
 

 
AL·LEGACIONS AL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM DE LA PLANTA DE 
VALORITZACIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS DE FUMANYA SITUAT AL MUNICIPI 
DE SANT MARTÍ D’ALBARS 
 
 
Antecedents 
 
1.- La implantació i funcionament de la Planta de valorització de residus orgànics 
mitjançant compostatge denominada “Fumanya” i situada al Terme municipal de sant 
Martí d’Albars està activa des de la seva instal·lació l’any 2000 quan era un simple 
abocador de residus i que d’ençà el 2002 es va començar a configurar com una 
veritable planta de tractament. Des de llavors  ha comportat notables denuncies dels 
veïns i veïnes, no només del poble mateix, sinó de tot el territori del Lluçanès. 
 
A part dels problemes d’implantació des del punt de vista urbanístic, (es tracta d’una 
infraestructura com es dirà de naturalesa general que no té encaix en el Pla Especial 
urbanístic de les comarques centrals i que no té tampoc un tractament específic a la 
normativa urbanística local de sant Martí d’Albars -avui en fase d’aprovació 
provisional), té un impacte notable sobre el territori des del punt de vista paisatgístic i, 
sobretot ambiental centrat, com és normal en instal·lacions d’aquesta mena, en les 
emanacions de pudors desagradables, molestes i insalubres per les persones que hi 
viuen al voltant i fomentades per la seva ubicació, el règim de vents i per la gestió 
inadequada de la pròpia explotació. 
 
2.- Els antecedents per molèsties a l’entorn, especialment al nucli de Belaigua del propi 
Sant Martí d’Albars i al nucli de Santa Creu de Jutglar (municipi d’Olost) tenen 
referència des de l’any 2002 amb les primeres denúncies dels veïns i veïnes que va 
propiciar la creació d’una Comissió de seguiment de la Planta Fumanya, amb visites de 
tots els Consellers de Medi ambient, inspeccions sovintejades, acords de modificació 
del règim de funcionament de la planta, imposició de mesures correctores prohibicions 
d’entrada de residus, diverses campanyes massives de recollides de signatures 
sol·licitant l’aturada immediata de l’activitat, seguiment d’incidències per pudors i 
entrades i sortides de vehicles de la planta, estudis d’impacte odorífic i seguiment 
exhaustiu  de totes les tramitacions administratives. L’any 2013 el Departament de 
Medi Ambient i sostenibilitat va elaborar un informe-resum i la Memòria dels treballs 
efectuats per l’esmentada Comissió de seguiment on es concloïa l’existència de les 
molèsties, la mala praxi en la transformació dels residus, unes condicions de treball 
qüestionables a la Planta, manteniment deficient de les teles Gore-Cover i que, malgrat 
els canvis realitzats a la instal·lació i el seu funcionament segons les normes de gestió 
dels residus, no havien acabat ambles queixes veïnals pels episodi de pudors que 
seguien sovintejant. Malgrat això els canvis so substancials en l’activitat es van seguir 
autoritzant amb les corresponents modificacions a les llicència ambientals atorgades, 
es van seguint produint campanyes de recollides de signatures que mantenien la 
persistència de les molèsties. La pròpia Agència de Residus de Catalunya inicià 
expedients sancionadors per la presumpta incorrecta gestió dels residus i el mateix 
Síndic de greuges de Catalunya va iniciar una investigació que acabà amb uns 
recomanacions al Departament responsable donant per provades les molèsties 
reiterades i greus als veïnatges. 



 

 
Des del 2013 que el Consell comarcal d’Osona verificà la seva manca de competència 
per tal de portar a terme cap activitat de control de la planta això és feina de  l’Agència 
de Residus de Catalunya que ha seguit emparant el funcionament anormal d’aqueta 
activitat.  
  
