
14- 7-2000: Autorització de la llicencia d'activitat de l'abocador. Limitació de 300Tm/ dia.       
                                                                                              (Junta de Residus 14-2-2000).
       9-2000: Es crea la PAAC.
15-11-2000: La PAAC interposa 1er. Cont. Adm. (advocat Paco) contra l'autorització de la  
                   llicència d'activitat .
18- 7-2002: 1ª Sentència del Jutjat Cont. Adm. de Girona nº.1.: Anul·lació de la llicencia 
                   d'activitat.
                   La Gencat i Recuperaciò de Pedreres SL (RPSL) recorren.
30-12-2002: 2ª Sentència confirmada i ferma del TSJC. :  Anul·lació de la llicencia, per que:
                    l’expedient d’activitats de l’abocador no analitza un estudi d’alternatives d’ubicació ni  
                      els efectes per la proximitat als nuclis de població.
25- 2-2003 : Es tanca l'abocador, però tan sols un mes i mig. Tornen a obrir  amb la nova   
                    llei IIAA. 
10-04-2003: El Conseller de medi amb Ramón Espadaler atorga Autorització ambiental a 
                     RPSL   per exercitar   la  MATEIXA     ACTIVITAT   en   el   MATEIX     LLOC.
                                                                                         Sense limits ni de Tm. ni de hores.
30-12-2003: La PAAC interposa 2on. Cont. Adm.(advocat Salellas, ref.668/2003) contra l' 
                    Autorització ambiental del 10- 4-2003.
24-11-2006: 3ª. Sentència del TSJC. : Anul·lació de la  Autorització ambiental del 10- 4-
                   2003. El TSJC també ordena la restauració del lloc deixant-lo en la situació 
                   anterior a l'acte recorregut.
2006-2007? Interposen recurs de Casaciò  contra aquesta sentència totes las parts: 
                    RPSL, Gencat i també la PAAC al TS. La PAAC considera insuficients les 
                    motivacions a favor del Medi ambient i de la salut de les persones.
                                                A partir d'aquell moment l'abocador funciona mes que mai.
18- 2-2011: 4ª. Sentència del TS. que fa retornar la decisió de la sentència (24-11-2006) al 
                   TSJC, per considerar que el TSJC ha contemplat aspectes que la PAAC no ha 
                   denunciat : “… Reposición de las Actuaciones al momento anterior al de dictar 
                   sentencia ...”
                   A : Gencat (20- 6-11): fa al·legacions  contra el Cont. Adm. (Salellas 668-
                                                       2003 i contra la Sentència del TSJC (24-11-2006)
                   B : PAAC (21- 6 11) : fa al·legació  ÚNICA per valorar la manca de previsió en 
                       la planificació urbanística (tal i com diu la Sentència del TSJC (24-11-2006).*
23- 9-2011: 5ª Sentència del TSJC : 

1) TANCAR I BUIDAR l'abocador pels mateixos motius urbanístics.
2) ORDENAR a l'administració demandada (Gencat) la RESTAURACIÓ del

lloc com estava abans del acte recorregut...
20- 1-2012:  Recurs de casaciò de la Gencat i de RPSL al TS.

12-6-2012 : la Gencat aprova la renovació de l'autorització.

La PAAC fa un recurs contenciós al TSJC contra aquesta autorització.)

14- 2-2014: 6ª Sentència confirmada i ferma del  TS. : Ratifica la sentències del TSJC 
                                (24-11-2006)  i del (23- 9-2011) : 1) TANCAR I BUIDAR l'abocador.

2) L'Administració ha de RESTAURAR el lloc tal i com estava abans del
acte recorregut (2003).

2 -5- 2014 : el Govern demanava deixar en suspens l'execució de l'última sentència -la del 
Suprem- que instava a tancar l'abocador i a restaurar del tot el paratge. La Generalitat deia que 
ja havia subsanat els errors del passat, dient que Vacamorta tenia una nova llicència 
ambiental (la del 2012) i un pla urbanístic que blinda l'abocador.
19-9  -2014:  la PAAC  demana la execució forçosa de la sentència al TSJC.

Octubre, Novembre del 2014: L'Ajuntament amb la PAAC i el CEPA presenten al TSJC un informe 
tècnic per acompanyar a la petició de execució forçosa de la sentència . Interlocutòria del TSJC a 
la Gencat on el TSJC insta a  executar la sentència punt per punt. El Conseller Santi Vila signa la 
suspensió de l'entrada de residus, però el mateix dia fa un Recurs contra la restauració de l'espai 



afectat. 

l'Ajuntament de Crüilles, el CEPA i la PAAC acorden presentar al TSJC un informe tècnic que 
expliqui formes i alternatives de buidar l'abocador, i també com a eina per forçar l’execució forçosa
de la sentència (14-2-14).
21-11-2014 :El Conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila signa la Resolució per a la 
suspensió de l'entrada de nous residus al dipòsit controlat de Vacamorta, com a compliment a 
la interlocutòria del TSJC.(de nov. 2014).
Paral·lelament interposa un Recurs de Reposició contra la part de la interlocutòria del TSJC  
referida a le restauració de l'espai afectat. 
                                     ------------------------------------
Desembre del 2014:  La PAAC  impugna el recurs de reposició que el Conseller va interposar al 
TSJC per "no buidar". 1ª reunió a Crüilles : Santi Vila, Ajuntament, CEPA i PAAC per discutir el 
cóm es podria BUIDAR l'abocador (12- 12- 2014). 

