Comunicat de la Plataforma contra l’abocador de deixalles a Can Fatjó
dels Aurons i de la Federació d’associacions de veïns de Sant Cugat
sobre l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons

La Plataforma contra l’abocador i la FAV de Sant Cugat ha posat en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya que als terrenys de Can Fatjó
dels Aurons s’està construint un abocador de deixalles il·legal, facilitant
documents que proven que a Can Fatjó dels Aurons hi ha hagut:
•

Irregularitats en la concessió de llicències i permisos tant per part de
l’Ajuntament de Cerdanyola com de la Generalitat de Catalunya.

•

Manca de transparència i ocultació d’informació per part de l’Ajuntament de
Cerdanyola i de la Generalitat de Catalunya.

•

Irregularitats en les actuacions de l’Ajuntament de Cerdanyola i de la
Generalitat de Catalunya, en els àmbits urbanístic, ambiental i de mines que
poden generar un enriquiment indegut.
Els fets posats en coneixement de l’Oficina antifrau –acompanyats d’una
explicació més exhaustiva i de 19 documents– són els següents:

1. L’empresa Puigfel S.A. adquireix el 2009 els drets miners de l’argilera
Almar Productos Cerámicos S.A., al terme municipal de Cerdanyola del
Vallès, al límit amb Sant Cugat del Vallès i Bellaterra. El mateix any
l'empresa Puigfel SA compra una participació de la UTE Explotacions Can
Fatjó dels Aurons per 500.000 euros, que té per objecte social l'execució
del rebliment de la pedrera Almar.
2. L’any 2010 l’empresa Puigfel, mitjançant la societat vinculada Transfel,
S.A., activa els treballs per acondicionar la cantera en un dipòsit de residus
sense disposar dels permisos d’activitat ni ambientals necessaris. El 2010
l’empresa Puigfel inverteix en els treballs d’ampliació i acondicionament de
l’abocador 677.549,40 euros. El 2011 la quantitat invertida probablement és
superior i el 2012 els treballs d’ampliació de l’abocador s’acceleren. La
qualificació urbanística dels terrenys no permet la construcció d’un
abocador ni l’ampliació de l’activitat minera preexistent. S’estima que els
ingressos de l’empresa per omplir el clot amb 3 milions de tones de residus
urbans serien d’uns 150 milions d’euros (50 euros per tona de residus).
3. Des de 2010, l’empresa Puigfel S.A. ha extret més de 3 milions de tones de
terres i ha acondicionat els terrenys a l’empara d’una concessió minera de
1963. El pla de restauració de l’argilera (revisat els anys vuitanta)
contempla una extracció de mig milió de tones de terres i limita el perímetre
i la profunditat (20 metres) de l’activitat extractiva. A data d’abril de 2012
s’han extret de l’argilera aproximadament 4 milions de tones de terres i la
profunditat del clot supera els 60 metres.
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4. L’activitat extractiva a Can Fatjó dels Aurons està sotmesa al règim
d’autorització ambiental. Està inclosa a l’annex I de la Llei d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes, atès que és una explotació visible des de
l’AP7, a 50 metres dels primers habitatges del nucli urbà de Bellaterra, al
costat d’edificis d’oficina i hotels i a menys de 500 metres d’escoles i un
hospital i a menys de 1.000 metres del nucli urbà de Sant Cugat del Vallès.
L’empresa Puigfel S.A. únicament disposa d’una llicència ambiental de
l’Ajuntament de Cerdanyola concedida per silenci administratiu l’any 2002,
que està caducada. Els informes de l’Ajuntament de Cerdanyola, de la
Diputació de Barcelona i de la Direcció General de Mines de la Generalitat
diuen que aquesta llicència ambiental concedida per silenci administratiu
l’any 2002 encara és vàlida.
5. Els treballs de construcció d’un abocador han creat una forta alarma social
en el territori. Els plens de Sant Cugat, Cerdanyola i Bellaterra han rebutjat
unànimement l’abocador (ho van fer els plens anteriors a les eleccions
locals i ho han reiterat els plens actuals). El Parlament de la Catalunya
també va aprovar el juliol de 2011 una resolució de rebuig a l’abocador.