3.- L’ Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) de la planta de 
valorització de Residus Orgànics de Fumanya situats al municipi de Sant Martí d’Albars 
segueix generant a hores d’ara una enorme inquietud al territori del Lluçanès atès que 
qualifica el terreny com a sistema d’equipament comunitari afectant uns valors naturals 
i de connectivitat que no s’han tingut en compte en la seva previsió i autorització.  
 
4. La instal·lació generarà un enorme impacte tant pel paisatge com per les condicions 
de sostenibilitat i medi ambient, en un entorn fragmentat i d’especial interès, a l’hora 
que d’una gran fragilitat.  
 
5.- Que per mitjà del present escrit, i en nom de la Corporació que presideixo, 
comparec a l’expedient de referència 2019/70238/N i dins el termini conferit,  formulo 
les següents 
 
 
AL·LEGACIONS 
 
Primera.- El Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA), no justifica el 
compliment de la normativa urbanística vigent i aplicable a l’àmbit i 
concretament l’article 102 de les normes de planejament actualment vigents al 
Municipi de Sant Martí d’Albars, que literalment estableixen: 
 
“Article 102. Condicions generals i d’integració paisatgística 
 
1. Qualsevol edificació o volum ha de ser proporcionat a la dimensió i escala dels paisatge on s’emplaça i 
garantir que la seva situació, volumetria, murs de contenció i tancaments, o la instal·lació d’altres 
elements, no limiti, trenqui l’harmonia o desfiguri la perspectiva del camp visual dels paisatges naturals. 
No es pot edificar en els careners i turons del relleu del terreny. 
 
2. Les construccions admeses, s’han d’adaptar a la topografia natural del terreny, situar-se en els llocs 
menys exposats visualment, i preveure uns accessos i serveis adequats en funció de l’ús i de 
l’emplaçament. 
 
3. Els materials, sistemes constructius, volum, tipologia aparent, acabats i color de les edificacions en sòl 
no urbanitzable han de garantir una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn i al seu 
cromatisme. Es obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les edificacions 
sigui quina sigui la seva finalitat. 
 
4. Les edificacions, existents o les admeses de nova construcció, han de disposar d’elements de 
tractament de les aigües residuals. 
 
5. La construcció d’una nova edificació o ampliació d’una existent vetllarà per la integració de l’arbrat 
existent. Per a facilitar la integració paisatgística de l’edificació s’utilitzarà l’arbrat, amb les espècies i 
plantacions pròpies del lloc. 
 



 

6. No es permet l’obertura de nous camins per a donar accés a parcel·les rústiques amb l’objecte 
d’edificar, sinó que l’accés s’ha de preveure per un camí ja existent, llevat de les explotacions ramaderes o 
forestals. 
 
7 L’estudi d’impacte i integració paisatgística, ha de ser informat per l’òrgan competent en matèria de 
paisatge, i és preceptiu dins de la tramitació prevista per l’article 48 i 49 del TRLU.” 

 
El Pla Especial Urbanístic Autònom de la planta de valorització de residus orgànics no 
justifica el compliment de les condicions generals i d’integració paisatgística que 
s’estableix a les normes de planejament com són la proporcionalitat i l’harmonia en 
l’entorn, l’adaptabilitat a l’entorn natural; per contra aquesta planta se situa en un 
entorn que visualment trenca amb topografia actual, representant un trencament a la 
integració paisatgística i al cromatisme del paisatge. Tot i que es tracta d’una ampliació 
i no d’una nova instauració, aquesta ampliació només fa que perpetuar i agreujar 
aquesta integració. 
 
Segona.-  No es justifica el compliment de la normativa urbanística i les seves 
previsions suposen un incompliment del  Catàleg de Masies aprovat per Sant Martí 
d’Albars i concretament pel que fa a la masia Fumanya, ja que es planteja un nou ús 
que no previst és previst en aquest text de caràcter normatiu i obligatori. 
 
