
 
 
 

Tracjusa de Juneda una industria amb un expedient 
tacat de negre. Del tractament de purins a la crema  dels 
residus municipals. 
 
12 DADES PER CONÈIXER  TRACJUSA 
 
1 – Tot i que consta que el 30 de juny de l’any 200 1 l’empresa va ser inaugurada, i estava en 
vigor la llei3/98 d’Intervenció Integral de l’Admin istració de la Generalitat. Tracjusa va ser 
autoritzada mitjançant el: 
 
 Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No civas y Peligrosas, 
aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre de 1961, per ser un 
reglament Franquista altament permissiu on el maxim  responsable en 
otorgar les autoritzacions era el Governador Civil.  
  
Artículo 34 Comprobación.- Obtenida la licencia de instalación de una actividad calificada como 
molesta, insalubre, nociva o peligrosa, no podrá comenzar a ejercerse sin que antes se gire la 
oportuna visita de comprobación por el funcionario técnico competente, no sólo por la actividad de 
que se trate, sino también por la naturaleza del daño que pueda causarse. En el caso de que no 
dispusiere el Ayuntamiento de tal funcionario, podrá solicitarlo del correspondiente Organismo 
provincial. 
 
 En adequació de la Llei 3/98, malgrat era d’aplica ció aquesta mateixa normativa 3 anys 
anteriors a l’entrada en funcionament de Tracjusa. L’ajuntament de Juneda otorga la segona 
llicencia ambiental en adequació a la llei catalana  3/98  el 28/09/2006, l’industria va prescindir 
d’autoritzacions d’abocament d’aigües residuals i c ontrols de focus emissors de 
contaminants a l’atmosfera. 
 
30 de juny de 2001 inauguració de Tracjusa 

 
 

 



 
 
 

2- El 28 de setembre de 2006 primera llicencia ambi enta Catalana, 6 
anys desprès d’entrar en funcionament   
 

 
 
2- Residus autoritzats  
 

 
 
3 – Combustible utilitzat 
 

 
 



 
4 - Incompliments en el moment d’atorgament de la l licencia ambiental 
 

 
Es superaven els COV (compostos orgànics volàtils) entre altres  
 
Que son els compostos orgànics volàtils? 
 
Anna Palma Montoro Servei del Medi Ambient Diputaci ó de Barcelona 
Els COV. Aspectes bàsics Els compostos orgànics volàtils (COV) són uns contaminants de gran 
interès i preocupació en qüestions mediambientals. El control dels COV constitueix una de les 
prioritats legislatives, ja que determinats COV són substàncies classificades com a cancerígenes, 
mutagèniques o tòxiques per a la reproducció. 
 
Malgrat era obligat tenir amb anterioritat la autorització de vessament durant 5 anys no la van tenir. 
 
Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'apr ova el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic. 
Article 234.Queda prohibit amb caràcter general i sense perjudici del que es disposa en l'article 92 
de la Llei d'Aigües:a) Efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües. 
Article 236.en la tramitació de concessions i autoritzacions que afectin al domini públic hidràulic i 
poguessin implicar riscos per al medi ambient, serà preceptiva la presentació d'una avaluació dels 
seus efectes (art. 90 de la). 
Article 245.1. Tota activitat susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic 
hidràulic i, en particular, l'abocament d'aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar 
les aigües continentals, requereix autorització administrativa. 

 
5 - Primer canvi no substancial autoritzat. 
El 21 de desembre de 2006, l’ajuntament de Juneda m itjançant un decret , aprova un canvi 
considerat per l’ajuntament de no substancial per incorporar llots de depuradora d’escorxador de la 
corporació de Gissona i altres tipus de residus com, residus de cuina, olis i greixos comestibles, 
residus de mercats, i llots de fosses sèptiques, fracció no compostada de residus de procedència 
vegetal o animal.  
 
6 - Segon canvi no substancial autoritzat. 
La petició de l’empresa al canvi no substancial seg ons consta al decret d’alcaldia, es del dia 16 de 
juny de 2006 , resulta si mes no contradictori que la petició de la llicencia ambiental la comuniques 
l’empresa el 14 de juny de 2006 i dos dies desprès sense que encara s’hagués aprovat presentes un 
canvi no substancial. El canvi no substancial s’aprova incorporar, llots de rentat i neteja in situ, fraccions 
no compostades de residus de procedència animal i vegetal...lots de foses sèptiques....  
 
 
 



 
7 - Tercer canvi no substancial autoritzat. 
El 10 de maig de 2009 l’ajuntament fa una resolució incorporant un canvi no substancial, que es basa en 
el compromís de l’empresa de funcionar complint els límits d’abocament d’aigües residuals, imposats en 
la llicencia ambiental, reduint alhora la quantitat d’aigües abocades amb una reducció del 51%. 
 
Si be en aquest canvi no substancial l’empresa es compromet a complir els límits establerts 
d’abocament en la llicencia ambiental, límits que per cert no havia complert fins al moment i 
malgrat el seu compromís per escrit en aquesta petició de canvi, tampoc va complir durant tot el 
període  en que va durar en funcionament l’industria. 
 

