Benvolguts senyors,
Les extraccions de materials que està duent a terme l’empresa Puigfel, SA a l’indret anomenat
Can Fatjó dels Aurons, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, estan emparades
per l’autorització minera vigent de què disposa Puigfel, SA, per a l’explotació de la cantera Almar.
En compliment de la normativa minera, Puigfel, SA ha presentat el Pla anual de Labors per al
2012, el qual ha estat admès per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del
Departament d’Empresa i Ocupació. Per tant, els moviments de terres actuals tenen a veure amb
la pròpia activitat extractiva i no amb l’adequació dels terrenys a una activitat d’abocador.
En el moment en què Puigfel, SA acabi l’extracció d’argiles, ha de restaurar els terrenys afectats,
en compliment de les obligacions que li imposa el programa de restauració establert per
a l’activitat extractiva Almar, amb les modificacions que, si s’escau, hi pugui introduir en el futur
l’administració ambiental per millorar la integració dels terrenys en el seu entorn. Atès que
el programa de restauració que té aprovat actualment, de l’any 1989, ha quedat obsolet, la
Direcció General està iniciant en aquests moments l’expedient per a un nou programa de
restauració.
La sol·licitud d’instal·lació d’un abocador de residus al clot originat en l’explotació de la cantera va
ser arxivada per desistiment de l’empresa peticionària. El certificat d’incompatibilitat
urbanística emès pel consistori de Cerdanyola determinava arxivar el procediment obert.
Tanmateix, cal tenir en compte que en cas de tramitar-se un pla especial que eventualment
permetés l’ús d’abocador, l’expedient, a petició de l’empresa interessada, s’hauria de tornar a
obrir. Atès que es fa esment a la Llei d’urbanisme recentment aprovada en el Parlament (lleis
òmnibus), la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme s’haurà de pronunciar en
aquell moment.
Addicionalment, cal fer constar que en el terreny que ocupa aquesta activitat el Parlament de
Catalunya va aprovar la Resolució 290-0017/09, en la sessió de 13 de juliol de 2011 de la
Comissió Territorial de Territori i Sostenibilitat, per la qual el Parlament de Catalunya insta al
Govern a:
Rebutjar l’abocament de tot tipus de residus, especialment dels provinents d’ecoparcs, al
paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), atesa la proximitat
de centres escolars, centres esportius, hospitals, oficines, hotels i habitatges.
Acomplir, d’una manera immediata, el projecte de restauració de l’argilera de Can Fatjó
dels Aurons reblint-la de terres.
En aquests moments, no es té constància de que s’hagi presentat cap altra sol·licitud. En el cas
que això succeeixi en el futur, el projecte s’haurà de tramitar amb totes les garanties per a
la protecció del medi ambient i amb la transparència i participació pública previstes en la Llei
20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats.
Ben cordialment,
Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

