
 

 

 

MOCIÓ DEMANANT INFORMACIÓ SOBRE ELS FETS OCORREGUTS A L’ 
ABOCADOR  DE TIVISSA  EL PASSAT 26 D’AGOST 

 

La sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic són dos pilars fonamentals de treball 
en països avançats. Entenem la sostenibilitat com l’aprofitament dels recursos que ens 
ofereix el planeta per al progrés de les societats actuals sense comprometre el futur de 
les properes generacions. D’aquest l’eix bàsic se’n deriven  les polítiques de gestió i 
control de la qualitat dels vectors aire, aigua i sòl. En aquesta aposta per la sostenibilitat 
la gestió de residus és una de les àrees de treball sota els paràmetres de minimització de 
residus i llur perillositat, el foment de la recollida selectiva, la valorització de residus i 
el tractament de rebuig no valoritzable, mitjançant disposició en dipòsits controlats o 
incineració. L’organisme responsable en matèria de residus al nostre país és l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

La comarca de la Ribera d’Ebre disposa de diversos dipòsits controlats de residus entre 
els quals  hi ha el dipòsit controlat de gestió de residus tipus II no perillosos i reciclatge 
d’altres fraccions a Tivissa.  

El passat 26 d’agost va esdevenir un conat d’incendi que va generar una columna de 
fum visible des de nombrosos municipis del sud de la Ribera d’Ebre, que va generar 
preocupació a ciutadans i corporacions locals. 

Existeixen instal·lacions d’aquesta tipologia per donar un tractament final a fraccions de 
residus no valoritzables, alhora que vetllant per seguretat dels ciutadans de la comarca 
amb la màxima transparència i accés a la informació, es proposa al ple els següents 

ACORDS 

PRIMER. Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) un informe sobre 
l’episodi ocorregut el passat 26 d’agost al dipòsit controlat situat al municipi de Tivissa, 
així com les possibles mesures correctores exigides a l’empresa propietària de les 
instal·lacions per evitar un nou incident; així com també que faci avinents els informes 
de les inspeccions i controls sobre el dipòsit esmentat dels darrers cinc anys. 

SEGON. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de Residus (ARC) per a que li 
doni resposta en el termini més breu possible. 

 