Tant els plens de Sant Cugat, Cerdanyola i Bellaterra com el Parlament de
Catalunya han demanat la restauració del paratge de Can Fatjó dels
Aurons amb terres.
6. Des de gener de 2011 s’han denunciat aquests fets a la Direcció General
de Mines, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al SEPRONA i a
l’Ajuntament de Cerdanyola. Les administracions neguen que s’estigui
construint un abocador a Can Fatjó dels Aurons. Argumenten que s’hi estan
fent extraccions de terres per segellar altres abocadors de la zona.
Únicament un informe tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat de
març de 2011 reconeix que s’hi està construint un abocador i que s’està
incomplint el pla de restauració de l’argilera, fet que s’ha de sancionar.
7. Una Resolució de la Direcció General de Mines de la Generalitat afirma que
el pla de restauració de l’argilera no condiciona ni limita la profunditat dels
treballs d’extracció minera ni el volum de terres. Ni la Llei ni els precedents
avalen aquesta afirmació. D’altra banda, la informació dels plans de labors
aprovats anualment per la DG de Mines no reflecteix els moviments reals
de terres des de 2010 i es contradiu amb el contingut de l’informe
d’auditoria de comptes anuals de l’empresa Puigfel S.A. de 2010.
8. Tant la Generalitat de Catalunya, com l’Ajuntament de Cerdanyola tenen
coneixement que des de 2010 Pugifel està construint un abocador tipus II
en uns terrenys no aptes des del punt de vista de la qualificació urbanística.
Amb la qualificació urbanística actual dels terrenys les administracions no
poden concedir ni la llicència d’activitats, ni l’autorització ambiental ni
l’ampliació del pla de restauració per emparar l’activitat extractiva actual
(amb un extracció de 4 milions de tones, a 60 metres de profunditat) ni
tampoc per a la construcció de l’abocador.
9. Tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Cerdanyola tenen
coneixement que els treballs per construir l’abocador han comportat un
moviment il·legal de més de milions de tones de terres i la destrucció de
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bosc al costat d’un nucli urbà, escoles i un hospital i en una zona molt rica
en aigües subterrànies. La Generalitat té coneixement que aquesta activitat
s’està duent a terme i que està sotmesa al règim d’autorització ambiental,
però no ha aturat les obres ni ha fet els controls periòdics prescriptius. La
profunditat del clot ja supera els 60 metres i, per tant, afecta les aigües
freàtiques (a uns 20 metres de profunditat hi ha una primera capa d’aigües
freàtiques i a uns 100 metres n’hi ha una segona). La presència permanent
d’una bomba d’aigua en funcionament apunta a que s’està duent a terme
una activitat de descompressió de l’aqüífer. Aquests fets s’han posat en
coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua i del SEPRONA (abril 2011).
10. Malgrat les nombroses denúncies realitzades per entitats, ciutadans i l’EMD
de Bellaterra, fins a dia d’avui ni la Generalitat de Catalunya ni l’Ajuntament
de Cerdanyola han actuat per aturar unes obres que estan produint un
dany irreparable en el paisatge i que estan causant enormes molèsties i
problemes de contaminació en una zona urbana, a 50 metres d’habitatges,
a menys de 500 metres d’escoles, d’un hospital i al costat d’un hotel i
d’edificis d’oficines. El clot està a menys de 2 km del monestir de Sant
Cugat del Vallès:
a. L’Ajuntament de Cerdanyola fa més de vuit mesos que té un expedient
informatiu obert. Té coneixement que l’empresa Puigfel S.A. està duent
a terme una activitat a Can Fatjó dels Aurons per a la qual no disposa
ni de permís ambiental, ni de llicència d’activitats i que, a més,
infringeix la normativa urbanística.
b. Fa més d’un any que els tècnics del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya van constatar irregularitats
importants en els moviments de terres a Can Fatjó dels Aurons i van
proposar sancionar l’empresa Puigfel S.A.

Sant Cugat, Cerdanyola, Bellaterra, 16 d’abril de 2012
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