
 
 
 
 
 

A LA SECCIÓ DE MEDI AMBIENT, URBANISME I PATRIMONI HISTÓRIC DE LA 
FISCALÍA PROVINCIAL DE BARCELONA 

 
 

 En Carles Lumeras Medrano amb DNI núm. 37635919F, en nom i           
representació de l’associació COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL         
MONTSENY (CSM), amb NIF núm.G58516410, i amb domicili a efectes de           
notificacions al Carrer Santa Fe, 52, 3r, Sant Celoni (08470), i adreça electrònica             
carlesl@salvaguardamontseny.cat; 

 
En Francesc Espinal Trias, amb DNI núm. 37288220E, en nom i representació            

de l’associació LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL          
(DEPANA) , amb NIF núm. G58459280, i amb domicili a efectes de notificacions al             
Carrer Sant Salvador, núm. 97, baixos, Barcelona (08024), i adreça electrònica           
info@depana.org; i 

 
En Josep Hurtado Cobles, amb DNI núm. 33937933F, en nom i representació            

FEDERACIÓ D’ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA , amb NIF núm.         
G62110325; i domicili a efectes de notificacions a Avinguda Diagonal, 442, 3-2,            
Barcelona (08037), i adreça electrònica: juridic@ecologistesenaccio.cat , DIUEN: 
 

Que en l’exercici dels drets reconeguts en les Directives 2003/4 / CE i             
2003/35 / CE que regulen l'aplicació del Conveni Aarhus, transposat per la llei             
27/2006 de 18 de juliol, que regula els drets a la participació, informació pública i               
accés a la justícia en matèria de medi ambient, i havent tingut coneixement de fets               
que puguin ser constitutius d'infracció penal, és pel que ens creiem en l'obligació de              
presentar DENÚNCIA PENAL davant aquest òrgan, d'acord amb el que disposen           
els articles 259, 264 i 266 de la Llei d'enjudiciament criminal, a fi i efecte que es                 
procedeixi a l'obertura de Diligències Informatives, segons les següents         
AL·LEGACIONS: 
 
 

I.- FETS: 
 
Que el passat 17 de Juny de 2020 al matí, una empresa contractada per la               

Demarcació de Costes de Catalunya del Ministerio de Transición Ecológica y Reto            

mailto:juridic@ecologistesenaccio.cat


Demográfico (MITECO) va entrar amb una retroexcavadora a l’espai de la           
desembocadura del riu la Tordera causant un greu impacte ecològic. 

 
S’ha de tenir en compte que en aquest espai, com a conseqüència natural de              

la tempesta Glòria i la disminució de presència humana arran del confinament per la              
pandèmia de la Covid-19, s’havia generat una zona de gran valor ecològic. De fet,              
inclús els Ajuntaments de Malgrat de Mar i Blanes havien acordat tancar-la des de              
l’inici del desconfinament, per tal de protegir l’avifauna que havia nidificat a la zona              
gràcies a la creació de nous habitats. 

 
Segons manifestacions públiques l’esmentada i brutal actuació s’ha dut a          

terme sense el coneixement ni consentiment de les administracions locals          
corresponents -concretament els Ajuntaments de Blanes i de Malgrat de Mar-, i amb             
l’argument de netejar la zona de brossa.  

 
No obstant, els mateixos experts que fan el seguiment de les espècies            

nidificants en l’espai han confirmat que no hi havia pas brossa, sinó un habitat              
natural creat per restes vegetals arrossegades pel temporal que, de fet, han            
possibilitat l’assentament de sorres i l’augment de biodiversitat a la desembocadura           
dintre de un procés completament natural. 

 
En concret, segons l’informe dels experts que s’adjunta, en aquest mateix           

espai afectat, s’acabaven de localitzar un total de vuitanta-set espècies diferents           
d’aus, sis de rèptils, cinc de mamífers i tres peixos, que sumen un resultat global de                
cent-una espècies. Algunes d’aquestes, es podrien destacar pel seu nivell de           
protecció a escala europea o per la raresa que representen a la zona. A tall               
d’exemple, els mateixos experts assenyalen: la bàldriga balear (Puffinus         
mauretanicus), bàldriga cendrosa (Calonectris diomedea), corb marí emplomallat        
(Phalacrocorax aristotelis), corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), fumarell       
carablanc (Chilodinas hybrida), gavina capblanca (Larus genei), gavina corsa (Larus          
audouinni), martinet ros (Ardeola ralloides), xatrac becllarg (Sterna sandvicensis),         
xatrac comú (Sterna hirundo), xatrac menut (Sterna albifrons), el bec d’alena           
(Recurvirostra avosetta) o el corriol petit (Charadrius dubius). Molts d’ells amb un            
nivell de protecció important i que utilitzen l’espai com a zona de descans regular. 

