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Sol·licituds de documentació i preguntes respecte el Clot de Can Fatjó dels
Aurons
Atès que en les darreres setmanes l’empresa Puigfel S.A ha reiniciat les obres
d’extracció de terres al paratge de Can Fatjó dels Aurons.
El grup municipal d'Esquerra Cerdanyola del Vallès degut a la inquietud de les
plataformes i els veïns de Bellaterra, presenta un seguit de preguntes i de sol·licituds
de documentació .
Preguntes:
1.Tenint en compte l'informe on la pròpia empresa (Puigfel) declara que està adequant
el clot de Can Fatjó dels Aurons per utilitzar l'argilera com a abocador (informe
d'auditoria), l'Ajuntament es reafirma en les conclusions dels informes dels tècnics que
no hi veuen cap indici que a Can Fatjó s'estigui fent una altra cosa que l'activitat
extractiva autoritzada?
2.La llicència ambiental que ALMAR va obtenir per silenci administratiu l'any 2002 és
vàlida actualment?
3.D'acord amb el document d'auditoria de l'empresa Puigfel, a Can Fatjó dels Aurons
està fent un abocador. L'informe de la Diputació de Barcelona sobre l’estat de
legalització de l’activitat extractiva a Can Fatjó dels Aurons, de 14 de desembre de
2011, és molt clar al respecte. Diu en el darrer paràgraf: "en el cas que l'activitat
d'extracció d'àrids es realitzés de forma diferent a com es va preveure a la sol·licitud
de llicència ambiental això suposaria que caldria demanar una nova llicència d'activitat.
Així mateix, cal avançar que aquest ús no seria admès en el sòl on s'ubica la finca
d'ALMAR donat que no es podria considerar un ús preexistent".
3.1. L'activitat de Puigfel a Can Fatjó dels Aurons (adequar l'espai per a
realitzar un abocador d'acord amb l'informe de la pròpia empresa) és la que
preveia la sol·licitud de llicència ambiental?
3.2.Es pot considerar que, d'acord amb l'Informe de la Diputació de Barcelona
sobre l’estat de legalització de l’activitat extractiva a Can Fatjó dels Aurons, de
14 de desembre de 2011, Puigfel està fent una activitat per a la qual no té
llicència d'activitat?
3.3. L'Ajuntament no ha d'aturar les obres atès que s'està malmetent el territori
amb una activitat per a la qual l'empresa no té llicència ambiental ni d'activitat?
4. D’acord amb el Grup 2 de l’annex I del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de
gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de
projectes, estan sotmeses a avaluació d’impacte ambiental les indústries extractives
que siguin explotacions visibles des d’autopistes, autovies, carreteres nacionals i
comarcals o nuclis urbans superiors a 1.000 habitants o situades a distàncies inferiors
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a 2 quilometres de tals nuclis (apartat 5) i les explotacions situades en espais naturals
protegits o en una àrea que pugui visualitzar-se des de qualsevol dels seus límits
establerts o que suposin detriment als seus valors naturals (apartat 6). S'ha de
considerar, per tant, que l'activitat extractiva que està duent a terme l'empresa Puigfel
a Can Fatjó dels Aurons requereix autorització ambiental?
5. En el cas que l'empresa Puigfel, no disposi d'autorització ambiental (per l'activitat
que l'empresa reconeix està portant a terme a Can Fatjó dels Aurons), cal denunciar la
infracció a la Generalitat?Quina actuació farà l'Ajuntament en aquest sentit?
Sol·licitud de documents:
1.Sol·licitem l'expedient informatiu complet, per poder revisar tota la documentació
existent sobre l'explotació minera de Can Fatjò dels Aurons.
2.Sol·licitem l'expedient informatiu complet, per poder revisar tota la informació
existent sobre la possible utilització de Can Fatjó dels Aurons com abocador.
3.Sol·licitem copia de l'informe de Bureau Veritas
4.Sol·licitem la llicencia ambiental en vigor que Puigfel utilitza en l'actualitat.