Amb una inspecció ambiental per part d’una ECA el 14 de desembre de 2011 s’observa en l’anàlisi 
de les aigües residuals abocades que el paràmetre de DQO arribava a 183mg/l, vulnerant el límit 
establert en la llicència i la pròpia normativa fitxava en 160 mg/l. En un altre informe de control 
ambiental el 27 de juny de 2012, consideren l’avaluació ambiental DESFAVORABLE, especialment 
per vulnerar els límits en el paràmetre de DQO. (incloíem les actes dels citats controls ambientals). 
 
 
8 - Quart canvi no substancial autoritzat. 
El 19 de juliol de 2011, l’ajuntament aprova un nou canvi no substancial a l’empresa que consta en. 
La gestió de residus CER 070599 de (solució aquosa de polietilenglicol) realitzant una valoració del 
mateix mitjançant l’obtenció de biogàs en el procés de biodigestió....  
 
Malgrat l’acord municipal resta condicionat a l’autorització de l’agencia de residus, aquesta part no 
compren que l’informe de l’ARC no s’hagués fet amb anterioritat a l’autorització municipal. 

 
9 - Incorporació de residus no autoritzats. 
4 – En l’informe de la ECA del 27 de juny de 2012, en el seu apartat 1 descriu textualment: (SIC) 
“Comunicació a l’administració competent respecte a l’ús de les materies primeres de llevat de 
cervesa, trinxat d’oliva i glicerina. 
Es comprova que actualment TRACJUSA ja no recepciona mes matèries primeres de, trinxat d’oliva i 
glicerina, ja que van ser emprades com a proves puntuals en prova. Respecte al llevat de cervesa, 
aquest es un producte final proveït de l’empresa Sant Miguel, que es fa servir com a coadjudant de la 
digestió”...... 
 
Per cap d’aquests tres residus es va sol·licitar la seva incorporació mitjançant cap canvi substancial o 
no a la llicencia ambiental com era d’obligat compliment, tal com es va fer en la incorporació amb 
anterioritat. El 21 de desembre de 2006, l’Ajuntament de Juneda mitjançant un decret, aprova un 
canvi considerat per l’Ajuntament de no substancial per incorporar llots de depuradora d’escorxador i 
altres tipus de residus, i el 19 de juliol de 2011, l’Ajuntament torna a aprova un nou canvi no 
substancial a l’empresa que autoritza,la gestió de residus CER 070599 de (solució aqüosa de 
polietilenglicol) 
 
10 - Informació publica injustificada de la sol·lic itud de la revisió de 
l’autorització ambiental.  

 
“2-C La sol·licitud de la revisió de l’autorització o de la llicència ambientals ha d’anar acompanyada 
d’una avaluació ambiental, total o parcial, de l’activitat, amb el contingut determinat per reglament, 
verificada per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental degudament acreditada, que es 
pot substituir per la darrera acta de control ambiental periòdic en la part que correspongui, sempre 
que s’hagi dut a terme amb una antelació màxima de sis mesos a comptar de la data de 
presentació de la sol·licitud de revisió” .  
3 - Per tant, aquí trobem el primer incompliment greu legal, la condició de la llei que indiquem i que 
no genera confusió és que en la tramitació de l’expedient de revisió inexcusablement s’ha d’haver fet  
 
 



 
una avaluació ambiental per part d’una ECA, amb una antelació màxima de sis mesos a la petició de 
la sol·licitud de revisió. 
 
A l’expedient de revisió exposat a informació publica a l’Anunci del DOGC, Número 7073 de data 
07/03/2016, els promotors presenten l’última avaluació ambiental mitjançant diferents informes d’una 
ECA avaluant diferents vectors ambientals de l’empresa, que es van realitzar, els últims el 27 de juny 
de 2012. Entre aquesta data i la petició de l’empresa de l’expedient de revisió que la fa el 15 de 
setembre de 2015, entre aquestes dates han passat 3 anys i tres mesos, segons l’article 63 de la Llei 
20/2009 el període entre l’avaluació ambiental i la petició per la tramitació de la revisió, no podia ser 
superior a 6 mesos. 
 
11- -Incompliment de l’empresa en no notificar a l’ Administració el 
cessament de la indústria i realitzar les accions p ertinents. 
 
1- Resta acreditat pel document adreçat del representant de l’empresa a l’OGAU el 9 de juliol de 
2015, on indica que l’industria es troba aturada des del 13 de febrer de 2013 

 
Article 66 Cessament d'activitats de la llei 20/2009 
“1. El cessament definitiu o temporal de les activi tats incloses en els annexos I, II  i III s'ha de 
comunicar a l'òrgan ambiental competent, llevat que el reguli la legislació sectorial. 
 
2. En la comunicació, la persona titular de l'activita t ha d'acreditar que ha pres les mesures 
necessàries per a evitar qualsevol risc de contamin ació  i que la incidència ambiental en el lloc on 
es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim”.   
 
La Llei 20/2009 al seu article 66, deixa clar que exigeix i per tant obliga a les empreses, d’aquets  
tipus, que el cessament de la seva activitat de forma definitiva o temporal, a d’informar a 
l’Administració i acreditar que ha pres les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de 
contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat ha quedat 
reduïda al mínim. 
 