Efectivament, el Pla especial urbanístic autònom contempla “L’activitat de la planta de 
compostatge compta amb una oficina, sala de reunions i un petit vestidor de personal 
que està situada a l’edificació principal de la masia de Fumanya. La superfície útil 
d’aquests espais és d’aproximadament 65m²”; actualment i d’acord amb el catàleg de 
masies en vigor els usos previstos que es volen instaurar no es contemplen, atès que 
els usos admesos per catàleg són: Volum susceptible de ser utilitzat com habitatge 
familiar, establiment hoteler, amb l’exclusió de la modalitat hotel/apartament, 
establiments de turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanal, artística i de 
restauració. 
 
Per tant, en la fitxa de la masia Fumanya al Catàleg de Masies de Sant Martí d’Albars 
no consten els usos previstos pel Pla especial urbanístic autònom. 
 
Cal posar de manifest en relació a aqueta al·legació que igualment la casa Fumanya no 
compta amb aigua potable pel seu abastiment ja que actualment l’aigua que l’abasteix 
és de la captació pròpia sense que tingui cap garantí sanitària per al nou ús que s’hi 
preveu. 
  
Tercera.- El recinte actual de la planta té una superfície de 19.537,33m², i l’àmbit del 
present Pla Especial preveu una nova superfície per l’activitat de 34.525,37m². Això 
suposa doblar pràcticament la capacitat de treball la planta sense que es 
puguin garantir els subministraments bàsics. 
 
La superfície que contempla el PEUA de la planta de valorització de residus orgànics 
mitjançant compostatge de Fumanya planteja un increment notable de les 
instal·lacions actuals, així com els consums d'aigua i electricitat i en cap punt s’indica si 
les xarxes existents permetran assumir-ho. Per tal de poder realitzar aquesta ampliació 
caldria justificar que a nivell municipal es podrà disposar de recursos suficients per a 



 

garantir els subministraments sense que això pugui causar un perjudici a la resta 
d’usuaris.  
 
Malgrat que a hores d’ara la planta no disposa de subministrament d’aigua potable de 
la xarxa municipal i té una captació pròpia (inscrita en el registre d’aigües B-0017580, 
com a captació superficial), en cap moment es garanteix que el subministrament de 
l’aigua indispensable per la gestió correcte dels residus pugui venir de la xarxa general 
(que fora el desitjable per assegurar la qualitat indispensable d’aquest element), ni que 
la captació pròpia pugui arribar a aquest cabdal ni que compti amb l’autorització 
necessària per l’increment de volum previst. L’increment de la superfície de les 
instal·lacions i la capacitat de treball de la planta s’estima que suposarà un 50% del 
consum d’aigua preveient-se una connexió a la xarxa pública de subministrament a mig 
termini per poder dotar d’aigua potable a la Planta des de la conducció que hi ha a la 
carretera de Beulaigua sense que consti el justificant municipal de que es pugui accedir 
a aquest nou consum elevat en un moment en que l’abastament des de l’aigua 
d’Osona nord no permet increment dels cabdals atorgats als ajuntaments. 
 
En relació al subministrament d’electricitat la Planta compta solament en l’actualitat de 
l’energia que produeixen uns generadors de gasoil. Aquest fet comporta riscos 
d’emissions elevats i suposa una anomalia en el funcionament de qualsevol activitat 
amb una envergadura tal. Consta el tràmit d’una actuació específica en sòl no 
urbanitzable per al de dotar a la Planta d’una connexió a la xarxa. Aquesta actuació 
també s’hauria de denegar en coherència amb les conclusions d’aquetes al·legacions.  
 