 
Per altra banda, certes fonts del MITECO han manifestat públicament que la            

maquinària pesada contractada no va arribar a actuar. Acompanyem a continuació           
un seguit de fotografies acreditatives que això no és cert i que la maquinària va               
destrossar tota l’àrea durant vàries hores, informant que també tenin material           
videogràfic que posem des d’ara a disposició d’aquesta Fiscalia. 

 



Fotos 1 i 2, acreditatives de l’estat immediatament anterior a l’actuació i on es              
pot apreciar fàcilment la inexistència de brossa i sí de restes vegetals típiques de              
l’hàbitat: 

Foto 1 

Foto 2  



 
 
 

 
Foto 3, cartell de prohibició de pas i màquina pesada treballant al fons. 

 
 
 
 

Fotos 4 a 7, acreditatives de la retroexcavadora actuant i de les destrosses             
fetes a tota la zona:    

Foto 4 



Foto 5 
 

Foto 6 



Foto 7 

 
 
Cal recordar que l’espai de la desembocadura de la Tordera està declarat            

com a Zona Especial de Conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000 (ES5110007 –              
Riu i Estanys de Tordera). La presència i irracional actuació de la maquinària ha              
estat especialment nociva perquè ha destruït espècies protegides per l’Annex I de la             
Directiva Hábitats. Ara per ara, s’ha pogut acreditar la destrucció de dos nius de              
corriol petit amb quatre ous cadascun, espècie protegida per l’annex C del Decret             
Legislatiu 2/2008 i l’Annex I de la Directiva Aus. A més, ha causat una greu alteració                
de l’hàbitat d’espècies incloses a l’Annex I de la Directiva Hàbitats. 

 
Els experts també assenyalen dos efectes potencials com són el fet que l’             

eliminació de la matèria vegetal i el pas de maquinaria pesada poden provocar la              
des-consolidació de la barra, causant que sigui més dèbil front l’onatge i, per tant,              
que tingui més probabilitats de desaparèixer front a agents d’erosió, i el fet que la               
pèrdua de tranquil·litat hagi pogut afectar a les espècies nidificants en aquest            
període. 

 
S’acompanya com a document núm. ú l’Informe redactat en data 19 de juny             

de 2020 pel grup d’experts, acreditatiu de tots els detalls tècnics anteriorment            
relacionats, i que, a més, han estat testimonis dels fets delictius relatats. 

 
 
 



 
II.- POSSIBLES DELICTES COMESOS: 

 
Entenem que els fets relatats podrien constituir la possible comissió dels           

delictes següents: 
 

- DELICTE CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI        
AMBIENT , tipificat a l’article 325 CP. Textualment l'article diu: 

 
“1. S’ha de castigar amb les penes de presó de sis mesos a dos anys, multa de deu a catorze                    
mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps d’un a dos anys el qui,                   
contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general protectores del medi ambient,             
provoqui o realitzi directament o indirectament emissions, abocaments, radiacions, extraccions          
o excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o dipòsits, a l’atmosfera, el sòl, el             
subsòl o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes, inclosa l’alta mar, amb incidència fins i               
tot en els espais transfronterers, així com les captacions d’aigües que, per si mateixos o               
conjuntament amb altres, causi o pugui causar danys substancials a la qualitat de l’aire, del sòl                
o de les aigües, o a animals o plantes. 
 
2. Si les conductes anteriors, per si mateixes o conjuntament amb altres, poden perjudicar              
greument l’equilibri dels sistemes naturals, s’ha d’imposar una pena de presó de dos a cinc               
anys, multa de vuit a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un                  
temps d’un a tres anys. 
 
Si s’ha creat un risc de perjudici greu per a la salut de les persones, s’ha d’imposar la pena de                    
presó en la meitat superior, i es pot arribar fins a la superior en grau”. 