Aquesta notificació de l’empresa, es va produir de forma insuficient, el representant de l’empresa va 
trametre un document de contesta a la DGQA sobre el requeriment previ que aquesta havia fet a 
l’empresa mitjançant una resolució que en compliment de la normativa li exigia la tramitació de la 
revisió anticipada de la llicencia ambiental, el representant de l’empresa va contestar mitjançant 
document el 9 de juliol de 2015, on indica que l’industria es troba aturada des del 13 de febrer de 
2013, sense incorporar l’avaluació ambiental que requereix la normativa per aquestes 
circumstancies, i alhora demana a la DGQA fer la revisió de la llicencia ambiental i alhora incorporar 
un canvi substancial per fer un sol tràmit, justament el canvi substancial del projecte de combustió de 
residus municipals. En tot cas el cessament no tant temporal perquè estem parlant d’un període de 
mes de tres anys no ha contat amb l’anàlisi ambiental on havia de comunicar i demostrar que 
l’empresa havia pres totes les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació, 
vulnerant de nou i de forma greu la normativa vigent, pel que fa a prevenir els riscos ambientals 
possibles pel tancament, al medi ambient i a les persones. 
 
12 - Proposta de resolució amb caràcter favorable, del tot improcedent, de 
nova llicencia ambiental, del 7 de juny de 2016 per  la Ponència Ambiental  

   
 
 



 

 

 
 

 
 



 
Considerem que no es pot autoritzar la revisió anticipada de la llicencia ambiental, entre altres 
perquè aquest procediment es realitza per les industries en ple funcionament, ja que entre altres no 
s’ha pogut realitzar l’avaluació ambiental que la llei preveu amb una antelació màxima de sis mesos 
a la sol·licitud, perquè l’industria porta mes de tres anys aturada sense activitat. 
 
Pels incompliments i falsedats incorporades per la pròpia empresa, que requeriria l’obertura d’un 
expedient disciplinari i sancionador. 
 
Perquè incorpora els llistat dels residus municipals, malgrat inicialment nomes inclou l’epigraf dels 
olis i greixos en la proposta de resolució, enumerant totes les tipologies dels residus municipals 
inclusive els recollits selectivament, un primer pas a l’autorització de la resta d’epígrafs mes 
endavant, la qual cosa suposa un suport tàcit del Departament de Territori al projecte que l’industria 
vol impulsar amb un canvi substancial, on pretén impulsar un projecte de combustió de residus 
municipals en substitució del gas natural. 

 
 
 

 
Dos estudis constaten un risc major de mort per càn cer 
A més de reforçar el treball en comú, la trobada es tatal tenia l’objectiu de compartir 
informació científico-mèdica sobre els efectes que la incineració té en la salut de les 
persones i el medi ambient. És per això que hi havi a programades diverses ponències per 
part de científics que treballen en les afectacions  de la incineració de residus. 

El doctor Eduard Rodríguez Farré, doctor en medicina i professor del Institut d’Investigacions 
Biomèdiques de Barcelona i cap del grup de Neurotoxicologia Ambiental. Rodríguez Ferre va 
explicar els resultats dels dos estudis científics La mortalitat per càncer en municipis i ciutats 
situades a les proximitats de incineradores i La mortalitat per càncer en les ciutats en les 
proximitats de les instal·lacions per a la producció de ciment, calç, guix i òxid de magnesi (el segon 



amb data de gener de 2015), elaborats per l’Àrea d’Epidemiologia Ambiental i Càncer del Instituto 
de Salud Pública de Carlos III. 
Aquests dos estudis constaten un risc major de mort per càncer en els municipis en un radi de 5 km 
d’aquestes empreses i l’ampliació de l’afectació a 65 km a la rodona. Davant d’aquestes dades, el 
doctor Rodríguez Farré va afirmar que “s’ha d’insistir que en un àrea com el Penedès on la gran 
riquesa ve de la viticultura, aquí el que queda afectat són les plantacions de vinya i poden aparèixer 
residus d’aquests productes en el vi. Tenim prou dades per poder estar preocupats per l’increment 
de certs tipus de càncers, alteracions endocrines (diabetis), alteracions hormonals, afectacions en 
el desenvolupament cerebral de les funcions cognitives en el procés fetal com a conseqüència de 
la incineració”. 

Augment de càncers al Penedès  
Una de les altres expertes convidades era al doctora Carme Valls, endocrinòloga i directora de 
“Dona, salut i qualitat de vida”. Aquesta metgessa va alertar, a més, que els efectes de la crema a 
curt termini poden alterar les tiroides, la producció d’esperma, l’increment de malalties congènites, 
entre altres. I que a llarg termini poden comportar el desenvolupament de tumors i càncers. Durant 
la seva intervenció, la doctora Valls va explicar el resultat d’un qüestionari realitzat a principis del 
2015 als professionals sanitaris de l’Hospital Comarcal de Vilafranca on de manera subjectiva 
detectaven un augment de càncers al Penedès. 

 

 
 
  