En la 1ª reunió es decideix iniciar una comissió de seguiment per fer una diagnosi de com està 
l'abocador i els voltants, alternatives de restauració del paratge , sempre tenint en compte la salut
de les persones i el medi ambient. Aquests estudis fets per tècnics independents .
La secretària de la PAAC demana al Conseller que quedi constància de tot en un document, i es 
denega la petició.
                               -----------------------------
Gener 2015: reunió a Girona per iniciar una COMISSIÓ de seguiment per BUIDAR l'abocador. Se 
li demana al conseller ( document registrat ) que s'aquieti al nostre recurs contra 
l'autorització del 2012.
                              --------------------------------
Febrer - 2015: RPSL interposa al TSJC un recurs contra la Resolució de tancament del Conseller. 
RPSL també ha demanat al TSJC que es declari la impossibilitat d'execució de la sentència. La 
PAAC s'oposa a ambdues coses. 

Fracàs de la Comissió.
                                 -----------------------
Març 2015: la Gencat impugna a RPSL.
El TSJC anul·la el plà especial contra la Gencat que l'Ajuntament de Cruïlles havia 
impugnat .
                                   -----------------
Maig i Juny 2015: Interlocutòria del TSJC  que fixa uns terminis a la Generalitat per executar 
la sentència del 14- 2- 14. La Generalitat fa recurs de reposició contra la interlocutòria.

L'Ajuntament i la PAAC per separat presenten escrits d'oposició al recurs de reposició de la 
Gencat, incorporant-hi, les dos entitats, un mateix informe tècnic del CEPA fent una valoració
de l'informe tècnic de l'ARC.

La Interlocutoria del TSJC (22-5-2015) estima l'incident d'execució forçosa que la PAAC va 
plantejar i dóna de 2 anys a comptar des dels 6 mesos següents a la notificació de la 
resolució per tal que la Generalitat retorni el paratge a l'estat anterior del procediment.

La Generalitat fa recurs de reposiciò (11-6-2015), contra la interlocutòria del 22-5-2015 :La 
Gencat pretén aconsseguir que la restauració de la zona afectada es limiti a ser:
...limitar el buidadge de residus a aquelles zones on s'hagin superat les cotes inicials de 
restauració...

29-6-2015. L'Ajuntament presenta l'escrit d'oposició al recurs de reposició de la Gencat.

29-6-2015. la PAAC  impugna el recurs de reposició plantejat pel Dep. de Medi Ambient.

Tant l'ajuntament com la PAAC incorporen juntament un altre informe del CEPA (26-5-15), 
per respondre de forme contrastada i tècnica, fent una valoració sobre l'informe de l'ARC.



En aquest informe es parla de que sí es pot buidar, i restaurar com la zona humida que hi
havia abans de l'existència de l'abocador.

10- 2-2016 . la Gencat fa una al·legaciò única al TSJC al seu Recurs de Reposició (11-6-15),
aportant Dictàmens ambientòlegs més informe de síntesi.

..absoluta inconveniència tècnica d'aplicar la sentència en els termes que estableix i la 
impossibilitat material de complir amb el termini determinat pel TSJC...
Per altre banda recomanen aplicar l'alternativa del segellament.
Consideren oportú continuar el reompliment de l'abocador tal i com estava previst en el 
projecte d'explotació de l'abocador.

10-2-2016. TSJC dona termini  fins el 18-2-2016 per que es facin al·legacions sobre aquests 
Dictàmens i informe de la Gencat.

16-2-2016: L'Ajuntament i la PAAC  presenten les seves al·legacions amb l'informe tècnic del
CEPA.

19-4-2016:  7ª Sentència. El TSJC contra l'autorització del 2012.

El TSJC estima el recurs de la PAAC contra  la renovació de l'autorització del 2012, i la 
declara NUL.LA.
Ordena que es restauri la zona com estava abans del acte recorregut.
Es pot recorrer però no es poden simultaniejar ambdós recursos.

Juny 2016. RPSL recorre la sentència del TSJC del 19-4-16 al TS .

Juliol 2016 :  sentència ferma del TS, a favor de l'Ajuntament ratificant la sentència del TSJC
(10-3-2015) que va anular el pla especial proposat per la Gencat i RPSL.

8- 6- 2017: 8ªsentència. El TS anul·la en ferm la llicència de renovació del 2012, ratificant la
sentència del TSJC (19-4-2016) que ja l'havia  anul·lat. Ordena que es restauri la zona com
estava abans del acte recorregut.

22-6-2017:  9ª sentència. El TSJC ordena treure ja tots els residus.  Resolt els 5 recursos
pendents interposats per la Gencat i RPSL, referents al buidatge, ordenant treure tots els
residus  d'una  vegada  per  totes,  renyant  contundentment  a  la  Gencat  per  no  haver  ni
començat a fer-ho. Sentència ferma, ja que no l'han recorregut al TS, .

            


