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La importància ecològica de les basses de la Zona Humida de
les Terreres de Vacamorta ubicades a Corçà i a Cruïlles.

1) Antecedents.

La Comissió de Seguiment del Buidatge de l’Abocador de Vacamorta (CSBAV) ha permès
a l’ajuntament de Cruïlles, ajuntaments membres i entitats socials i ecologistes implicades,
rebre informació i  debatre sobre les decisions del  govern de la  Generalitat  per  donar
compliment a les sentències que ordenaven el buidatge de l’abocador il·legal. 

La   secretària  d’Acció  Climàtica  del  DACC i  l’ARC han  expressat  reiteradament  que
procediran a fer el buidatge des de l’inici i a retornar el paratge al seu estadi inicial abans
de l’inici de les activitats declarades il·legals pels tribunals en sentència ferma.

D’altre  costat,  ara  fa  un  any,  el  dissabte  26-02-2022,  la  PAAC  i  el  CEPA-EdC  vam
organitzar una sessió informativa i passejada per conèixer i valorar l’estat de les zones
humides existents a les terreres abans i en l’actualitat amb aportacions d’estudiosos de
referència. Es va argumentar la necessitat i oportunitat de fer la restauració de les zones
humides i d’esmenar la segregació de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya (IZHC)
de part de les basses existents per fer les obres de l’abocador. La sessió va comptar entre
d’altres amb la presència del director de l’ARC, Isaac Paraire:
( https://cepanoticies.files.wordpress.com/2022/01/invitacio-passejada-vacamorta-2.pdf ).

Com a resposta en aquesta demanda de la PAAC i del CEPA-EdC, la sessió de la CSBAV
celebrada el 03-03-2022 va comptar amb la presència del nou DGPAiMN Marc Vilahur,
que  va  manifestar  la  predisposició  i  compromís  del  govern  de  la  Generalitat  amb  la
preservació de les zones humides de les terreres de Vacamorta ubicades als municipis de
Corçà i Cruïlles.

2) Intervenció del Director de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAiMN) Marc
Vilahur, a la reunió de la Comissió informativa de la CSBAV (03-03-22) segons consta en
l’Acta 3, en la que reconeix que existeixen unes Zones Humides a Vacamorta que són un
espai protegit de les Gavarres, que s’ha encarregat un projecte per restaurar-les de forma
resilient i ben estructurada i que dit projecte se’ns farà arribar en unes setmanes:  

...(...) PUNT NÚMERO TRES: INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES
AMBIENTALS I MEDI NATURAL 

...(...)  Intervé el senyor Marc Vilahur per informar que  s’ha encarregat un estudi per a la
redacció d’un projecte executiu de rehabilitació i restauració de les  zones humides de
Vacamorta  a  Infraestructures.cat,  fa  aproximadament  dues  setmanes.  Es  farà  arribar
l’esmentat projecte als vocals de la comissió a la propera sessió....(NO s’ha fet arribar). 

... El senyor Vilahur considera que la proposta de buidatge no serà fàcil i la restauració de les
zones humides tampoc. S’ha de tenir en compte que aquests projectes comporten un procés
d’adaptació, per la qual cosa no cal buscar una solució ràpida ja que el que interessa és que la
zona  humida  sigui  resilient  i  estigui  ben  estructurada.  En  aquests  moments,  tenim
l’oportunitat com a societat de tirar endavant una iniciativa pionera, generant oportunitats sent
capaços d’innovar, al temps que s’ha de ser molt curosos i exigents amb la restauració, tenint
en compte que estem parlant d’un espai protegit de les Gavarres. 

Plataforma Alternativa a 
l'Abocador de Cruïlles 
(PAAC)
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... El senyor Vilahur es compromet a verificar els extrems indicats al projecte que s’ha 
encarregat a Infraestructures.cat. (...)... (pag. 4, Acta 3). (Annex 1) 

3) Reunió telemàtica (22-11-2022) del DGPAiMN Marc Vilahur amb el CEPA-EdC i la
PAAC, on:

- El CEPA i la PAAC recalquem la nostra preocupació per les al·legacions que fa l’ARC
davant del TSJC (18-10-22) dient que la zona no es rehabilitarà com a espai natural degut
a que no estava inventariada com a Zona Humida:

....(...)Tal i com ve ha detectat l’Auto de la Sala, aquesta zona no estava inventariada com a
zona  humida  i  a  més  l’Ajuntament  i  les  parts  demandants  s´hi  refereixen  com a  zones
«seminaturalitzades». 

La planificació de l’ARC preveu evidentment una adequació final un cop extrets tots els residus,
però l’obligació segons sentència és a restituir la realitat alterada. Aquesta realitat són unes
extractives  abandonades  i  no  unes  zones  humides,  generades  espontàniament  per
abandonament de l’activitat minera. 