Quarta.- El Pla no garanteix una adequada gestió e les aigües residuals 
(lixiviats) i aquest és un paràmetre bàsic per una oportuna gestió de la planta. 
Efectivament, el PEUA no parla de les aigües residuals que pugui generar l'activitat. Si 
que parla de que actualment existeix un sistema de recollida d'aigües brutes en unes 
basses que periòdicament es buiden (document ambiental). Sense poder accedir a la 
documentació de la llicencia ambiental on segurament hi ha explicat el procés, amb les 
dades de quantitats que es retiren en cap lloc s’acredita que l’increment dels lixiviats  
com a conseqüència de l’ampliació futura de la Planta tinguin un tractament adequat o 
i més quan es reconeix implícitament que no es fa una neteja adequada i que això es 
farà quan s’incrementi la superfícies pavimentada. El Pla esmenta repetidament que 
s'haurà d'impermeabilitzar la Planta però no indica les superfícies a impermeabilitzar, ni 
com es preveu realitzar-ho, ni s’ha valorat les diverses possibilitats per assolir un 
objectiu que hauria de ser prioritari i essencial per al bon funcionament d’una activitat 
que ha mostrat sobradament pel que fa a la seva gestió diària els incompliments del 
funcionament autoritzat.  
 
Aquest cúmul d’informació pel que fa al residu líquid de la Planta provinent, tant del 
rec de les piles, com de la neteja de les superfícies pavimentades, permet deduir la 
importància del vector lixiviats en el futur funcionament de la Planta quan la mateix 
haurà doblat la seva capacitat de treball sense que hi hagi les previsions pertinents per 
preveure i minorar l’impacte ambiental que això pot suposar. Recordem en aquest 
apartat les denúncies que s’han sovintejat al llarg del funcionament de la Planta per 
abocaments d’aigües residuals. 
 



 

Cinquena.- El Pla Especial i el seu document ambiental simplificat no valoren 
exhaustivament el principal vector ambiental compromès: l’impacte de les 
pudors. Tots els apartats del Pla i del seu document ambiental (insuficient per una 
actuació d’aquesta intensitat i importància) quan es refereixen de les pudors que 
poden generar les activitats del compostatge obvien, entre fórmules generals i 
propòsits no quantificats i inconcrecions paleses que aquets ha estat el principal motiu 
de molèstia pels veïns i veïnes que s’han queixat reiteradament i amb força del 
funcionament anormal de l’activitat. 
 
De la història del funcionament de la Planta no es pot esperar que en un moment en 
que es pretén doblar la seva activitat es deixi per uns inconcrets plans de futur, la 
previsió avaluada, minuciosa i tècnica i ambientalment justificada, dels tractaments 
que es posaran en marxa per impedir de forma eficient i definitiva el principal focus de 
malestar que aqueta activitat ha ocasionat, ocasiona i amb tota probabilitat – si hem 
de fer cas de les vagues previsons que en fa el seu Pla normatiu – en el futur. 
 
Atenent als antecedents de funcionament de la Planta i els seus greus incompliments 
en aquesta matèria com certifiquen les actuacions de totes les administracions 
implicades al llarg dels anys, la vaguetat de les previsions pel que fa a les pudors que 
es generen són un motiu suficient per tal de que el Pla no prosperi. 
 
Sisena.- Igualment es consideren insuficients les justificacions del Pla pel 
que fa als vectors de sorolls, impacte lumínic i increment del trànsit.  
L’increment d’activitat que suposa l’aprovació del PEUA hauria de tenir una major 
previsió pel que fa als vectors d’impacte lumínic, sorolls i trànsit, matèries totes tres 
que justificarien un estudi específic (estudi de mobilitat, d’impacte sobre el cel nocturn, 
i memòria justificativa pel que fa a l’increment de sorolls), incorporats al Pla per tal de 
justificar el compliment normatiu sectorial, i la previsió de les mesures per fer-hi front.  
 
Setena.- Pel que fa a les mesures contra incendis no hi ha una previsió 
suficient. Recordem que l’activitat es porta a terme en un medi natural, amb 
presencia de zones boscoses i de conreus que suposen un risc potencial pel que fa als 
incendis sense que hi hagi una constatació d’hidrants instal·lats o una previsió 
d’hidrants a instal·lar que permetin assegurar el compliment dels criteris de pressió i 
cabal. Aquest fet va íntimament lligat amb el fet de les previsions pel que fa al consum 
d’aigua que, tal com s’ha posat de manifest a l’al·legació tercera, difícilment es podran 
assegurar sense que aquest subministrament estigui garantit. 
 
