
 
En/Na,                                major d’edat. 

Amb el DNI                                    població                                                

I adreça                                   

A l’atenció de l’OGAU de Lleida, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. 
OGAU – Departament de Territori i Sostenibilitat - Carrer del Clot de les Monges, 6-8 -25007  Lleida 
 
Presento aquest escrit d’al·legacions contra el projecte de construir una incineradora de residus de 
procedència urbana, amb el sistema de gasificació.  

Atent la informació publica de 19 d’octubre de 2017 publicada al DOGC núm. 7477  referida a  la 
sol·licitud de modificació substancial de l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental 
relativa a l’activitat de gestió de residus, promoguda per TRACJUSA, situada a Juneda. 
 
En temps i forma presento les següents al·legacions al projecte esmentat. 
 
A- Perquè vulnera la legalitat. 
 
Perquè aquest projecte incompleix i vulnera obertament les normatives Europees i Catalanes.  
La Directiva de Residus 2008/98 / CE, en el seu article 11 referit als objectius exigits pel que fa a la 
reutilització i reciclat dels residus. obliga al compliment, abans de 2020, d’assolir com a mínim el 50% global 
del seu pes en la reutilització i el reciclatge de residus municipals.  
Els objectius del PRECAT20 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya), en fase d’aprovació, indica que s’haurà d’incrementar la recollida selectiva dels residus 
municipals pel 2020 fins a un mínim del 60% i assolir, en conjunt, un mínim el 55% dels residus domèstics. 
 
Atenent que el nivell actual de reciclatge a les Garrigues, comarca on es vol construir la citada incineradora, 
es tant sols d’un 20% en fracció neta, mancant encara un 30% a tant sols 2 anys, per d’assolir el 50% com 
a mínim de reciclatge, en compliment de les normatives europees i catalanes. 
 
Atenent que els residus que es volen incorporar a la incineradora són, els provinents de les comarques de 
les Garrigues i el Pla d’Urgell del contenidor del rebuig. 
 
Entenc que el projecte en prioritzar la incineració dels residus, a l’exigència legal d’assolir el 50% del 
reciclatge, incompleix de forma fragant la Directiva Europea de residus i el Precat20 de la Generalitat, 
vulnerant el principi de legalitat, precaució i de seguretat, salut i ambiental. 
 
B- Perquè incompleix els acords del Parlament Català. 
 
També entenc que es vulnera clarament la resolució 745/XI de 5 de juliol de 2017 a la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, aprovada per amplia majoria dels Diputats 
i Diputades dels grups del parlament amb els vots de la CUP-CC, JXS, CTSQE. El text aprovat de 
la resolució és: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a no impulsar les plantes de tractament de purins 
que vulguin utilitzar la combustió tèrmica, inclosa la gasificació, de residus municipals o 
industrials o dels combustibles derivats dels residus (CDR). Cada sector productiu ha de gestionar 
els seus propis residus per a convertir-los en recursos materials. 

 
C- Perquè la incineradora és una de les indústries mes contaminants. 
 
Contràriament al que diuen els promotors, el projecte planteja la construcció d’una incineradora, 
d'acord a l'indicat en el Reglament d'emissions industrials aprovat en el RD 815/2013, de 18 
d'octubre, que defineix com a instal·lació d'incineració: 
 
 



 
 
"qualsevol unitat tècnica o equip, fix o mòbil, dedicat al tractament tèrmic de residus amb o sense 
recuperació de la calor produïda per la combustió; 
Així com altres processos de tractament tèrmic, si les substàncies resultants del tractament 
s'incineren a continuació, tals com piròlisis, gasificació...” 
 
Que entre altres compostos tòxics i contaminants que produirà la incineradora projectada, emetrà 
dioxines i furans, compostos altament contaminants, que les produeixen potencialment les 
industries de combustió com les incineradores de residus. Els estudis de nombrosos experts en 
toxicologia, han conclòs que la incineració de residus afavoreix el desenvolupament de diferents 
càncers a la societat. 
 
Que vist que la zona on es vol instal·lar la incineradora, es un dels punts de Catalunya on es 
registren nivells d’Ozó troposfèric (O3) dels mes elevats del país, l’O3 es forma per la combinació 
d’emissions contaminants, especialment dels gasos d’efecte hivernacle, i de la radiació solar. En el 
cas de les nostres comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell, els períodes anticiclònics són 
comuns amb una intensa radiació solar. El projectes d’incineració Juntament amb altres emissions 
farà augmentar encara més els gasos contaminants, afavorint més l’O3, amb la conseqüència 
d’amenaçar encara més la salut de les persones l’agricultura i del medi ambient.	
  
D- Perquè els promotors menteixen en el projecte . 
 
Que malgrat a la pagina 7 de l’Estudi d’Impacte Ambiental, presentat, indica que el combustible 
derivat de residus són 45.000 tones, a la pagina 14 del mateix EIA, indiquen que la nova planta de 
gasificació tindrà una capacitat de 165.000 tones, que coincideix al admetre el projecte que 
superaran el tractament de residus en mes del 50% de la quantitat autoritzada fins al moment. 
 
Pagina 7 del EIA- “Aquest reactor de gasificació utilitzarà com a matèria prima combustible derivat 
de residus tipus NCV4; Cl2; Hg1 segons UNE-EN 15359 (CER 190501, 190503, 191210 i 191212) 
en una quantitat de 45.000 tones anuals.” 
 
Pagina 7 del EIA – “En l’actualitat la planta de tractament i valorització de residus té una capacitat 
de 

 
En tot cas demanem, que no informin favorablement i arxivin  el projecte, per no ser adequat 
jurídicament, tècnicament ni socialment, suposant un risc per la salut i el medi ambient elevat.  que 
ens tingueu com a part interessada d’aquest expedient i alhora ser informats de forma motivada de 
la nostra al·legació i consideracions exposades. 
 
 En compliment de les Lleis: 19/2014, de transparència, govern, la 27/2006, de 18 de juliol, "per la 
qual es regulin els drets d'accés a la informació, i de la Llei la 30/92 de procediment administratiu.  
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