No cal el projecte executiu de totes les actuacions ja preveu una fase final de restauració, i serà
objecte de pacte amb els afectats,  però no amb la finalitat d’arribar a un ús pretesament
natural,  el  qual  els  demandants  s’hi  refereixen  com  a  «seminaturalitzats»  (...)...  (pag.  6
Al·legacions Generalitat 18-10-22). (Annex 2)

- El Director GPAiMN Marc Vilahur ens comenta que:

- no ha pogut enviar-nos encara el projecte de restauració perquè depèn dels fons
europeus Next Generation.
- no té referències concretes de quines basses hi havien abans de l'existència de
l'abocador.

- no té constància de què en l'Inventari de les Zones Humides de Catalunya (IZHC)
del 1998 estiguessin incloses TOTES les 13 basses: 6 de Cruïlles i 7 de Corçà.

- no té clar a què obliga a restaurar la sentència.

- Entre tots acordem fer una propera reunió amb tota la informació necessària i també que
prèviament  a  aquesta  reunió,  el  CEPA i  la  PAAC aportarem la  documentació  de  què
disposem per aclarir que:

- Les 13 basses «7 de Corçà i 6 de Cruïlles, dues de les quals dins del perímetre de
l’abocador» existien abans de l’abocador i  exercien la mateixa funció ecològica.
Totes  elles  conformaven  conjuntament  la  Zona  Humida  de  les  Terreres  de
Vacamorta  i  estaven incloses a l’Inventari  de les Zones Humides de Catalunya
(IZHC) del 1998, motiu pel qual no s'entén (o sí!) per què es van excloure les de
Cruïlles l’any 2000.

-  els continguts judicials de les sentències fermes (2002, 2014) i Interlocutòries
fermes (2017, 2022) ordenen tancar l’abocador per motius mediambientals a més
d’urbanístics,  buidar tot l’abocador i  restaurar  la zona com l’havien deixat les
activitats extractives:

.  2002:  el  TSJC  obliga  a  tancar  l’abocador  per  motius  ambierntals  a  més
d’urbanístics.

.  2014:  el  TS  obliga  a  tancar  una  altra  vegada  i  a  restaurar  (per  part  de
l’Administració) la zona com estava abans de l’acte recorregut. 

. 2017: el TSJC aclareix que s’han d’executar tant la sentència ferma del 2002 com
la del 2014 , per tant s’ha de buidar tot «del 2000 al 2014» i s’ha de  restaurar la
zona tal i com l’havien deixat les activitats extractives. 

. 2022: el TSJC torna a aclarir que s’ha de buidat tot.
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4)  Documents  referents  a  quines  basses  constitueixen  la  Zona  Humida  de  les
Terreres de Vacamorta i el seu valor ecològic:

4-1: Ubicació de les Terreres de Vacamorta en els Mapes topogràfics del 1998 :

...(...)  «Tota  la  zona humida de Vacamorta  es  troba cartografiada en els
mapes Topogràfics de Catalunya, 1:5000, de Monells -334-5-2 (308-98) -, i
de  la  Bisbal  d’Empordà  -334-6-2  (310-98),  (Annex  3)»(...)...  (pàg.  2,
contenciós 668/2003 PAAC ).

 4-2 : Constatació de que tant les basses de Corçà com les de Cruïlles tenen el
mateix  valor  ecològic  «auditories  ambientals  d’Esther  Palomeras  i  Gabriel
Mercadal, 2003» :

...(...)  «La  zona  humida  de  Cruïlles  té  el  mateix  valor  ecològic  que  la
inventariada de Corçà.
   El valor ecològic de les basses de Corçà es troba reconegut a la fitxa de
l’inventari.  El  mateix  valor  ecològic  tenen  les  de  Cruïlles,  com  així  s’ha
reconegut  a  tots  els  estudis  científics  de  la  zona i  entre  d’altres  per  les
auditories ambientals realitzades per Gabriel Mercadal i Esther Palomeras,
l’última de les quals ha estat publicada a la Revista de Girona del mes de
juliol del 2003. (doc. núm. 5 i 6 de la demanda) (Annex 4)» (...)... (pàg. 7 i 8,
contenciós 668/2003 PAAC).