També s’ha de tenir en compte que la gestió aeròbica dels materials objecte de 
compostatge genera una combustió interna que incrementa el ris d’incendi, majorment 
en període estival raó per la qual la previsió de les mesures per fer front a les 
possibilitats d’incendi són en aquesta activitat, bàsiques i essencials i, en cavi, no s’han 
tractat amb un estudi específic, amb l’informe preceptiu de bombers i amb unes 
previsions indispensables que actualment no es poden acomplir i que el propi Pla no 
preveu de forma adequada. 
 
Vuitena.-  Les mesures compensatòries, no son proporcionals, ja que només 
es centren a compensar la pèrdua d’Habitats d’Interès comunitari (HIC) i atès 
que el que es tracta amb el Pla és de legalitzant tota una activitat amb un potencial 



 

enorme d’impacte i molèstia tal com s’ha demostrat al llarg dels seus anys de 
funcionament. Així la nova previsió urbanística i normativa que  vol emparar 
l’increment d’activitat no se centra a compensar de forma proporcional l’impacte de les 
noves previsions. I això es fa sobre un territori cada cop més desgastat per la 
proliferació d’usos i infraestructures importants i de contrastat impacte ambiental la 
qual cosa ha fet dir a l’advocat, expert en temes mediambientals Sr. Antoni Iborra en 
un article recent que: “el Lluçanès es converteix, cada vegada més, en el pati del 
darrera d’aquesta Osona agroindustrial i deshumanitzada”. 
Totes aquestes raons apunten que les mesures compensatòries imprescindibles en un 
Pla d’aquesta naturalesa no són suficients, i que la seva execució concreta hauria de 
quedar fixada en la normativa del PEUA per tal de justificar la implantació i increment 
de l’activitat pretesa. 
 
Novena.-  La Planta de valorització de residus orgànics de Fumanya va en 
contra de les previsions que sobre la preservació el paisatge es disposen al 
Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals i de la Carta de Paisatge del 
Lluçanès. 
 
En aquests documents i a l’empar del que disposa l’art. 9 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme s’estableixen uns directrius “perquè les determinacions i l'execució del 
planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les 
persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de 
preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics”  i en concret i pel que fa al 
paisatge, preveuen les mesures perquè el planejament urbanístic derivat “preservin els 
valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la 
identitat dels municipis”.  
 
És evident que el Pla especial que es pretén no incorpora un estudi paisatgístic 
adequat i ben justificat que permeti situar de forma convenient l’impacte important que 
sobre el mosaic agrícola del Lluçanès suposa l’increment d’una activitat 
mediambientalment i urbanística incompatible i inadequada. 
 
La Carta del Paisatge aprovada pel Consorci del Lluçanès estableix uns principis 

fonamentals que es contradiuen clarament amb l’ampliació de la Planta Fumanya que 

preveu el Pla Especial Urbanístic; aquesta planta es situa en un espai boscos i prop 

d’una riera i això provoca un impacte visual negatiu. La Carta del paisatge defensa un 

paisatge per viure; amb el principi fonamental que el paisatge ha de contribuir a la 

qualitat de vida de les persones que l’habiten, també defensa la conservació del 

patrimoni natural i la biodiversitat, la gestió sostenible dels recursos naturals com són 

la qualitat de l’aire i recursos hídrics, entre d’altres, principis que el Pla especial no 

justifica que es respectin i contra els quals, creiem, s’atempta directament. 

També, la Carta del Paisatge disposa en quan a la vessant de “paisatge per treballar” la 

Carta estableix que cal promoure les activitats econòmiques que afavoreixen paisatge 

saludable i de qualitat, que son compatibles i vetllen per la seva conservació, que 

l’activitat econòmica ha d’esser adaptada a la capacitat de càrrega del territori, de baix 



 

impacte ambiental i que les administracions locals han de prioritzar el ben estar de les 

persones. 

