
1 
 

A LA FISCALIA PROVINCIAL DE BARCELONA 
SECCIÓ DE DELICTES CONTRA EL MEDI AMBIENT I URBANISME 

 

Edifici F de la Ciutat de la Justícia, Gran Via de les Corts Catalanes, 11, 08014, Barcelona 

 
 

CARLES LUMERAS MEDRANO, major d’edat, amb D.N.I. núm. 37.635.919-F, actuant en nom i 
representació de la COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY (en endavant, 
“CSM”), amb C.I.F. G-58.516.410, entitat que figura inscrita en el registre de la Direcció General de Dret 
i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb número 9.485 
(Secció 1ª), inscrita, a més, en el Registre d’Entitats de Medi Ambient (segons Decret 2/2022, de 4 de 
gener), amb número 66 i amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Santa Fe, 52, 3r-1a, del terme 
municipal de Sant Celoni (CP 08470), amb telèfon de contacte 610762538 i adreça de correu electrònic: 
info@salvaguardamontseny.cat, comparec i, com millor en Dret procedeixi,  

 
DIC 

 
Que, per mitjà del present escrit i, en virtut de l’article 259 i següents de la Llei d’Enjudiciament Criminal, 
formulo DENUNCIA contra les societats ECOSISTEMA I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L., amb 
C.I.F. B-65.040.396, amb domicili social al Camí Can Calders, 10, Escala A, al terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès (CP 08173) i GONZALO GARCIA, S.A., amb C.I.F.  A-58.488.065, amb domicili al 
Passeig Font d’en Fargas, 18, al terme municipal de Barcelona (CP 08032), per presumpte DELICTE 
CONTRA EL MEDI AMBIENT previst a l’article 325 del Codi Penal, sobre la base dels següents 

 

FETS 

 

PRIMER.-  Objecte de la present denúncia 

En l’antiga àrea extractiva d’argila coneguda com a “Maria Dolores”, ubicada en el terme municipal de 
Llinars del Vallès (coordenades UTM: 451752,57 – 611659,1), degut a l’aflorament de l’aqüífer situat al 
costat de les antigues instal·lacions de l’empresa CERÀMIQUES ESTRUCTURALS DE LLINARS, S.A. 
(en endavant, “CELLISA”), s’hi ha generat un aiguamoll.  

En el mencionat aiguamoll, s’hi ha tingut constància d’abocaments de residus, els quals es descriuran 
mitjançant el present escrit.  

 

SEGON.-  Autoritzacions ambientals atorgades a CELLISA 

En data 11 de juliol de 2003, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va dictar 
resolució per mitjà de la qual s’atorgava l’autorització ambiental a l’empresa CELLISA, amb domicili a la 
Carretera de Sant Celoni, s/n, de Llinars del Vallès, per a l’adequació a la Llei 3/1998 d’una activitat de 
fabricació de material ceràmic a les seves instal·lacions. 
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Concretament, les dades de l’expedient eren les següents: 

 

 

 

 

 

 

Aportem la Resolució d’11 de juliol de 2003 com a DOCUMENT NÚM. 1. 

Posteriorment, en data 20 de juny de 2005, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya va dictar Resolució per mitjà de la qual s’atorgava a CELLISA l’autorització ambiental per 
l’ampliació de l’activitat extractiva d’argiles anomenada Maria Dolores emplaçada a la finca de Can 
Fradera del terme municipal de Llinars del Vallès. Aportem la mencionada Resolució com a DOCUMENT 
NÚM. 2. 

Les dades de l’expedient són les següents:  

 

 

 

 

 

 
Concretament, es tracta d’una modificació substancial atorgada com a conseqüència de la Declaració 
d’Impacte Ambiental de caràcter favorable formulada per la Ponència Ambiental, en sessió de 5 d’abril de 
2005.  

La documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització ambiental és la següent: 1. Projecte 
d’explotació, pla de restauració i Estudi d’Impacte Ambiental; 2. Pla de Restauració i 3. Certificat de 
compatibilitat urbanística.  

Finalment, en data 7 de maig de 2010, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya va dictar Resolució per mitjà de la qual s’atorgava a CELLISA l’autorització ambiental per 
l’activitat extractiva d’argiles anomenada “CD Maria Dolores Ampliació 06” emplaçada al terme municipal 
de Llinars del Vallès. Aportem la mencionada Resolució com a DOCUMENT NÚM. 3. 

Concretament, les dades de l’expedient són les següents:   
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En aquest cas, es tracta d’una modificació substancial atorgada com a conseqüència de la Declaració 
d’Impacte Ambiental de caràcter favorable formulada per la Ponència Ambiental, en sessió de 23 de març 
de 2010.  

Juntament amb la sol·licitud d’autorització ambiental s’acompanya la següent documentació: 1. Projecte, 
estudi d’impacte ambiental i projecte de restauració; 2. Pla d’explotació – Estudi d’impacte ambiental i 
projecte de restauració; 3. Documentació complementària; 4. Certificat de compatibilitat urbanística i 5. 
Informe de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.  

Per tant, dels documents aportats se’n dedueix que entre els anys 2003 i 2010 es van atorgar un total de 
tres autoritzacions ambientals a l’empresa CELLISA que l’habilitaven a desenvolupar una activitat 
extractiva. En dites autoritzacions ambientals, amb Declaració d’Impacte Ambiental en dues d’elles, es 
contempla, tal i com estableix la normativa en matèria d’activitats extractives, un Pla o Programa de 
restauració per tal de restaurar l’indret on s’ha desenvolupat l’activitat extractiva un cop aquesta es dona 
per finalitzada.  

En els fonaments de dret de la present Denúncia analitzarem amb més detall el contingut, característiques 
i condicions d’aquest programa de restauració.  

 

TERCER.-  Antecedents en relació a la restauració de l’indret 

En data 30 d’octubre de 2015 la Direcció General de Mines va declarar caducada la concessió de 
l’explotació, la qual havia estat atorgada en data 21 d’octubre de 1996 a CELLISA.  

En data 30 de juliol de 2019, el senyor Jorge Ventura, en representació de l’empresa ECOSISTEMA I 
PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L., va sol·licitar la cessió subjectiva de les obligacions i drets 
relatius a la restauració de l’antiga activitat extractiva “CD Maria Dolores”.  

Aquesta sol·licitud venia acompanyada d’un contracte de cessió de la restauració entre l’administrador 
concursal de CELLISA, com a antic titular de la pedrera, i ECOSISTEMA I PROJECTES 
MEDIOAMBIENTALS, S.L., com a sol·licitant de la cessió subjectiva. Així mateix s’aportava acord entre 
els diferents propietaris de les finques afectades per l’antiga pedrera o ECOSISTEMA I PROJECTES 
MEDIOAMBIENTALS, S.L. per tal d’efectuar la restauració de la pedrera enlloc de fer-ho CELLISA. ´ 

Davant d’aquesta sol·licitud, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (en endavant, 
“DGQACC”) va sol·licitar informe a l’Agència de Residus de Catalunya (en endavant, “ARC”), la qual, en 
data 27 de març de 2020 va informar favorablement posant condicions sobre la gestió dels residus i sobre 
l’aplicació de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.  

