III)”
“Cal assenyalar l'existència d'un abocament al centre de la cubeta d'un residu de tipus
industrial de classe III format per les denominades “tortas salinas”. Aquestes “tortas” són
residu generat durant el procés d'addicció de sals fundents (clorur de sodi i potassi) en la
fusió de ferralles d'alumini.”
“L'analítica realitzada en les mostres de reompliment/sòl preses en les dites perforacions,
llancen concentracions per sobre dels Nivells Genèrics de Referència (NGR) per a metalls
pesats (As, Sb, Ba, Cd, Cr, Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn i Zn), hidrocarburs orgànics
volàtils (benzè), clorobenzè (monoclorobenzè i 1,4-diclorobenzè), clorofenols
(pentaclorofenol), policlorobifenils, hidrocarburs aromàtics policíclics (naftalè, fluorè,
benzo(b)fluorantè, benzo(a)pirè i Indè(123cd)pirè) i hidrocarburs clorats volàtils (1,2dicloruetà, cis+trans 1,2-dicloroetilè i clorur de vinil).”
“També se superen en diversos punts de mostreig els 50 mg/kg d'hidrocarburs totals de
petroli, valor límit establert en l'Annex IV del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual
s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i
estàndards per a la declaració de sòl contaminat”.
AL·LEGACIÓ SEGONA
Que, atenent a la Llei 16/2002, del 8 de juliol, reguladora dels drets d'accés a la
informació, de participació i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, i a altre
legislació existent de caràcter sectorial d'àmbit laboral i de salut pública, el Govern de
l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès crei i mantingui activament i efectiva una Comissió
de Seguiment del Pla de Vigilància ambiental de les obres constructives i vetlli per la
seguretat i la salut de les persones mentre durin les obres del Tanatori, facilitant absoluta
transparència en la informació ambiental i en la seguretat i higiene en el treball, amb la
participació de representants públics municipals, representants d'administracions amb
responsabilitats en la matèria, sindicats, entitats i organitzacions sectorials interessades
(medi ambient, salut,...), Plataformes Ciutadanes que han treballat històricament a
Cerdanyola en l'àmbit de l'abocador de Can Planas, i altres que s'escaiguin.

AL·LEGACIÓ TERCERA
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Atès que l'activitat econòmica objecte d'aquestes al·legacions pretén donar servei a la
població d'un territori que va molt més enllà del municipal, i atenent a les argumentacions
de la part expositiva referents a què Cerdanyola ja ha cobert amb escreix la seva quota de
solidaritat territorial en matèria de gestió finalista de residus i altres activitats altament
contaminants, al·leguem que no s'autoritzi el forn crematori al Tanatori de Cerdanyola del
Vallès. Així mateix al·leguem que si s'ha constatat de manera fefaent que és necessari
socialment l'establiment d'aquest servei públic, es cerqui un altre indret al Vallès
Occidental atenent a un criteri de distribució territorial equitativa de les càrregues entre els
diferents municipis en matèria de gestió supramunicipal dels residus, tenint en compte
també que la zona sud del Vallès Occidental té diferents municipis en aquesta mateixa
situació (Montcada i Ripollet rep les conseqüències d'un gran ecoparc, i a Montcada
s'incineren de residus a una cimentera). Si fos aquest el cas, demanem que se'ns faci
arribar còpia del o els estudis i qualsevol altra documentació que avali la necessitat
d'aquest servei.
Si l'al·legació 3a no és acceptada presentem la
AL·LEGACIÓ QUARTA
Atès que es tracta d'una instal·lació amb repercussions en un medi ambient ja malmès,
al·leguem que les dimensions i la capacitat del forn crematori estiguin previstes únicament
per atendre la població d'una localitat de la nostra mida amb l'objectiu d'evitar atreure
demanda externa, tot i que hi puguin acudir persones de fora del municipi
circumstancialment en reciprocitat a que els cerdanyolencs també puguin fer ús d'alguns
serveis de les altres localitats. Mesura aquesta que va orientada a limitar l'oferta i per tant
a disminuir l'impacte sobre el medi ambient del municipi, cosa que no aniria contra
l'esperit ni la lletra de la Llei 16/1989, de 17 de juliol de Defensa de la Competència ni de
la Llei 7/1996 de 7 de juny de Mesures Urgents de Caràcter Fiscal i de Foment i
liberalització
de
l'Activitat
Econòmica.
Si l'al·legació 4a no és acceptada presentem les subsegüents:
AL·LEGACIÓ CINQUENA
Atès que des de l'inici d'aquestes al·legacions es justifica que Cerdanyola del Vallès té
una situació mediambiental especial i sensible que justifica l'aplicació de mesures
addicionals de protecció no perceptives per la Llei, s'al·lega la necessitat d'aplicar les
següent mesures addicionals de protecció del medi amb les millors tècniques disponibles,
essent necessària la suma de les 3 mesures que exposem a continuació:
1- que l'activitat no se sotmeti a la llicència ambiental preceptiva sinó que se sotmeti a
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una autorització ambiental amb una declaració d ’impacte ambiental, malgrat que
l'activitat no està inclosa en els annexos pertinents de la Llei 20/2009 de 4 de desembre.
Aquesta mesura excepcional és necessària per poder avaluar si el medi receptor, que
està declarat zona de protecció per contaminació i pateix emissions a causa dels
nombrosos abocadors, està en condicions d'assumir noves fonts de contaminació
ambiental com són les emissions que causa un forn d'incineració.
2- que el forn, si arriba a instal·lar-se, disposi de mesures addicionals no perceptives per
la Llei que en regula el seu funcionament. Ens referim a la necessitat d'utilitzar la millor
tecnologia existent en matèria d'incineració en general. En primer lloc instal·lant filtres per
dioxines que redueixin al mínim de l'emissió de pols, gasos contaminants i metalls pesats.
I que evitin l'emissió de partícules respirables (PM10), que inclouen totes les partícules de
diàmetre aerodinàmic igual o inferior a 10 μm. Garantint així que l'emissió de partícules al
medi ambient sigui de menys de 5 mg/nm³. Tal com ja es fa en alguns crematoris de
l'entorn (Montjuïc).
3- que com a mesura excepcional la temperatura de la incineració sigui sempre
suficientment alta per a que quedi garantida la destrucció de clorats i altres components
químics.
4- que quedi garantida la total absència de pudors atès que aquestes se sumarien a les
pudors existents a la zona causades pels abocadors, tal com hem referit anteriorment
(abocador Elena, abocador Can Planas).