 
 

- DELICTE CONTRA LA PROTECCIÓ DE LA FAUNA , tipificat a l’article          
334 CP. Textualment l'article diu: 
 

“1. El qui caci o pesqui espècies amenaçades, realitzi activitats que impedeixin o dificultin la               
seva reproducció o migració, contravenint a les lleis o disposicions de caràcter general             
protectores de les espècies de fauna silvestre, comerciï o trafiqui amb aquestes o amb les               
seves restes ha de ser castigat amb la pena de presó de quatre mesos a dos anys o una multa                    
de vuit a 24 mesos i, en tot cas, inhabilitació especial per exercir el dret de caçar o pescar per                    
un temps de dos a quatre anys.” 
 

Essent d’aplicació l’agreujant de l’article 338 CP: 
 

“Quan les conductes que defineix aquest títol afectin algun espai natural protegit, s’han             
d’imposar les penes superiors en grau a les previstes respectivament.” 

 
- DELICTE DE PREVARICACIÓ DE FUNCIONARI PÚBLIC , tipificat a        

l’article 404 CP. Textualment l'article diu: 
 



“A l'autoritat o funcionari públic que, sabent la seva injustícia, dictés una resolució arbitrària en               
un assumpte administratiu se li castigarà amb la pena d'inhabilitació especial per a ocupació o               
càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per temps de nou a quinze anys”. 

 
 

III.- RELACIÓ DE PRESUMPTES RESPONSABLES: 
 

Desconeixem els presumptes responsables dels anteriorment esmentats       
delictes, si bé per la informació apareguda en premsa, sembla tractar-se com s’ha             
dit, del funcionari públic que hagi donat l’ordre d’actuació pertanyent a la Demarcació             
de Costes de Catalunya del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico            
(MITECO). 
 

Així com a qualsevol altra persona física o jurídica, conforme a l’article 31 bis              
CP que, de les diligències informatives que es substancien, pugui ésser           
presumptament responsable en les diferents modalitats que preveu pel que fa a la             
participació en el fet delictiu com preveu el referit text normatiu. 

 
I per tot això a la Fiscalía, 

 
SOL·LICITEM: Que es tingui per presentada aquesta denúncia juntament         

amb els seus documents, i per denunciats els fets que en la mateixa s'exposen, per               
si poguessin ser constitutius de delicte, de conformitat amb l'article 325, 334 i 404, i /                
o qualssevol altra norma que pugui ser aplicable als fets denunciats, a la llum dels               
resultats de la investigació oficial que requereix. Així mateix, amb les actuacions i             
diligències que es considerin oportunes per a la comprovació de la realitat dels             
mateixos, s'admeti a tràmit la present sol·licitant expressament i, sense perjudici de            
qualsevol altra comunicació, la notificació de l'obertura d’aquestes actuacions,         
procediment i resolució que recaigui en el mateix, posant-se aquesta part denunciant            
a disposició per aportar tota la informació o documents se li pogués requerir, així              
com per a comparèixer a fi d'aportar les declaracions oportunes sobre els fets que              
puguin conèixer-se pels seus membres sobre els fets narrats. 
 
 

PRIMER ALTRESSÍ SOL·LICITEM: es duguin a terme les següents         
diligències cautelars i probatòries que ajudarien a determinar les responsabilitats          
penals que hem assenyalat: 

1. L’immediata paralització cautelar de l’activitat presumptament delictual,       
de ser el cas que aquesta continui. 

2. Diligència d'inspecció al lloc dels fets. 
3. Identificació de les persones que incorrin en la comissió de delictes i            

se'ls prengui declaració. 



 
 
 

4. Es requereixi a la Demarcació de Costes de Catalunya del Ministerio           
de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) per què aporti: 
 

a. Avaluació d’Impacte Ambiental justificativa de les actuacions       
portades a terme. 
 

b. Autorització/ns municipal/s de les actuacions. 
 

c. Comunicació prèvia efectuada als consistoris municipals      
afectats. 
 

d. Pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil i        
ambiental, vigent en el moment de l'actuació. 
 

5. Es requereixi a Agents Rurals una còpia de l’atestat així com de            
qualsevol informe redactat amb motiu de les actuacions. 

 
 
 
 

 
SEGON ALTRESSÍ SOL·LICITEM: Que, si fos el cas que ja s’haguessin           

obert diligències pels mateixos fets, interessa al dret d’aquesta part es posi a la seva               
disposició i coneixement la totalitat del l’expedient, especialment el resultat de           
qualsevol prova o diligència portada a terme. 

 
 
A Barcelona, a   25 de juny de dos mil vint. 
 
 
 
Signat,  

 




