
Al Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Qualitat Ambiental 
Avinguda Diagonal, 523-525, Barcelona - 08029 

 
 
 
 

En/na ................................................................................................., major d’edat, amb  
amb DNI número ................................, amb domicili a la població de .................................. 
...................................................................., codi postal ......................., carrer .............. 
......................................................, número ....................., presenta a través d'aquest escrit 
les següents al·legacions, a la sol·licitud d’autorització ambiental, de l’activitat de fabricació de 
calç, per l'empresa Cales de Pachs, SA, (exp. B1AAI130397). 

 
 
 
 

AL·LEGACIONS: 

 

1a. Que Cales de Pachs fabrica 200.000 tones de calç anuals i funciona les 24h del dia, 
comportant una afectació constant a les poblacions més properes. 

 

2a. Que el seu consum anual de coc de petroli és de 12.000 tones i una quantitat sense especificar 
de betum de petroli, residus d'oli de petroli, residus de fusta, etc. 

 

3a. Que Cales de Pachs vol substituir el 25% de combustible de coc de petroli, per 12.000 tones 
de fangs de depuradora sense especificar-n'he la procedència. 

 

4a. Que les proves de substitució del coc de petroli, per fangs de depuradora realitzades el 2011, 
es van suspendre per les males olors. 

 

5a. Que l'emmagatzematge de fangs de depuradora i el seu transport, provocaran males olors a 
les poblacions properes. 

 

6a. Que cremar fangs de depuradora farà augmentar les emissions de contaminants com clor, 
partícules, monòxid de carboni, de dioxines, furans, mercuri, d'òxid de sofre, etc. 

 

7a. Que el Real Decret 653/2003 sobre incineració de residus, en reconeix la perillositat de cremar 
fangs de depuradora. 

 

8a. Que la cimentera Uniland dels Monjos, molt propera a la de Cales Pachs, incinera diversos 
residus des de 2010 i emet contaminants. Si autoritzen la incineració de fangs de depuradora a  
Cales de Pachs, això provocarà l'augment de la concentració de contaminants al Penedès. 

 

9a. Que Cales de Pachs ja emet contaminants: monòxid de carboni, diòxid de carboni, òxids de 
nitrogen, òxids de sofre, arsènic, crom, mercuri, níquel, plom, zinc, dioxines, furans, clor, 
partícules, etc. 

 

10a. Que els residus generats pels filtres son introduïts dins el forn, fet que contamina la calç 
fabricada. 

 

11a. Que aquesta nova activitat a Cales de Pachs, augmentarà als municipis de Les Cabanyes, 
Pacs, Vilafranca del Penedès i Vilobí, les molèsties produïdes pel soroll, la pols, les pudors i les 
emissions de contaminants. 

 

12a. Que la crema de fangs de depuradora, l'enmmagatzematge de residus i l'impacte visual de 
l'activitat de Cales de Pachs serà sever. 

 

13a. Que en el tràmit d'informació pública no s’ha informat del canvi del 25% del combustible 
actual, per residus provinents de fangs de depuradora, ja que aquesta informació s'ha omès. 

 
 
 
 

Per tot l’exposat, DEMANO, 

 

Que es denegui l'autorització ambiental per a l’utilització de fangs de depuradora i de 
residus de fusta com a combustible. 

 

Que es declari causa de nul·litat de ple dret, l'autorització ambiental, per no haver 
informat a la tramitació del canvi de combustibles. 

 
 
 
 

A ........................................................ , ..... de ................... de 2014. 