Així mateix, la DGQACC sol·licita informe a l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, “ACA”), la qual, 
en data 5 de maig de 2020, informa favorablement posant condicions sobre la gestió de les aigües. També 
hi ha constància de que es va sol·licitar informe a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, el qual no va emetre 
informe al respecte. Finalment, es va sol·licitar informe a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en 
endavant, “ICGC”), el qual va indicar que no tenia res a informar.  

Aquests antecedents són exposats en el document de “Proposta de Resolució relativa a la sol·licitud de 
cessió subjectiva de les obligacions i drets relatius a la restauració de l’antiga activitat extractiva “CD Maria 
Dolores” (AE 84/0502) de la qual era titular Ceràmiques Estructurals de Llinars, SL, situada en el terme 
municipal de Llinars del Vallès”, dictada per la Oficina de Gestió Ambiental Unificada (en endavant, 
“OGAU”), en data 24 de gener de 2022, la qual adjuntem com a DOCUMENT NÚM. 4. 
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Aquesta proposta de resolució va ser notificada en data 8 de febrer de 2022 a l’empresa ECOSISTEMA I 
PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L., el 4 de febrer de 2022 a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, i a 
les persones interessades en dates 8 de febrer de 2022 a BIOGEVISA, S.L., l’11 de maig de 2022 al 
propietari dels terrenys senyor LRP, el 31 de maig de 2022 a l’Administrador Concursal de l’antic titular 
CELLISA i el 13 de juny de 2022 al propietari senyor FP. No es van presentar al·legacions.  

En data 21 de desembre de 2022, la Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia 
Boya, va resoldre:  

“Acceptar la cessió subjectiva de les obligacions i drets relatius a l’antic titular del dret miner, Ceràmiques 
Estructurals de Llinars, SL, a l’empresa Ecosistema i Projectes Medioambientals, SL a efectes de dur a 
terme la restauració de l’activitat extractiva CD Maria Dolores, ampliació 06 de Llinars del Vallès, expedient 
AE 84/0502-06, d’acord amb les prescripcions tècniques exposades.” 

La Resolució, la qual aportem com a DOCUMENT NÚM. 5, estableix una sèrie de prescripcions tècniques, 
les quals seran analitzades posteriorment en els Fonaments de Dret.  

Així doncs, de conformitat amb els fets exposats en el present FET, recentment va ser acordada la cessió 
subjectiva de les obligacions i drets que ostentava anteriorment CELLLISA a favor de ECOSISTEMA I 
PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L. a efectes de dur a terme la restauració de l’activitat extractiva.  

No obstant, com s’exposarà a continuació, la restauració autoritzada, la qual segueix el pla de restauració 
autoritzat per l’autorització ambiental de 2010, s’està executant en aquests moments i, concretament, 
s’està duent a terme un rebliment de terres on ara mateix hi existeix un aiguamoll i on, prèviament, van 
ser abocats un total de 200 tones de residus.  

 

QUART.-  Antecedents en relació als abocaments realitzats en l’antiga pedrera 

La primera constància d’abocaments en l’indret de referència es remunten als anys 2010 i 2011, quan es 
varen cometre uns abocaments de llot bentonítics provinents de la tuneladora de l’AVE. Aquesta part ha 
sol·licitat informació de les accions realitzades per part de les administracions públiques envers aquests 
abocaments però encara no n’ha rebut resposta.  

Així mateix, es té constància que es varen realitzar abocaments de terres al damunt dels llots bentonítics 
prèviament abocats l’any 2013. Aquesta n’és una fotografia:  
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La següent constatació d’abocaments va ser l’any 2019. Concretament, disposem d’un informe de la 
Policia Local de Llinars del Vallès de 15 de febrer de 2019, el qual aportem com a DOCUMENT NÚM. 6. 
En aquest informe, els agents afirmen que, en data 14 de febrer de 2019, realitzant un servei ordinari, 
varen observar de lluny un camió realitzant un abocament possiblement incontrolat. L’informe estableix 
que, havent consultat al servei d’Urbanisme, no existeix permís per l’esmentat abocament.  

Així mateix, els agents informen que l’abocament està essent realitzat per l’empresa GONZALO GARCIA, 
amb número de C.I.F. A-58.488.065, el representant de la qual és el senyor Gonzalo Garcia. 

L’informe incloïa un reportatge fotogràfic on es constaten els abocaments de residus consistents en terres 
amb grans quantitats de plàstics:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

     Fotografia 1 del reportatge fotogràfic inclòs en l’informe policial [Document núm. 6] 

Com a conseqüència de la denúncia dels Agents de la Policia de Llinars del Vallès on, com hem indicat, 
es constataven els abocaments sense l’oportuna llicència, autorització o permís administratiu, l’ARC, en 
data 10 d’octubre de 2019, va dictar un Acord d’Incoació d’expedient sancionador (ref. G0918/2019/220) 
a l’empresa GONZALO GARCIA S.A., el qual aportem com a DOCUMENT NÚM. 7.  

En el mencionat Acord s’establia que els fets descrits suposaven la presumpta comissió d’una infracció 
tipificada com a greu a l’article 75 h) del Text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per l’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus 
de qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap dany en 
el medi ambient o no posen en perill greu la salut de les persones. Així mateix, l’ARC estableix que els 
fets descrits suposen un incompliment dels articles 22, 23 i 24 del Text refós de la Llei reguladora de 
residus aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que preveu l’obligació dels productors i 
posseïdors de residus de gestionar-los correctament a través de gestors autoritzats. 

L’ARC, en base a la qualificació dels fets imputats i normativa infringida, acorda:  

1. Incoar expedient sancionador contra l’empresa Gonzalo Garcia SA amb NIF A58488065, per la 
presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu tipificada a l’article 75 h) del Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, amb una sanció aplicable 
de 15.000 euros 
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No obstant, malgrat l’acord d’incoació de l’expedient sancionador indiqués que la sanció aplicable era de 
15.000 euros, aquesta part ha estat coneixedora de que, finalment, la societat GONZALO GARCIA SA va 
ser sancionada únicament amb 6.000 euros, ja que l’expedient sancionador G0918/2019/220 va finalitzar 
amb el pagament voluntari per part de l’empresa, dictant-se en data 19 de desembre de 2019 la pertinent 
resolució de finalització del procediment sancionador i requerint a l’empresa el restabliment de la legalitat 
infringida, i concretament:  

- Requerir l’empresa Gonzalo Garcia SA perquè en el termini d’un mes acrediti la retirada i correcta gestió 
dels residus consistents en terres amb grans quantitats de plàstics, que es troben en una zona de 
l’empresa La Bòvila a l’activitat extractiva Maria Dolores, al terme municipal de Llinars del Vallès a través 
d’empreses gestores de residus. 

