
MOCIÓ PER FRENAR I LIMITAR LA IMPLANTACIÓ DE 

ACTIVITATS EXTRACTIVES  i ABOCADORS AL TERME MUNICIPAL DE RIUDOMS

Donat  que actualment  el  nostre municipi  compta amb un gran nombre d'activitats extractives, 
sobretot  aquelles  dedicades  a  l'extracció  d'àrids,  situades  la  majoria  d'elles  al  voltant  o  molt 
properes als cursos fluvials de la Riera de Maspujols, la Riera d'Alforja i barrancs o fondalades 
però també en altres partides de terra i altres indrets del nostre terme municipal. 

Atès  el  gran  impacte  ecològic,  ambiental  i  paisatgístic  que  provoquen  aquestes  activitats 
industrials, sobretot lligades a la degradació del terreny i la pèrdua de les qualitats del sòl sobretot 
per a l'explotació agrària i la retenció i captació d'aigua. Donat que aquesta sobreexplotació pot 
provocar problemes per als recursos hídrics sobretot per a pous i mines i la pèrdua de finques de 
potencialitat  agrícola.  Alhora  que  representa  una forta  contradicció  en  front  de la  voluntat  de 
protecció  i  preservació  de  les  rieres  i  els  cursos  fluvials  com màxims  exponents  de  natura  i 
d'espais d'interès natural a nivell local i l'aposta per la preservació dels aqüífers del nostre terme, 
així com un atac frontal al model d'agricultura i pagesia local com a fórmula de preservació de 
l'entorn rural del poble. 

Donat  que  aquest  tipus  d'activitats,  la  majoria  de  cops  explotades  per  grans  empreses  i 
corporacions de la construcció, no comporten cap tipus de compensació més enllà de les taxes i 
tributs municipals, i  alhora no presenten cap garantia ni incentiu laboral a través de la contractació 
i  ocupació per a la població local.  Activitats d'un gran impacte i  poc valor  afegit,  ja que porta 
associada una baixa ocupació, en quant a llocs de treball generats, i una capacitat productiva i 
riquesa generada gairebé inexistent per la població on es troba implantades. Alhora que genera 
molts conflictes i problemes de convivència entre el veïnat de la zona on es troben, bé sigui per 
danys,  perjudicis  i  molèsties  a les  finques,  a  la  qualitat  de  vida de les  persones com ara  la 
contaminació acústica per sorolls, el deteriorament de camins i infraestructures, o els problemes 
associats a la pols o el trànsit dels camions entre molts d'altres. 

Atès que una part important de la tramitació de l'expedient per a la instal·lació d'aquestes activitats 
cal que es faci a nivell local, a través dels serveis tècnics municipals, i donat que actualment no 
existeix cap normativa que reguli de forma expressa ni incideixi de forma clara en aquest tipus 
d'activitats en el  sòl  rústic,  i  donades les pèssimes condicions i  instruments de planejament i 
regulació territorial i urbanística actuals i la poca capacitat de control, seguiment i avaluació de les 
activitats d'aquest  tipus que actualment  es troben en funcionament  per part  de l'administració 
local. 

Posant  de  relleu  que  existeixen  diferents  plans  i  programes  de  caràcter  estratègic  que 
desaconsellen la proliferació d'aquest tipus d'impactes i agressions al territori,  com un recull el 
recentment  aprovat  Pla Estratègic  Comarcal  de Desenvolupament  Socioeconòmic Rural  2014-
2020 o el Pla de Foment Turístic de les Muntanyes de la Costa Daurada, ambdós  promoguts pel 
Consell Comarcal del Baix Camp, el qual recentment també ha aprovat una moció en aquesta línia 
per frenar i paralitzar la proliferació de noves activitats extractives a la comarca. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció 
dels següents acords, els quals hauran de ser executats en el termini màxim de sis mesos.

1. Iniciar el tràmits corresponents per tal d'aprovar els instruments i reglaments necessaris de 
regular, prohibir i limitar la implantació de noves activitats extractives així com de qualsevol 
altre activitat nociva o amb fort  impacte ambiental,  paisatgístic, social o ecològic per al 
territori, especialment els abocadors de qualsevol tipus, a tot el terme municipal d'acord 
amb els antecedents citats. 

2. Paralitzar  les  eventuals  ampliacions,  prorrogues  o  peticions  possibles  de  les  activitats 
actualment existents al municipi. Estudiar la possibilitat i viabilitat d'incrementar les taxes i 



impostos per a les activitats extractives existents. 

3. Analitzar  i  avaluar  de  l'estat  actual  de  les  explotacions,  demanant  la  inspecció  i  els 
informes pertinents als estaments corresponents, a fi i efecte de poder marcar una data 
definitiva per a la finalització total de les activitats extractives al municipi. 

4. Comunicar els presents acords al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, 
a la Diputació de Tarragona, al Consell Comarcal del Baix Camp i als ajuntaments dels 
pobles  limítrofs  i  a  les  entitats  ambientals  i  ecologistes  que  lluiten  per  la  defensa  del 
territori. 
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