
 
 

DICTAMEN 
 
APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS VEÏNS INDEPENDENTS 
DE CABRILS (VIC),  CIU, SOM CABRILS, D’ERC-CxC-AM, ICV i REGIDORA NO 
ADSCRITA, en relació amb l’autorització de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la 
construcció d’un complex funerari que inclou un crematori al costat d'una important 
instal·lació esportiva i limitant amb el nostre municipi, presenten la següent moció al 
Ple ordinari de l'Ajuntament de Cabrils a celebrar el proper dia 27 de novembre de 
2014, que en registrar-se dintre del termini i en la forma escaient pugui també formar 
part de |'ordre del dia de la prèvia comissió informativa a celebrar dijous vinent dia 20 
de Novembre:   
 
 
MOCIÓ 
   
Atès que l'Ajuntament de Vilassar de Dalt ha autoritzat la construcció d‘un complex 
funerari dotat d'un forn crematori al polígon industrial Vallmorena, en uns terrenys sota 
el camp de futbol municipal i limitant amb el nostre terme municipal i molt a prop 
d’habitatges de veïns de Cabrils. 
 
Atès que la construcció de dit complex es va adjudicar el passat mes de juliol. 
 
Atès que el govern de Vilassar de Dalt reconeix que un dels arguments de més pes 
que els ha portat a defensar la construcció del complex funerari, a banda de la 
necessitat de garantir un servei de qualitat, és la d‘obtenir uns ingressos importants 
per a la malmesa economia municipal.  
 
Atès que mai han de prevaler els interessos econòmics sobre la seguretat i la qualitat 
de vida de les persones. 
 
Atès que existeix a Catalunya un Reglament de Policia Mortuòria que s'ha de complir. 
 
Atès que el Tribunal Suprem estableix que les distàncies mínimes no només tenen un 
caràcter urbanístic sinó de caire sanitari al temps que es reconeix que la separació 
mínima legal entre zones habitacles i cementiris i especialment crematoris tenen 
l’objectiu d’evitar un risc per a la salut pública. 
 
Atès que en relació als efectes nocius per a la salut de les persones existeix nombrosa 
bibliografia, directrius, demostracions i estudis científics dels perjudicis que ocasionen 
tant a les persones com al medi ambient. 
 
Atès que també l‘activitat de cremació està inclosa a l'apartat 5 de l'Annex I de la 
Decisió de la Comissió Europea de 16 de gener de 2001 a causa de l'emissió cle 
gasos que contenen mercuri, per la que es modifica la Decisió 2000/532/CE. 
 
Atès que la Comunicació de la Comissió Europea al Parlament l al Consell Europeo 
(2005), adverteix que el mercuri i els seus components són extremaclament tòxics pels 
humans, els ecosistemes i la vida salvatge. 
 
Atès que també i en els mateixos termes, es refereix a la mateixa l'Annex 1, apartat 
2.12.4 del Decret 133/08 de 12 de juny de "Avaluació d'lncidència Ambiental" abans 
esmentada, aprovada en desenvolupament legislatiu de la Llei 1/95 que en el seu 
Article 13 els considera com una activitat molesta, nociva, insalubre i perillosa. 



 
Atès que és obvia l'alarma social i mediambiental sentit comú per a alguns de 
nosaltres que genera la instal·lació dels forns crematoris a prop nostre, sobretot per les 
protestes ciutadanes que diàriament tenen lloc en diferents punts d’Espanya i degut 
principalment a la llacuna legal o legislació incompleta que reguli aquesta matèria. 
 
Atès que no obstant això si existeixen nombrosos informes tècnics emesos per 
personal qualificat en els quals desgrana detalladament quina classe de gasos i 
residus emeten els mateixos, així com les conseqüències que poden ocasionar en els 
éssers humans (la Doctora en Ciències Biològiques Sra. Castillo Gracia, Dª Teresa 
Gregg del Departament de Ciències d'Enginyeria Ambiental de la Universitat de 
Florida, el professor de Biologia Evolutiva Humana de la Universitat de Còrdova el 
Doctor. Raul A. Montenegro, entre d'altres, tots ells posen de manifest de forma  
irrefutable la relació causa·efecte que existeix entre algunes de les substàncies que 
poden emetre les xemeneies d‘un crematori i un gran nombre de malalties. 
 
Atès que un recent estudi realitzat per investigadors de l´Escola de Medicina Clínica de 
la Universitat de Newcastle va trobar un increment del risc d’avortaments 
id’anencefalia entre mares, nadons i nens que viuen a prop de crematoris. 
 
Atès que les escoles públiques de Cabrils es troben a menys de 700 metres de la 
ubicació interessada per Vilassar de Dalt. 
 
Atès que al viure en una vall les corrents d’aire transportaran les restes i les emissions 
pel nostre municipi. 
 
Atès que a la immediació de la seva projectada ubicació, s'hi troben horts instal·lacions 
destinades al conreu pel consum humà que es veuran afectades per les emanacions i 
filtracions del complex.  
 
Atès que del Projecte presentat per l’empresa adjudicatària del Projecte que es vol dur 
a terme a Vilassar de Dalt no consta delimitada amb claredat la utilització de filtres de 
partícules, ni del pressupost es verifica la seva implantació. 
 
Per tot l’exposat es proposa l’aclopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- L‘Ajuntament de Cabrils continuarà les gestions iniciades al 2012, els 
procediments que en dret li siguin de la seva competència i en defensa dels veïns de 
Cabrils amb la finalitat de que a I'Ajuntament de Vilassar de Dalt revoqui l’autorització 
de la instal·Iació de forn crematori dins del complex funerari, i en cap cas, al llindar 
amb el nostre municipi. 
 
Segon.- Es constituirà una comissió de seguiment i informació, formada per un 
representant de totes les forces politiques presents a l’ajuntament de Cabrils. Es 
donarà participació a tots els agents implicats, amb la finalitat d’efectuar un seguiment 
del  procés que s‘ha d'engegar per aturar I’autorització de la instaI·lació d’un forn 
crematori dins del complex funerari. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
 
Cabrils, 21 de novembre de 2014 
 