Aquests antecedents apareixen exposats en un Acord d’incoació d’expedient sancionador dictat a 
posteriori per l’ARC. Concretament, en el marc de l’expedient G0918/2022/017, en data 22 de febrer de 
2022.  

Aquest nou acord d’incoació d’expedient sancionador, el qual aportem com a DOCUMENT NÚM. 8, es dicta 
com a conseqüència de l’informe d’inspecció dictat pel Departament d’Inspecció i Control de l’ARC de 
data 9 de març de 2020, en el marc del seguiment dels abocaments de residus de la cantera Maria 
Dolores. En aquest informe es valoren els fets observats en les visites realitzades en les dates 3 i 5 de 
març de 2020, les quals es varen efectuar amb l’objecte de comprovar el compliment del requeriment 
incorporat en la resolució sancionadora esmentada.  

Tal i com indica el nou Acord d’incoació, d’acord amb l’acta aixecada en relació a les visites d’inspecció, 
es va constatar la informació següent:  

“es revisen les zones següents: l’entrada i el lateral que fa llindar amb l’empresa CELLISA, la zona on es 
van produir els abocaments, el vas en el que hi ha aigua estancada i la part que dóna darrera al vas i a la 
zona agrícola. Visualment, en tot aquest indret no hi ha hagut canvis en referència a la darrera visita 
d’inspecció i control. Es constata que els abocaments no s’han retirat, i l’herba ha crescut fora cobrint bona 
part d’aquests.” 

Així mateix, estableix que, un cop observat l’estat dels abocaments de residus, en l’acta s’afegeix 
informació rellevant, descrivint que:  

“de la revisió de l’indret es continuen constatant que hi ha diversos abocaments arreu, sobretot de runa bruta 
de plàstic i fustes de residus abocats, de l’ordre de 100 i 200 t de residus de runes apilades, i una quantitat 
incalculable de terres (fangs) abocades i compactades, de color marró i gris. Es constata que a la zona on 
hi ha abocats els llots de color gris, l’aigua de la bassa que s’ha format té un color més blanquinós.” 

És destacable que, per primer cop, es constata l’existència del vas / bassa, on s’hi han comès els 
abocaments. L’Acord, així mateix, acredita que no s’ha donat compliment al requeriment de retirada i 
gestió dels residus que va abocar i abandonar l’empresa GONZALO GARCIA S.A. a l’extractiva Maria 
Dolores del terme municipal de Llinars del Vallès.  

Conseqüentment, l’ARC considera que els fets descrits suposen la presumpta comissió d’una infracció 
tipificada com a greu a l’article 75 n) del Text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per l’incompliment del requeriment de restauració o d’adopció de 
mesures d’autocontrol efectuat per l’Administració a les persones responsables de la regeneració de les 
terres degradades. Així mateix, considera que els fets descrits suposen un incompliment dels articles 19, 
22 i 23.1.a) del Text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol.  
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L’ARC, en base a la qualificació dels fets imputats i normativa infringida, acorda:  

Incoar expedient sancionador contra la societat Gonzalo Garcia SA amb CIF A58488065 i domicili social a 
C/ Fuente Fargas, 18, Barcelona, per la presumpta comissió d’una infracció de caràcter greu tipificada a 
l’article 75 n) del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, amb una sanció de 20.000 euros.  

Així doncs, per mitjà d’aquest Acord, aportat com a Document núm. 8, queden acreditats els abocaments 
realitzats per part de l’empresa GONZALO GARCIA S.A. a l’indret objecte de la present denúncia i, 
concretament, l’abocament d’entre 100 i 200 tones de residus de runes i una quantitat incalculable de 
terres (fangs) abocades i compactades, així com llots a l’aigua de la bassa.  

 

A aquests fets els són d’aplicació els següents  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER.-  Descripció i característiques de l’aiguamoll. Situació urbanística i cadastral 

Descripció i característiques de l’aiguamoll 

L’emplaçament de l’aiguamoll se situa a 350 metres de la Riera de Vallserena a l’oest, a 50 metres del 
Torrent de les Valls a l’est i a 450 metres del riu Mogent. La cota altimètrica de la superfície de l’aigua de 
l’aiguamoll se situa a la cota +193m que és pràcticament coincident a la cota del riu Mogent: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 

L’aportació de les aigües d’escolament és mínima degut a que no existeix cap conca que hi tributi i, a 
més, els relleus de Les Moixeriques (els situats al nord) presenten un pendent que desvia les aigües 
d’escolament vers a l’Est o Oest i no a la zona de la bòbila. Aquest fet resta també afavorit per l’existència 
d’un camí en la coronació de l’obertura que afavoreix aquest efecte.  
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Per una altra banda, de manera manifesta, no es possible mantenir el nivell d’aigua actual de la llacuna 
comptant amb la precipitació com a única aportació. 

El nivell s’ha mantingut pràcticament constant al llarg dels anys transcorreguts des del cessament de 
l’activitat fins l’actualitat. Fins i tot en aquests darrers anys d’extrema sequera, tal i com es pot observar 
en les següents imatges extretes del visor de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, corresponents a l’any 
2010 i 2020: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proximitat de la riera de Vallserena a l’oest, a 50m del torrent de les Valls a l’est i a 450 m del riu 
Mogent, la pràctica coincidència de la cota altimètrica de l’aigua l’aiguamoll a +193 i la llera del riu Mogent 
a +197, la nul·la superfície de conca de recollida d’aigües i el nivell estable de l’aigua durant 12 anys, 
permet afirmar que l’origen de l’aigua de l’aiguamoll del pla de Can Tàpies és freàtic. 

La fi de l’activitat extractiva i el fet que alguns dels marges fossin poc pendents ha afavorit la revegetació 
espontània de la zona, amb l’aparició d’espècies i hàbitats propis de zones humides. S’han format boscos 
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de ribera incipients en diferents punts, a partir del creixement de canyís, salzes, pollancres, cua de cavall, 
etc., tot configurant un mosaic d’hàbitats del tot singular. 

Els hàbitats existents o potencials de la bassa, i encara sense tenir en compte els boscos i matollars 
ubicats per sobre de la cinglera i sens un estudi detallat de la vegetació aquàtica submergida, són els 
següents: 

22.12. Aigües dolces estagnants mesotròfiques. 

22.3418. Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp...), de llocs temporalment xops 
o humits de terra baix. (HIC: 3170*) 

22.422. Comunitats submergides d'herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres espigues d'aigua, 
Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d'aigües dolces estagnants. (HIC 3150) 

32.A. Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum), de les contrades mediterrànies (sobretot les marítimes). 

34.36. Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum 
(espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània. 

34.6321+. Prats oberts amb dominància de ripoll (Oryzopsis miliacea), dels camps abandonats, terres 
remogudes..., de terra baixa 

37.26+. Herbassars amb cua de cavall (Equisetum telmateia) i càrexs (Carex pendula, C. remota)..., de fons 
de còrrecs i sòls xops, al territori catalanídic septentrional i central. 

