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COMUNICAT DE PREMSA 

Davant els dubtes generats sobre el futur de l’argilera  Almar, situada al paratge de 

Can Fatjó dels Aurons, l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, vol manifestar 

a la ciutadania de Cerdanyola del Vallès, que farà saber al Govern de la Generalitat  

que no està disposada a acollir un nou abocador que pugui provocar molèsties 

innecessàries a la població. En aquest sentit l’alcaldessa recorda que el nostre 

municipi  ja acull un número suficient d’infrastructura d’aquest tipus. 

L’alcaldessa també assegura que ha demanat als Serveis Jurídics de l’Ajuntament 

l’expedient de  l’activitat que es realitza a l’argilera per constatar quina és la situació 

actual de l’explotació que ha estat pràcticament aturada durant  anys, i que 

recentment ha reiniciat els treballs d’extracció de terres amb l’objectiu d’utilitzar-les en 

el rebliment del dipòsit controlat de l’argilera Elena. 

Paral·lelament a la revisió de l’expedient, en data 19 de gener, els serveis tècnics 

municipals també han efectuat una visita d’inspecció al terral d’argiles Almar, en la 

que es va poder  comprovar que es continua amb els treballs propis d’una extracció 

minera . Els tècnics també van constatar sobre el terreny que el forat  de l’argilera 

s’ha aprofundit sense modificar significativament el perímetre, que continua sent  el 

mateix preexistent i que és inferior al que autoritza l’organisme competent.. 

 L’alcaldessa diu  que des del mateix dia de la presa de possessió del nou conseller 

de Territori i Sostenibilitat (competent en aquesta matèria), l’Ajuntament ha demanat, 

en repetides ocasions, una reunió per valorar diferents qüestions d’interès del 

municipi, entre elles, la situació dels abocadors i dipòsits de residus, sense que, fins 

ara, hagin donat resposta a la petició del consistori. 
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Antecedents 

Els serveis tècnics competents de l’Ajuntament han realitzat un informe  sobre els 

treballs d’explotació de l’argilera de Can Fatjó dels Aurons en el que es constata que: 

 Al paratge de Can Fatjó dels Aurons hi ha una explotació d’argiles anomenada Almar 

que disposa d’autorització del Registre Miner de Barcelona des de 1963 i autorització 

d’explotació del Departament de Medi ambient i Habitatge . 

Que Almar Productos Cerámicos S.A. va  sol·licitar llicència d’extracció /2001 que es 

va desestimar, igual que en el 2002 en un informe de l’arquitecte municipal en el que 

indica que l’activitat no era compatible amb el règim urbanístic aplicable. 

Fruit de les al·legacions de l’empresa es demana informe consultiu a l’Institut 

d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona que en data 10/10/2005 conclou d’entre 

d’altres les següents conclusions: 

- La sentència del TSJ de Catalunya núm. 844 de 26 d’octubre de 1993 

considera provada la preexistència de la pedrera al PGM i la seva 

compatibilitat amb el planejament urbanístic. 

- Pel que fa a l’adequació de l’activitat a la LIIAA, cal entendre atorgada per 

silenci administratiu, l’adequació sol·licitada el dia 27 de desembre de 2001, en 

haver transcorregut el termini de 3 mesos previst a l’article 71 del RIIAA. Això 

no obstant, l’Ajuntament està obligat a dictar resolució expressa en la qual es 

podran imposar les mesures correctores que siguin preceptives sempre i quan 

aquestes no desvirtuïn el sentit favorable del silenci.  
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L’any 2006 el  titular va sol·licitar a l’Ajuntament un certificat de compatibilitat 

urbanística per a tres activitats independents però interrelacionades: 

 

- Dipòsit controlat de residus inerts (terres i runes). 

- Valorització de residus (planta de reciclatge i transferència, el que s’anomena 

Centre integral de gestió de RCDs).  

- Extracció de productes minerals (extracció d’argiles). 

 

Des de l’Ajuntament es demana documentació complementaria a l’empresa. 

 

Finalment els tècnics municipals fan constar en l’informe que l’Ajuntament no té cap 

sol·licitud sobre la instal·lació d’un dipòsit d’altres tipus de residus a l’argilera Almar. 

 

 
   

 

Cerdanyola del Vallès, 4 de març de 2011 


