Moció contra la incineració de fangs de depuradora a l'empresa
Cales de Pachs i la incineració de residus al Penedès.

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya),
Ecoxarxa Penedès, el Moviment contra la incineració a Uniland i la
Plataforma Cívica en Defensa de la Salut i el Medi Ambient dels
Monjos, demana a tots els grups comarcals del Consell Comarcal de
l'Alt Penedès, l'aprovació de la següent moció:

* Atès que en data 26 de gener de 2009, Cales de Pachs va rebre
l'autorització ambiental per a l'activitat de fabricació de calç o guix i
per a l'activitat d'extracció i tractament de recursos minerals,
interposant-se recurs contenciós administratiu contra l’autorització
ambiental (121/2009).
* Atès que el passat 24 de gener de 2011, la Direcció General de
Qualitat Ambiental va donar permís per a realizar proves de
substitució com a combustible de part del coc de petroli per fangs de
depuradora, sense que s’exhaurís el termini ni les tones previstes
suspenent-se el 22 d’agost de 2011, tot i que es podrien haver
realitzat fins el dia 31 d’octubre de 2011, davant de les moltes
queixes efectuades pel veïnat degut a les males olors.
*Atès que el passat 24 d'abril de 2013 el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, va emetre sentència i com a conseqüència la
Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de
Catalunya va anular-ne l’esmentada autorització ambiental el passat
dia 2 de juliol de 2013, obligant a Cales de Pachs, S.A. a elaborar un
nou estudi d'impacte ambiental.
* Atès que el passat 29-04-2014, es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (núm. 6612) un anunci d'informació
pública sobre la “sol·licitud d’autorització ambiental amb declaració
d'impacte ambiental de l’activitat de fabricació i comercialització
d'òxid i hidròxid càlcic a partir de pedra calcària, promoguda per
l'empresa Cales de Pachs, SA, al terme municipal de Pacs del
Penedès (exp.B1AAI130397)”.
* Atès que aquest anunci d'informació pública té un enunciat molt
enganyós, al no incloure que el que es vol fer es realitzar un canvi de
combustible en la instal·lació, que permetrà cremar fangs de
depuradora, un residu que incrementarà la presència de elements
contaminants a l'atmosfera i que pot malmetre la nostra salut, aixi
com el medi natural.

* Atès que l'empresa Cales de Pachs, S.A. vol substituir parcialment
els combustibles convencionals com el coc de petroli, per 12.000
tones a l'any de residus procedents de fangs de depuradora, tenint
aquests un poder calorífic de 4.000 Kcal/kg, molt inferior al del coc
del petroli que és de 8.200 Kcal/Kg, evidenciant que es tracta de
utilizar com a combustible un residu, que pròpiament no ho és,
sense que es tingui garantida la seva inocuïtat.
* Atès que actualment a l'empresa Cales de Pachs poden cremar
entre 4.000/5.000 tones/any de biomassa, depenent del preu de
mercat, procedent de residus vegetals d'origen agrícola, forestal,
residu vegetal procedent de la indústria d'elaboració d'aliments
(marro de cafè) i residus de fusta sense tractaments de substàncies
protectores de la fusta o revestiment, sense garantir que no s’utilitzin
elements procedents de la fusta que han estat tractats prèviament
amb coles, dissolvents, pintures i altres productes nocius.
* Atès que l'empresa Cales de Pachs és molt pròxima als municipis
de Les Cabanyes, Pacs i Vilafranca i de les seves barriades. Així com
de la nova zona d'esbarjo de Vilafranca, anomenada “La muntanya
de Sant Jaume, per a la natura i el lleure” i també de les masses
forestals de la muntanya de Sant Pau, sense que es garanteixi que
aquest canvi no suposi més molèsties al veïnat, tant pel soroll, com
per la pols, pudors, augment del pas de camions i com per la
contaminació generada, aixi com als pobles de les rodalies.
* Atès que les emissions de contaminants a l'aire anuals del 2.012
produïdes per Cales de Pachs, sense la utilització dels fangs de
depuradora ja són: monòxid de carboni (CO) 59.721 kg/any, diòxid
de carboni (CO2) 116.138 Kg/any, òxids de nitrògen (Nox/NO2)
58.730Kg/any, òxids de sofre (Sox/SO2) 17.879 Kg/any, arsenic (As)
0,677 Kg/any, cadmi (Cd) 0,423 Kg/any, crom (Cr) 0,862 Kg/any,
coure (Cu) 0,498 Kg/any, mercuri (Hg) 0,095 Kg/any, níquel (Ni)
0,408 Kg/any, plom (Pb) 0,629 Kg/any, zinc (Zn) 1.216 Kg/any,
dioxines i furans (PCDD + PCDF) 0,000000498 Kg/any, clor i
compostos inorgànics (HCI) 511 Kg/any, partícules (PM10) 425
Kg/any, partícules totals en suspensió 425Kg/any.
* Atès que la incineració de residus a Cales de Pachs i a la cimentera
Uniland representen una amenaça a la nostra salut i el medi
ambient, perquè produeixen l'emissió de contaminants 365 dies
l'any que poden produir alteracions a la salut dels organismes vius,
vegetals, animals i éssers humans, suposant en el seu cas que si
s’autoritza la seva utilització tinguem dues incineradores a la plana
del Penedès.
* Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, va autoritzar
a la cimentera Uniland entre els anys 2009 i 2012, a cremar residus
com a combustible en substitució del coc del petroli, en concret
40.000 tones/any de farines càrniques, 50.000 t/any de fangs de

depuradora, 90.000 t/any de residus municipals (CDR) i 115.000
t/any de restes de podes vegetals i fustes tractades.
* Atès que la incineració pot afectar ambientalment el Penedès i el
deteriorament de la imatge de la qualitat que actualment tenen els
productes del Penedès i això pot comportar perjudicis econòmics a
la nostra indústria vitivinícola, agroalimentària, enoturística i a la
DO Penedès.
* Atès que els organismes públics del Penedès, van aprovar
instruments de planificació del territori per preservar-lo i ordenarlo, com la Carta del Paisatge de l'Alt Penedès, el Pla Director del l'Alt
Penedès, el III Pla Estratègic de l'Alt Penedès i la futura creació de la
Vegueria Penedès, i que tot just s’acaba d'endegar el Pla Territorial
de l’Àmbit Penedès.
* Atès que les dades tècniques que consten en aquesta moció, s'han
extret del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental presentat per
Cales de Pachs a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Per tot l'exposat, demanem al Consell Comarcal de l'Alt Penedès:
1r. Que es demani al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, que es denegui l'autorització ambiental de
la crema de fangs de depuradora a l'empresa Cales de Pachs i que es
denegui també la utilització de residus de fusta tractada (biomassa)
com a combustible alternatiu.
2n. Que es demani al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, el cessament de la incineració de residus,
procedents de fangs de depuradora, residus municipals (CDR) i
restes de podes vegetals i fustes tractades a la cimentera Uniland,
amb caràcter immediat, mitjançant la suspensió de l'autorització
atorgada i la seva nova revisió juntament amb els representants del
territori afectat.
3r. Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya els acords presos.
4t. Comunicar als diferents ajuntaments de la comarca de l’Alt
Penedès aquest acord.

A Vilafranca del Penedès 14 de juliol de 2014.