37.4. Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i 
de la muntanya mitjana). (HIC: 6420) 

44.1412. Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana. (HIC: 92A0) 

61.51+. Terrers (badlands) calcaris, generalment margosos o bé guixencs, amb vegetació molt esparsa o 
quasi nus. 

62.1111. Roques calcàries amb vegetació casmofítica, termòfila, de les contrades mediterrànies. (HIC: 
8210). 

Resulta, per tant, que és un enclavament biològicament molt divers perquè amb una superfície de poc 
més de 4 ha conté un mínim d’11 hàbitats CORINE. A més, d’aquests n’hi ha quatre que són Hàbitat 
d’Interès Comunitari (3150; 6420; 92A0; 8210 ) i un Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari (3170). 

A nivell patrimonial el fet més destacat és que d’aquests hàbitats són molt rars o gairebé inexistents a la 
conca del Mogent (cas dels hàbitats CORINE 22.3418; 22.422; 61.51; 62.1111). Tots aquests atributs 
patrimonials és molt probable que no es donin a cap altre indret de Llinars del Vallès ni als municipis de 
l’entorn. La bassa es pot qualificar, per tant, d’un veritable punt calent o “hotspot” local en biodiversitat. 
Finalment, cal considerar que a causa dels repetits impactes antròpics que suporta, aquesta zona només 
manté una petita part de l’enorme potencial ambiental que podria desenvolupar. 

Els sistemes aquàtics continentals es troben entre els ecosistemes més rics en biodiversitat i, a la vegada, 
més amenaçats pel seu drenatge i degradació a nivell mundial. En aquest sentit, la conservació de les 
masses d’aigua continentals preexistents es considera prioritària per aturar la pèrdua de biodiversitat 
associada a aquests ambients. A més, un punt d’aigua tan abundant configura un recurs preuat en un 
context on els recursos hídrics són cada cop més escassos a causa de la sobreexplotació dels aqüífers i 
del canvi climàtic. 



10 
 

Fins a data d’avui mitjançant observacions de naturalistes diferents al portal www.ornitho.cat de cites 
casuals a partir de ciència ciutadana s’han registrat fins a 65 espècies d’ocells en l’àmbit immediat de la 
bassa, superant les 80 quan s’amplia a un radi que inclou les dues rieres. D’aquestes, s’han detectat dues 
espècies amenaçades i incloses al catàleg de fauna amenaçada de Catalunya de 20 de setembre de 
2022. Una el còlit ros, en període de migració i segurament usant la bassa com a zona de repòs i 
alimentació. L’altra, el mussol comú (Athene noctua), observat als voltants de la bòbila abandonada i 
nidificant escàs a la zona. 

De la resta d’ocells se n’han detectat més de 30 que no es troben amenaçades a Catalunya però que es 
troben actualment protegits, tals com son l’esplugabous (Bubulcus ibis), el martinet blanc (Egretta 
garzetta), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el cabusset (Tachybaptus ruficollis), l’aligot comú (Buteo 
buteo), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el corriol petit (Charadrius dubius), la xivitona (Actitys 
hypoleucos), el xot (Otus scops), el blauet (Alcedo atthis), el picot verd (Picus viridis), el xoriguer (Falco 
tinnunculus) o l’oriol (Oriolus oriolus). En el cas del cabusset, espècie que requereix zones humides fora 
dels cursos fluvials per reproduir-se, la bassa configura un dels principals punts de cria al Vallès Oriental 
i a la conca del Besòs. 

Les comunitats vegetals que s’estaven reconstituint han permès els intents de nidificació en diferents 
ocasions, marcant un èxit de molts ocells els anys en què la bassa ha estat inalterada durant la pandèmia 
de la COVID-19. Així, s’ha constatat la nidificació d’alguns dels ocells aquàtics tals com el cabusset. 
L’acció sobre aquestes comunitats dificulta amb escreix les possibilitats d’establiment de poblacions 
d’ocells. 

La bassa també ha estat usada per mamífers tals com el teixó o el senglar, i s’hi han detectat diferents 
amfibis com la granota verda o el gripau corredor, i diferents espècies de libèl·lules i papallones diürnes. 

El valor excepcional de la bassa prové del fet que és un biòtop del tot singular en un context local, es a 
dir, permet l’existència de processos ecològics i espècies que sense aquesta zona humida es veurien 
amenaçats a Llinars del Vallès i a la capçalera del riu Mogent i que en una superfície de poc més de 4ha 
conté un mínim d’11 hàbitats CORINE i d’aquests n’hi ha quatre que són Hàbitat d’Interès Comunitari 
(3150; 6420; 92A0; 8210 ) i un Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari (3170). 

Finalment, cal destacar que en el visor de l’ACA (https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html) apareix 
classificada com a “Masses d’aigua superficials, zones humides i estanys”: 
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Situació urbanística i cadastral 

De conformitat amb el Mapa urbanística de Catalunya, la informació urbanística de l’indret és la següent:   
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S’ha de tenir en compte que, a dia d’avui, es troba en tràmit el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) del municipi de Llinars del Vallès.   

De conformitat amb la informació obtinguda, es tracta d’un sòl classificat com a no urbanitzable, i qualificat 
amb la clau 27 – Zones d’àrees extractives. Així mateix, es troba regulada en el Pla territorial metropolità 
de Barcelona (em endavant, “PTMB”), com a un sòl de protecció especial, concretament, com un espai 
de protecció especial pel seu interès natural i agrari.  

En aquest sentit, destaquem l’article 2.17 de la normativa del PTMB regulador de les activitats extractives. 
Concretament, en negreta, destaquem allò establert en relació a aquelles activitats extractives que, com 
en el present cas, es troben en sòls de protecció especial:  

Article 2.17 Activitats extractives 
 
1. El Pla no afecta les activitats extractives autoritzades d’acord amb els procediments i condicions 
establerts per la legislació sectorial vigent. 
 
2. Les autoritzacions relatives a noves activitats extractives i a ampliacions de les ja autoritzades han 
de tenir en compte les determinacions del Pla, en especial les corresponents al sistema d’espais oberts, 
però també les estratègies de desenvolupament urbà i d’infraestructures i les normes específiques que 
regulin cadascun dels espais d’implantació, en tant que poden ésser també argument favorable o 
desfavorable per a determinades ubicacions. 
 
3. Les propostes del Pla per a la protecció dels sòls no urbanitzats i del paisatge que s’estableixen en 
el Títol II, i les Directrius del Paisatge i disposicions transitòries d’aquestes Normes d’ordenació territorial 
han de ser específicament considerades en l’elaboració dels projectes d’explotació i dels programes de 
restauració, i en els informes preceptius corresponents. En la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives que es trobin situats en sòl de protecció especial s’ha de tenir especial cura 
de restablir els valors que n’han motivat la protecció especial. 
 
[...] 