També d’acord Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals, al Lluçanès hi ha espais 

agrícoles d’elevat valor i un tret ben distintiu d’aquests paratges és l’alternança de 

clapes de bosc i de conreus herbacis, tot conformant bells mosaic agroforestals de gran 

valor ambiental. La presència de bestiar pasturant en els prats és escassa i en els 

boscos clars i en camps en guaret de terres mitjanes es nota un increment de la 

cabana ramadera, com a conseqüència de canvis en l’estabulació dels ramats. Aquests 

trets distintius del nostre territori es veurien vulnerats amb l’ampliació de la planta 

Fumanya. 

Desena.- L’estudi Ambiental Estratègic simplificat que s’incorpora al Pla no 
és suficient i en aquest sentit també cal recordar que la normativa urbanística preveu 
que si l'avaluació d'impacte ambiental és preceptiva – com és el cas-, el planejament 
urbanístic ha de contenir les determinacions adequades per fer efectives les mesures 
que contingui la declaració corresponent i que en aquest sentit i per l’impacte de 
l’increment de l’activitat l’estudi ambiental hauria d’haver estat exhaustiu. 
 
Onzena.-  Respecte a l'anàlisi d'alternatives no se’n valoren d’alternatives 
diferenciades i tècnicament viables ja que el Pla es limita a fer una variant 
de la mateixa alternativa. D’acord amb el que estableix l’article 69.2 del Decret 
Legislatiu, 1/2020, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
tant per a la instauració, tant com a l’ampliació, d’una Planta de les característiques de 
la planta Fumanya, cal una valoració de les alternatives i l’entorn i justificar que 
l’entorn de l’activitat sigui l’adequat, entre tots les variants possibles atès que es tracta 
d’una activitat que genera molèsties als veïns i causa un greu impacte paisatgístic. Per 
tant l’estudi d’aquestes alternatives és imprescindible en el PEUA i el mateix hauria 
d’haver motivat d’entre les alternatives l’opció escollida la qual cosa s’ha obviat, essent 
aquest un motiu invalidant i d’anul·lació del Pla. Cal reblar que d’acord amb l’article 
citat, és l’anàlisi de les alternatives que ací no s’ha fet, i el compliment dels requisits 
establerts, que les al·legacions anteriors han demostrat insuficients el que legitima 
l’aprovació del Pla. 
 
Dotzena.- Si aquesta planta de valorització dona servei més enllà del 
municipi, aquestes instal·lacions tenen condició de sistema general, el qual 
caldria venir directament qualificat pel PGOU. 
 
En aquest sentit cal recordar que en la normativa urbanística, en la interpretació que 
en venen fent els tribunals, no es permet la instauració d’un sistema general sense que 
el planejament territorial o urbanístic en faci una ordenació urbanística al nivell general 
imprescindible i el planejament de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars no ho 
contempla, per això el Pla Especial Urbanístic Autònom no és l’instrument urbanístic 
apropiat.  
 
A més, cal destacar que actualment l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars està tramitant 

l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i, per tant, és el moment de 



 

decidir si cal o no catalogar aquest espai de sistema general, ja que actualment amb el 

planejament que està en tràmit no es contempla i, per tant, creiem que és 

contradictori l’aprovació en breu d’un planejament que no contempli un sistema 

general que paral·lelament s’està intentant establir amb el tràmit d’un Pla Especial 

Urbanística Autònom davant de la Comissió Territorial d’Urbanisme. Per tant, creiem 

que hi ha una incongruència. 

 

Tan és així que a l’estudi ambiental ambiental del POUM ja recull la tramitació del 

PEUA, però per contra no es contempla a les normes i el plànols normatius.  

 
Tretzena.- Queixes de veïns constants. Tal com s’ha dit extensament als 
antecedents l’actual planta de Fumanya ens ha representat un allau de queixes, tant a 
nivell municipal com també a nivell de tot el territori del Lluçanès. Ho constata la 
multitud de queixes rebudes al llarg d’aquests últims anys, queixes sobretot per les 
pudors que provoca aquesta planta. L’ampliació de la planta que possibilita el pla 
espacial urbanístic autònom fa que es doni cobertura legal urbanísticament, però es 
perpetuï un problema de pudors i contaminació atmosfèrica que mediambientalment 
pot esser incontrolable. 
 