SEGON BLOC: MODEL DE GESTIÓ DEL COMPLEX FUNERARI
CONSIDERACIONS GENERALS
“Sota les polítiques mercantilistes, la ciutadania s’ha convertit en el principal actiu per tal
de generar dividends i beneficis per a les empreses adjudicatàries de les privatitzacions.
Així doncs, lluny de respectar, protegir i implementar el dret als serveis públics, s’apliquen
polítiques mercantils que socialitzen els deutes i privatitzen els beneficis. Ens trobem
davant d’un sistema capitalista moribund que en els seu últim alè promou les ofensives
més salvatges i destructives per a les classes populars. Ens trobem davant el desmantellament de la gestió i el control públic dels serveis. Així, privatitzant serveis, es perd el
control sobre la seva qualitat i s’encareixen els costos i les tarifes, i alhora es dificulta
l’accés als mateixos atemptant contra la seva universalitat, tot per garantir els beneficis
de les empreses privades concessionàries.”
L’aposta per la gestió pública dels equipaments municipals que fem el Compromís per
Cerdanyola es basa en la convicció que és l’única forma de gestió on es concentra
l’atenció en el servei a la comunitat i no en l’obtenció de beneficis, en contraposició al
model de gestió privat. En el cas del Tanatori el model de gestió públic garanteix que es
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pugui consolidar un tractament sensible al dolorós moment de comiat d’un ésser estimat,
fet que no s’està donant a la gran majoria d’indrets on el servei de pompes fúnebres és
privat i les empreses aprofiten per fer negoci amb la mort de les persones de forma
completament abusiva, dintre de la lògica capitalista de treure benefici d’allà on calgui.
Apostar per la gestió pública dels serveis municipals i del servei de pompes fúnebres és
una qüestió de voluntat política. Les possibilitats per trobar recursos propis per dur a
terme la construcció i gestió de l’equipament són variades. És en aquest sentit que
presentem la nostra proposta en forma d’al·legació sobre el model de gestió, una
proposta que permeti assumir el cost de la construcció i gestió de l’equipament amb els
recursos públics de que disposa l’Ajuntament.
AL·LEGACIÓ
No trobem cap justificació a la construcció d’un complex funerari que hagi de donar servei
no només a Cerdanyola sinó també a bona part del Vallès Occidental Sud. Per tant,
davant la possibilitat de reduir costos proposem la redacció d’un projecte per fases, la
primera de les quals consisteixi en plantejar un equipament suficient per donar servei a
tota la població de Cerdanyola, eliminant tot allò accessori i/o preveure la seva inclusió en
les possibles següents fases d’ampliació de l’equipament.
Per assumir amb recursos propis la construcció i posterior gestió de l’equipament
proposem fer-ho amb els diners que l’Ajuntament de Cerdanyola obtindria de la suspensió
del pagament dels interessos del deute il·legítim, tal i com va acordar el Ple de
l’Ajuntament de Cerdanyola el 25 de juliol de 2013. O bé, fent aquest disseny del projecte
de tanatori, basant-se en plantejar un equipament suficient per a Cerdanyola, tenint en
compte la previsió de capacitat d’inversió amb recursos propis que l’Ajuntament tindrà
any rere any i planificant-ho conjuntament amb el pressupost d’inversions quadriennal.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,

SOL·LICITA
PRIMER. Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en
termini.
SEGON. Que s'estimin les al·legacions exposades.

Cerdanyola, 7 de novembre de 2013
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