Per tant, es contempla la necessitat de tenir especial cura a l’hora de restablir els valors naturals d’un 
espai com el present.  

Pel que fa a la informació cadastral, aquesta classifica la parcel·la com a rústica d’ús agrari:  
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SEGON.-  Prescripcions tècniques en relació al pla de restauració 

Tal i com s’ha indicat en els FETS, la darrera modificació de l’autorització ambiental, atorgada en data 7 
de maig de 2010, incloïa una sèrie de prescripcions tècniques en relació a la restauració que cal dur a 
terme un cop l’activitat extractiva ha finalitzat.  

De les prescripcions tècniques consten en la Resolució (Document núm. 3), destaquem les següents 
condicions:  

- A l’apartat d.6) de “Mesures relatives a la restauració” s’estableix la condició de: “emprar en el 
rebliment i creació de la morfologia final únicament i exclusiva terres netes d'aportació exterior o de 
rebuig intern. No s’admeten runes ni enderrocs de la construcció, si no han estat prèviament 
autoritzades per l’Agència Catalana de Residus de Catalunya” 
 

- A l’apartat d.8) de “Mesures relatives a la restauració” s’estableix la condició de: “Un cop finalitzada 
l’activitat extractiva s’haurà d’enderrocar totes les obres de fàbrica i instal·lacions auxiliars de l’àrea 
d’afecció i evacuar els residus, que es portaran a un abocador controlat, duent-se a terme la 
restauració de les àrees ocupades per aquestes obres, instal·lacions i residus” 

 
- A l’apartat 5.a) de “Mesures de prevenció de la hidrologia i de salvaguarda de les aigües subterrànies” 

s’estableix la condició de: “l’activitat extractiva no podrà atènyer el nivell frèatic”. 
 
- A l’apartat 6.a) de “Mesures relatives a la gestió de residus” s’estableix la condició de: “Ceràmiques 

Estructurals de Llinars, SL. haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d’acord amb 
les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a 
la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.” 

Així mateix, la “Resolució definitiva relativa a la sol·licitud de cessió subjectiva de les obligacions i drets 
relatius a la restauració de l’antiga activitat extractiva anomenada CD Maria Dolores, ampliació 
06expedient AE 84/0502-03, de la qual era titular Ceràmiques Estructurals del Llinars, SL, situada en el 
terme municipal de Llinars del Vallés” (Document núm. 5), establia les següents prescripcions tècniques:  

Prescripcions tècniques 

L’obligació de restaurar no s’extingeix amb la caducitat del títol miner i correspon de manera solidària a 
l’antic titular de l’extractiva i al nou obligat. 

La restauració s’efectuarà complint les condicions i prescripcions que estableix la Resolució de 7 de maig 
de 2010 per la qual s’atorgava a l’empresa Ceràmiques Estructurals del Llinars, SL l’autorització ambiental 
per a l’activitat extractiva d’argiles anomenada CD Maria Dolores, Ampliació 06 amb número d’expedient 
BA20060302. 

Es manté la fiança del primitiu obligat fins que s’hagi assolit plenament la restauració informada en el 
programa de restauració vigent. 

L’Administració podrà executar la fiança en el cas que es produeixi l’incompliment del programa de 
restauració. 

En cas que per a la restauració s’utilitzin terres, pedres i qualsevol material natural excavat d’excedents 
d’altres obres, Ecosistema i Projectes Medioambientals, SL ha de complir les obligacions establertes a 
l’article 5 de l’Ordre estatal APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de 
materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles 
en què es van generar. 
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No es podran utilitzar en la restauració de l’espai a reblir els materials naturals excavats (terres, pedres, etc.) 
quan estiguin barrejats amb altres materials o objectes diferents dels materials naturals (restes de formigó, 
materials ceràmics, metalls, plàstics, fustes, etc.), o quan aquests materials procedeixin de sòls que hagin 
suportat alguna de les activitats potencialment contaminants (Reial decret estatal 9/2005, de 14 de gener, 
pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a 
la declaració de sòls contaminats). 

Les actuacions de restauració hauran de respectar la zona de servitud del torrent de les Valls que haurà de 
ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol actuació en zona de servitud estarà sotmesa a l’especificat 
a l’article 7.2 del RDPH. La plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA. 

Caldrà fer una bona gestió de les aigües pluvials per tal de que no es generin processos erosius que 
comprometin l’estabilitat dels talussos. En el cas de realitzar abocaments a llera aquests s’hauran de fer de 
manera esbiaixada en el sentit de les aigües de la llera i es procedirà a protegir l’abocament de les pluvials 
mitjançant algun element de difusió de l’energia per tal de no provocar erosions a la llera. 

L’escorrentiu de les aigües pluvials no haurà de provocar afeccions a tercers. 

Les actuacions de restauració proposades no hauran d’incrementar la inundabilitat associada al torrent de 
les Valls ni produir afeccions a tercers. 

De conformitat amb les prescripcions tècniques aquí reproduïdes i exigides per part de l’Administració 
Pública competent, la restauració de l’indret i, concretament, el rebliment, havia d’executar-se mitjançant 
únicament terres netes, ja siguin d’aportació exterior o de rebuig intern, no admetent-se runes ni enderrocs 
de la construcció.  

Així mateix, és necessari gestionar els residus adequadament i dur-se a un abocador controlat, de 
conformitat amb el que estableix la normativa en matèria de gestió de residus. 

Cal destacar que com a “Mesures de prevenció de la hidrologia i de salvaguarda de les aigües 
subterrànies”, la Resolució de 7 de maig de 2010 (Document núm. 3) establia que l’activitat extractiva no 
podria atènyer el nivell freàtic.  

Així mateix, de conformitat amb la Resolució de la DGQACC de 21 de desembre de 2022 (Document 
núm. 5) es fa especial esment del deure de l’empresa ECOSISTEMA I PROJECTES 
MEDIOAMBIENTALS, S.L. de complir les obligacions establertes en l’Ordre estatal APM/1007/2017, de 
10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització 
en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar.  

És de vital importància destacar que, com hem vist, la Resolució estableix expressament que:  

No es podran utilitzar en la restauració de l’espai a reblir els materials naturals excavats (terres, pedres, etc.) 
quan estiguin barrejats amb altres materials o objectes diferents dels materials naturals (restes de formigó, 
materials ceràmics, metalls, plàstics, fustes, etc.), o quan aquests materials procedeixin de sòls que hagin 
suportat alguna de les activitats potencialment contaminants (Reial decret estatal 9/2005, de 14 de gener, 
pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a 
la declaració de sòls contaminats). 

Per tant, queda més que acreditat que ECOSISTEMA I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS SL no està 
complint amb les condicions establertes en les respectives Resolucions i requerides per les 
Administracions Públiques competents, ja que, s’està duent a terme un rebliment en una zona humida, 
concretament, en una bassa d’origen freàtic, on hi existeixen sòls contaminats per abocaments il·legals 
realitzats amb anterioritat.  