És hora de recordar ara que el Tribunal europeu d’Estrasburg, en la sentència López 
Ostra (9.12.1994) va donar la raó a la demandant que va sol·licitar el tancament d’una 
EDAR de tractament d’aigües residuals del sector de l’adoberia situada prop de casa 
seva per les reiterades molèsties de olors que li causava i que va ser desestimada pels 
tribunals espanyols. En aquest cas el tribunal europeu va interposar demanda contra 
l’estat espanyol per vulneració de l’article 8 del Conveni per a la protecció dels drets 
humans i les llibertats fonamentals en base a informes pericials. També s’ha de tenir 
en compte que existeixen nombroses sentències de TSJ’s a favor dels demandants que 
han presentat queixes sobres molèsties per olors en base a la vulneració del dret 
fonamental a la intimitat domiciliària. 
 
Catorzena.- L’Agència de Residus de Catalunya en la Guia de Suport per al Disseny i 
la Explotació de Plantes de Compostatge estableix, en quan a la ubicació d’aquestes 
plantes que és molt recomanable respectar una distància mínima d’uns 500 
metres a nuclis habitats. Distància que en aquest supòsit no es compleix. 
 
 
La Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix al seu 
art. 63  que “el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns”. A 
l’apartat 2 del mateix precepte, en enumerar les competències a les que han de fer 
front les comunitats locals a través dels seu ajuntament, assenyala a la seva lletra: “f) 
La protecció del medi.”  i a la lletra: “h) La protecció de la salubritat pública”. 
 
Doncs és en exercici de les aspiracions de la comunitat dels veïns i veïnes de la nostra 
comarca, greument perjudicats pel funcionament de la Planta, i en exercici obligatori 
de les nostres competències en defensa i protecció del medi ambient i de la salubritat 



 

pública a la que el funcionament i gestió de la planta ha agreujat i pretén agreujar 
encara més amb la seva ampliació que demanem que siguin respectades les 
al·legacions presentades en virtut d’aquest escrit.  
 
I atès que, per tot el que s’ha expressat, creiem que legalitzar urbanísticament aquesta 
Planta sense tenir en compte els arguments desgranats en les al·legacions porta a 
perpetuar un problema mediambiental que perdura pels veïns d’aquesta activitat, i a 
més, intensificar-lo atesa l’ampliació que ara es pretén a través d’un instrument 
inapropiat com és el Pla Especial, en nom del Consorci del Lluçanès, al que 
represento, 
 
 
 
 
SOL·LICITO: 
  
PRIMER.- Que es tingui per presentat aquest escrit d’al·legacions i que se’m 
tingui com a entitat compareguda al tràmit d’exposició pública de l’aprovació 
inicial del Pla especial urbanístic autònom de la planta de valorització de residus 
orgànics mitjançant compostatge de Fumanya, al terme municipal de Sant Martí 
d'Albars (expedient 2019/70238/N) i, en mèrits del que s’ha exposat. 
 
SEGON.- S’acordi la suspensió del PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM DE 
LA PLANTA DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS DE FUMANYA 
SITUADA AL MUNICIPI DE SANT MARTÍ D’ALBARS, i no es procedeixi a la seva 
aprovació provisional per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central. 
 
TERCER.- Instem a la clausura de l’activitat de la planta de compostatge 
Fumanya per la vulneració del dret a una vida digna dels habitants del Lluçanès i 
especialment els del poble de Santa Creu de Jutglar i el nucli de Beulaigua. 
 
 
 
 
 
Santa Creu de Jutglar, a 25 de novembre de 2020 
 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Marc Sucarrats i Sabatés 
President del Consorci del Lluçanès 
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