Tot així, és important destacar que sorprèn el fet que ni en la Proposta de resolució (Document núm. 4) 
ni a la Resolució definitiva (Document núm. 5) es mencionin els antecedents de contaminació de l’indret.  
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A més, una dada molt important a tenir en compte és que aquests abocaments il·legals realitzats amb 
anterioritat van ser comesos, com s’ha indicat en els FETS, per l’empresa GONZALO GARCIA, S.A., el 
representant de la qual és el Sr. Gonzalo Garcia, igualment representant de l’empresa ECOSISTEMA I 
PROJECTES MEDIAMBIENTALS SL.  

Finalment, cal tenir en compte que l’Ajuntament de Llinars del Vallès també ha constatat l’existència 
d’aquests sòls contaminats, doncs, si consultem l’Estudi Ambiental Estratègic elaborat i publicat en el 
marc de la tramitació del POUM, aprovat inicialment, podem observar, a la pàgina 33, les següents 
consideracions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com veiem, es parla expressament sobre sòls contaminats però sense fer expressa referència a 
l’aiguamoll objecte del present. No obstant, s’adjunta fotografia del mateix i es mencionen les possibles 
contaminacions dels reblerts de les activitats extractives. 

De fet, aquest no és l’únic document elaborat per l’Ajuntament de Llinars del Vallès que acredita 
l’existència dels sòls contaminats en l’indret de referència, sinó que, tal i com indicarem en el següent 
Fonament de Dret, l’Ajuntament ha emès un informe valorant la situació actual i constatant les 
irregularitats en la present restauració. 
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TERCER.-  Consideracions de l’Informe tècnic de l’Ajuntament de Llinars del Vallès 

Tal i com hem avançat, en data 13 de febrer de 2023, els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de 
Llinars del Vallès van emetre un Informe, en el marc de l’expedient 688/2020, en referència a la proposta 
de resolució que l’OGAU va presentar per cedir les obligacions de restauració de la Pedrera Maria 
Dolores. Aportem el mencionat informe com a DOCUMENT NÚM. 9 

En l’apartat d’antecedents, els Serveis Tècnics Municipals exposen els fets ja exposats anteriorment en 
el present escrit i, concretament:  

- La detecció d’abocaments per part de l’empresa GONZALO GARCIA, S.A. consistents en 
terres i runes contaminades amb impropis i el posterior informe policial.  
 

- Els expedients sancionadors incoats per l’ARC a GONZALO GARCIA, S.A. pels abocaments 
detectats (200 tones de runes i quantitats indeterminades de fangs grisos abocats i un color 
blanquinós de les aigües del vas on hi ha l’aigua estancada) i per la manca de retirada dels 
mateixos.  

 
- El procediment de cessió subjectiva de la restauració de l’activitat extractiva sol·licitada per 

ECOSISTEMA I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L.  
 
- La detecció de nous abocaments per part de l’empresa ECOSISTEMA I PROJECTES 

MEDIOAMBIENTALS, S.L. 

A continuació, es fa constar que (la negreta i el subratllat són nostres):  

En data 26 de gener de 2023 els Serveis Tècnics Municipals visiten les instal·lacions de l’antiga pedrera 
detectant una gran quantitat de camions realitzant abocaments de terres netes on s’havien trobat els 
impropis que havien comportat els diferents sancionadors de l’Agència de Residus. Es persona el Sr 
Gonzalo Garcia, representant de l’empresa GONZALO GARCIA, S.A., el qual també s’identifica com 
a representant de l’empresa ECOSISTEMA I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L., i diu tenir els 
permisos oportuns per a poder realitzar els abocaments actuals i que l’Ajuntament està comunicat al 
respecte. Durant la visita el Sr. Gonzalo Garcia va explicar que procediria a extreure l’aigua acumulada 
al forat de la pedrera a través del torrent proper per drenar els terrenys on seguir fent els abocaments.  

En data 26 de gener de 2023 els Serveis Tècnics Municipals vam sol·licitar si les activitats d’abocament 
quedarien amparades amb la llicència original o comportarien la tramitació d’una nova autorització 
específica, fet no respost. Tornem a insistir a l’OGAU sobre el fet que s’està realitzant els abocaments de 
terres netes cobrint els impropis i que aquest fet pot incórrer en un delicte. La resposta del OGAU es 
que procediran a enviar als Agents Rurals per inspeccionar les tasques efectuades per ECOSISTEMA I 
PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L. 

En data 27 de gener de 2023 els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya fan inspecció dels 
abocaments i conclouen que s’està utilitzant terres netes de cap residu, i que aquestes terres no es 
superposen a cap residu anterior no retirat i s’acompanya fotografies on es pot observar els nous 
abocaments realitzats. L’informe inclou una fotografia del monticle de residus cobert de vegetació de 
l’any 2017 que es coincident amb el que el Departament d’Inspecció i Control de l’Agència de Residus 
de Catalunya va detectar a la inspecció del 9 de març de 2020 i ja va indicar que estava sent cobert 
per la vegetació i que es va ordenar fos retirada i una fotografia actual del mateix espai totalment 
cobert de terres noves.  

En data 13 de febrer de 2023 l’OGAU comunica a l’Ajuntament de Llinars del Vallès la resolució definitiva 
de data 21/12/22 en la qual autoritza a l’empresa ECOSISTEMA I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L. 
la cessió subjectiva de les obligacions i drets relatius a la restauració de l’activitat extractiva de la pedrera 
Maria Dolores Exp. AE 84/0502-06, amb idèntiques condicions que les indicades a la proposta de resolució.  



17 
 

Atenent als antecedents exposats en l’informe, els Serveis Tècnics conclouen el següent (la negreta i el 
subratllat són nostres): 

1.- No hi ha constància de que els residus detectats per l’Agència de Residus de la Generalitat de 
Catalunya en ambdues inspeccions anteriors hagin estat retirats (les 200 tones de runa i la quantitat 
indeterminada de fangs grisos).  

2.- Les inspeccions realitzades pels Agents Rurals han estat tant sols “visuals”, sense comprovar el 
subsòl ni gratar la vegetació que ha cobert els residus, ni fer cap cata per determinar realment si els 
residus existents resten o no sota les terres abocades, i pe tant no poden determinar si es fan 
correctament les tasques de restauració i encara menys garantir que es va donar compliment a les 
ordres de retirada de residus de l’Agència de Residus.  

3.- Les condicions imposades a la resolució no inclouen cap de les mesures ordenades per l’Agència 
de Residus de la Generalitat de Catalunya en el tràmit dels expedients sancionadors Ref. G0918/2019/220 
(previ a la proposta de resolució) i Ref. G0918/2022/017 (posterior a la proposta de resolució, però anterior 
ala resolució definitiva), essent aquest compliment imprescindible de forma prèvia a cap autorització per a 
futures activitats sobre el sol contaminat. El cobriment amb terres netes impedeix determinar la 
continuïtat dels residus impropis així com analitzar la composició de les terres grises detectades en 
inspeccions anteriors de l’Agència de Residus. Considerem que donats els canvis soferts en aquest espai 
al llarg del temps i les intervencions fetes per l’empresa seria necessari nova inspecció del Departament 
d’Inspecció i Control de l’Agència de Residus de Catalunya per tal d’actualitzar els requeriments i adequar-
los a la realitat.  

4.- La pedrera actualment presenta un costat vertical corresponent a l’antic front de treball i una llacuna 
plena d’aigua estancada al fons del forat de la pedrera, la qual tal com dictamina l’informe de l’Agència 
de Residus de la Generalitat de Catalunya podria haver-se contaminats amb la presència de residus. 
L’empresa actuant està empenyent aquestes aigües cap al torrent per la seva evacuació cap al Riu 
Mogent, sense estar clar la qualitat d’aquestes aigües. Addicionalment cal indicar que aquestes aigües 
s’han mantingut durant tot aquest llarg període de sequera amb un nivell inalterable, la qual cosa fa suposar 
que es podrien trobar en contacte directe amb el nivell freàtic, ja que les pluges han estat inexistents. Per 
tot l’esmentat és molt important determinar les característiques fisicoquímiques dels abocaments que 
es van realitzar fins l’any 2019 per aclarir si la seva presència pot comportar cap risc a l’aqüífer que 
trascorre per sota del municipi o pel riu Mogent. Deixar aquests residus soterrats al subsòl pot 
representar un perill futur per les aigües freàtiques del municipi en cas d’existir la possibilitat de que 
tots dos elements entressin en contacte. 

De conformitat amb l’exposat i determinat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, 
queda acreditat que:  

i) Hi ha constància d’uns abocaments realitzats per part de l’empresa GONZALO GARCIA, S.A. 
l’any 2019 i que consisteixen en 200 tones de runa i una quantitat indeterminada de fangs 
grisos que afecta a l’actual aiguamoll. 
 

ii) No ha quedat degudament acreditada la retirada d’aquests residus ni la seva gestió de 
conformitat amb els requeriments de l’Agència de Residus de Catalunya i, per tant, no es pot 
determinar amb exactitud la seva inexistència.  

 
iii) Que, actualment, l’empresa ECOSISTEMA I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L., sota la 

representació del Sr. Gonzalo Garcia, representant així mateix de GONZALO GARCIA, S.A., 
està duent a terme la restauració de la pedrera mitjançant el rebliment de terres netes que 
cobreixen els impropis anteriorment abocats en l’indret.  

 
iv) Que, a més, la intenció de l’empresa és extreure l’aigua acumulada al forat de la pedrera a 

través del torrent proper per drenar els terrenys on seguir fent els abocaments i, per tant, això 
podria comportar una contaminació de la llera pública, tot contravenint al normativa en matèria 
d’aigües aplicable i no només la de residus i sòls contaminats.  
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QUART.-  Encaix dels fets en el tipus penal de l’art. 325 del CP: Delicte contra el medi ambient 

De conformitat amb tot allò exposat fins el moment, queda acreditat que els fets descrits poden ser 
constitutius d’un delicte contra el medi ambient, tipificat a l’article 325 del Codi Penal:  

Artículo 325. 

1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes 
u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o 
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, 
vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, 
subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así 
como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños 
sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. 

2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el 
equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. 

Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de 
prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 

De conformitat amb l’anàlisi jurisprudencial realitzat per J. José Pernas García, Professor titular de Dret 
Administratiu de la Universidad de A Coruña: 

“El tipo objetivo del delito llamado ecológico (artículo 325 CP), según la STS Sala 2ª de 22 julio 2004, 
requiere que: 

a-El autor haya realizado vertidos, emisiones, radiaciones, etc., en el suelo la atmósfera, aguas, etc. 

b-Que éstos contravengan leyes u otras disposiciones obligatorias para la protección del ambiente. 

c-Peligro de grave perjuicio del equilibrio de los sistemas naturales. 

A lo que la STS Sala 2ª de 25 octubre 2003 añade: 

d-Que el agente obre con dolo directo o eventual, porque en caso de imprudencia grave se aplicará el 
artículo 331 CP. 

En palabras de la STS Sala 2ª de 24 junio 2004, el delito contra el medio ambiente es un delito de peligro 
que no precisa de una lesión efectiva en el bien jurídico protegido. Después de algunas resoluciones en 
otros sentidos, la última jurisprudencia se ha inclinado por considerar que se trata de un delito de peligro 
hipotético o potencial (STS Sala 2ª de 1 abril 2003).  

De acuerdo con ello, es preciso acreditar que la conducta de que se trate, en las condiciones en que se 
ejecuta, además de vulnerar las normas protectoras del medio ambiente, es idónea para originar un riesgo 
grave para el bien jurídico protegido. 

En el mismo sentido, la STS Sala 2ª de 29 enero 2007 declara que el delito sancionado no es un delito 
contra las personas, sino contra el medio ambiente, por lo que no es necesario un peligro concreto de las 
personas, la vida animal, los bosques o los espacios naturales.  

Lo que el tipo requiere es una grave alteración de las condiciones de existencia y desarrollo de tales objetos 
de protección. No es necesario que la gravedad del ataque al medio ambiente ponga en peligro real especies 
animales o vegetales, personas o espacios naturales. Así, afirma que se debe considerar grave todo 
traspaso de los límites reglamentarios de una entidad notable” 

Doncs bé, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, en el present cas, es compleixen 
tots els requisits del tipus objectiu del delicte ecològic. 
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Concretament:  

a) El Sr. Gonzalo Garcia, en representació de l’empresa GONZALO GARCIA, S.A., va dur a terme 
una sèrie d’abocaments de runa bruta de plàstic i fustes de residus abocats, de l’ordre de 100 i 
200 t de residus de runes apilades, i una quantitat incalculable de terres (fangs) abocades i 
compactades, de color marró i gris, en l’antiga pedrera Maria Dolores, al terme municipal de Llinars 
del Vallès, on actualment hi ha un aiguamoll, creat com a conseqüència de l’aflorament de l’aqüífer 
i l’origen del qual és freàtic com a conseqüència de l’activitat extractiva realitzada.  
 
Així mateix, el propi Sr. Gonzalo Garcia, aquest cop en representació de l’empresa ECOSISTEMA 
I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L., està duent a terme el rebliment, en el marc del 
programa de restauració de l’activitat extractiva, sense que els abocaments d’impropis realitzats 
amb anterioritat hagin estat degudament retirats de conformitat amb els requeriments de l’Agència 
de Residus de Catalunya.  
 
Així mateix, aquesta darrera empresa l’empresa té la intenció d’extreure l’aigua acumulada al forat 
de la pedrera a través del torrent proper per drenar els terrenys on seguir fent els abocaments, 
comportant abocaments a llera pública.  
 

b) Que aquests fets es duen a terme contravenint lleis i altres disposicions obligatòries per a la 
protecció del medi ambient i, concretament:  
 
- Les prescripcions tècniques descrites en la Resolució d’autorització ambiental atorgada a 

CELLISA en data 7 de maig de 2010 (Document núm. 3) per part del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
 

- Les prescripcions tècniques descrites en la Resolució de la cessió subjectiva de les obligacions 
i drets relatius a la restauració de l’antiga activitat extractiva, dictada per la DGQACC en data 
21 de desembre de 2022 (Document núm. 5).  

 
- El requeriment de retirada dels residus abocats emès per l’Agència de Residus de Catalunya 

en el marc dels expedients sancionadors G0918/2019/220 i G0918/2022/017 (Documents 
núm. 7 i 8). 

 
- Les obligacions contingudes a l’Ordre estatal APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes 

generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions 
de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar 

 
- La normativa reguladora de la gestió dels residus i contaminació del sòl: Llei 7/2022, de 8 

d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.  

 
Concretament, els articles 74 d) i 75 h) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol estableixen:  
 

Article 74. Infraccions molt greus 
 
d) L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i la 
constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si produeixen riscos o danys al medi ambient o 
posen en perill greu la salut de les persones. 
Article 75. Infraccions greus 
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h) L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i la 
constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si no produeixen cap dany al medi ambient o no 
posen en perill greu la salut de les persones. 
 

- La normativa aplicable en matèria d’aigües: Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües i Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Concretament, l’article 116.3.f) del Reial Decret Legislatiu 1/2001 estableix:  
 

Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción. 
 
3. Se considerarán infracciones administrativas: 
 
f) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce 
receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente. 
 

- La normativa aplicable en matèria de biodiversitat: Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.  
 
Concretament, l’article 80.1.a) estableix: 
 

Artículo 80. Tipificación y clasificación de las infracciones. 
 
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica, 
se considerarán infracciones administrativas: 
 
a) La utilización de productos químicos o de sustancias biológicas, la realización de vertidos, tanto 

líquidos como sólidos, el derrame de residuos, así como el depósito de elementos sólidos para 
rellenos, que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores en ellos 
contenidos. Del propio modo, tendrán la consideración de infracción la comisión de los hechos 
anteriormente mencionados aun cuando no se hubieran producido daños, siempre que hubiera 
existido un riesgo serio de alteración de las condiciones de los ecosistemas. 
 

- La normativa aplicable en matèria d’espais naturals: Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 
naturals. 
 
Concretament, l’article 37.1.h) estableix:  
 

1. Té la consideració d'infracció administrativa l'acció o l'omissió que, vulnerant aquesta Llei i 
afectant espais naturals protegits, consisteix en el que segueix: 
 
h) L'abocament o l'abandó d'objectes, de residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats. 
 
 

c) Existeix un clar perill de greu perjudici per l’equilibri dels sistemes naturals, ja sigui de la bassa / 
aiguamoll de referència com de la llera pública, de conformitat amb els valors naturals descrits en 
el present escrit i l’impacte que genera les enormes quantitats de residus abocats en el mateix.  
 

d) No pot considerar-se que les actuacions són fruit d’una imprudència per part de les actores doncs, 
al ésser el mateix representat per ambdues societats, l’empresa que actualment està duent a terme 
el rebliment (ECOSISTEMA I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L.) té ple coneixement dels 
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antecedents de contaminació comesos anteriorment en l’indret per part de GONZALO GARCIA, 
S.A.  

Per tot l’exposat, aquesta part considera que es compleixen tots els pressupòsits per tal d’encaixar els 
fets descrits en el tipus penal de l’article 325 del Codi Penal consistent en un delicte contra al medi 
ambient.  

* * * * * * 

En conclusió:  

i. En l’antiga àrea extractiva d’argila coneguda com a “Maria Dolores”, ubicada en el terme 
municipal de Llinars del Vallès (coordenades UTM: 451752,57 – 611659,1), degut a 
l’aflorament de l’aqüífer, s’hi ha generat un aiguamoll.  
 

ii. El valor excepcional de la bassa prové del fet que és un biòtop del tot singular en un context 
local, es a dir, permet l’existència de processos ecològics i espècies que sense aquesta zona 
humida es veurien amenaçats a Llinars del Vallès i a la capçalera del riu Mogent i que en una 
superfície de poc més de 4ha conté un mínim d’11 hàbitats CORINE i d’aquests n’hi ha quatre 
que són Hàbitat d’Interès Comunitari (3150; 6420; 92A0; 8210 ) i un Hàbitat d’Interès 
Comunitari Prioritari (3170). 

 
iii. L’aiguamoll es troba emplaçat en sòl de protecció especial, concretament, com un espai de 

protecció especial pel seu interès natural i agrari, de conformitat amb el PTMB. 
 

iv. Hi ha constància d’uns abocaments realitzats per part de l’empresa GONZALO GARCIA, S.A. 
l’any 2019 i que consisteixen en 200 tones de runa i una quantitat indeterminada de fangs 
grisos que afecta a l’actual aiguamoll. 
 

v. No ha quedat degudament acreditada la retirada d’aquests residus ni la seva gestió de 
conformitat amb els requeriments de l’Agència de Residus de Catalunya i, per tant, no es pot 
determinar amb exactitud la seva inexistència.  

 
vi. Actualment, l’empresa ECOSISTEMA I PROJECTES MEDIOAMBIENTALS, S.L., sota la 

representació del Sr. Gonzalo Garcia, representant així mateix de GONZALO GARCIA, S.A., 
està duent a terme la restauració de la pedrera mitjançant el rebliment de terres netes que 
cobreixen els impropis anteriorment abocats en l’indret.  

 
vii. A més, la intenció de l’empresa és extreure l’aigua acumulada al forat de la pedrera a través 

del torrent proper per drenar els terrenys on seguir fent els abocaments i, per tant, això podria 
comportar una contaminació de la llera pública, tot contravenint al normativa en matèria 
d’aigües aplicable i no només la de residus i sòls contaminats.  

 
viii. Es compleixen tots els pressupòsits per tal d’encaixar els fets descrits en el tipus penal de 

l’article 325 del Codi Penal consistent en un delicte contra al medi ambient.  
 

Per tot això,  
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SOL·LICITO:  Que es tingui per presentat aquest escrit, juntament amb la documentació que 
l’acompanya, s’admeti i, en virtut de les manifestacions exposades en el cos del mateix, es tinguin per 
exposats els fets descrits en el present escrit i posats en coneixement de la Fiscalia Provincial de 
Barcelona als efectes de poder constituir els mateixos un presumpte delicte contra el medi ambient, previst 
a l’article 325 del Codi Penal.   

 
 
Barcelona, 2 de març de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Lumeras Medrano 
D.N.I. núm. 37.635.919-F 
En representació de la “Coordinadora per a la salvaguarda del Montseny” 

 
 

 


		2023-03-06T11:48:51+0100
	CARLOS LUMERAS MEDRANO - DNI 37635919F