4-3: Enllaç de la revista, «Les Terreres de Vacamorta, una zona humida en perill»
(Gabriel Mercadal i Esther Palomeras, 2003) :
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/16712/029904.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

(pàg. 2 i 6 ):

 ...(...)  A la comarca del Baix Empordà els principals dipòsits d’argiles es
concentren en una àrea anomenada  Vacamorta situada dins el  termes
municipals  de  Corçà  i  Cruïlles.  Es  tracta  d’una  gran  zona  extractiva
d’argiles (33,67 ha en explotació activa el juliol de 2002) que comprèn l'àrea
situada  entre  la  Torreguinarda,  el  mas  Pou  (a  tocar  de  la  urbanització
Puigventós) i el mas Revetlla.(...) 
   L’origen d’aquests dipòsits d’argila (lutites roges) cal buscar-lo en l’erosió i
posterior sedimentació dels materials procedents de les Gavarres. Aquest
procés se situa al Neogen, moment en que la plana empordanesa s’enfonsà
respecte  al  massís  i  començà  a  rebre  sediments  de  les  formacions
muntanyoses veïnes. Durant aquest període geològic s’aplegà gran quantitat
d’argila, un material de textura molt fina i per tant molt impermeable, que va
afavorir la creació d’una antiga zona humida que s’anà reblint amb el pas
del temps. En aquest ambient lacustre, que va tenir lloc fa 1,6 a 23 Ma,
molts animals hi quedaren atrapats, i s’han trobat alguns de fossilitzats en
extreure l’argila. Són precisament aquests fòssils els que han donat nom a
l’indret. Així doncs el topònim de Vacamorta deu el seu nom als grans ossos
d’una espècie d’elefant (Deinotherium sp.) que van ser trobats a mitjan segle
passat (Soler Sabaris,  1957);  Crusafont 1962) i  que els veïns d’aquestes
contrades associaren als ossos d’una vaca morta.
   Des de fa molt temps (època romana) les terreres d’aquesta zona han
estat explotades per l’home per tal d’obtenir la matèria primera per elaborar
la coneguda ceràmica de la Bisbal. L’extracció de l’argila ha ocasionat una
modificació en la configuració del territori que s’evidencia amb la presència
de nombroses basses freàtiques.  La permanència d’aigua en aquestes

https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/16712/029904.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/16712/029904.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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basses durant tot l’any propicia el desenvolupament de plantes aquàtiques
que augmenten considerablement la biodiversitat  d’un país essencialment
mediterrani com és el nostre.
   El  mosaic generat  per  les zones entollades i  els  espais de vegetació
mediterrània dels voltants crea diversos hàbitats que permeten la presència
d’un important nombre d’invertebrats, Segons els estudis realitzats per la
Unitat  de  Biologia  Animal  de  la  Universitat  de  Girona  s’han  detectat  a
Vacamorta  cent  trenta-nou  tàxons,  entre  els  qual  hi  ha  sis  espècies
d'amfibis, vuit de rèptils, vint-i-una de mamífers i noranta-tres d’aus, moltes
de les quals són pròpies d’ambients palustres o de ribera.
   El paisatge de la zona és, doncs, ple de contrastos i posa de manifest el
traç evident de dues forces: l’una corresponent a la transformació per part de
les activitats humanes i l’altre com a resultat de la capacitat reconstructiva
de la dinàmica de la successió ecològica. (pàg. 2)

Per què les Terreres de Vacamorta són una zona humida ?.

Els estanyols de les Terreres de Vacamorta situats al  terme municipal de
Corçà figuren en l’inventari de zones humides de Catalunya del Departament
de  Medi  Ambient  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (codi  =  Terreres  de
Vacamorta 1270400). Aquesta catalogació es basa en el compliment de la
majoria  dels  criteris  ecològics  que  són  característics  d’aquests  espais
naturals.
(...) (Annex 5)
Aquests requisits ecològics esmentats es compleixen arreu de la zona
de  Vacamorta  (termes  municipals  de  Cruïlles  i  de  Corçà),  per  tant  no
entenem els criteris utilitzats per excloure els estanyols del terme municipal
de Cruïlles de la zona humida de Vacamorta 1270400 del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya...(pàg. 6)

4-4  :  Reconeixement  d’aquest  mateix  valor  ecològic  per  part  del  Parlament  de
Catalunya:

...(...) «Aquest valor ecològic, també va ésser reconegut pel Parlament de
Catalunya, per resolució del 20 de juny del 2001, de la Comissió de Política
Territorial va instar al Govern a impulsar un projecte de restauració ambiental
i paisatgística de les terreres de Cruïlles. 
(doc.  núm.  7  de  la   demanda)  (Annex  6)»(...)...    (pàg.  8,  contenciós
668/2003).

4-5 : L’Inventari actualitzat (CODI: 04001016) del 2001 ampliat el 2006 (Annex 7):

-  en  l’encapçalament  consta  que  les  Terreres  de  Vacamorta  estan  en  el
municipi de Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. (pàg.1, 230)

-  reconeix  que  han desaparegut  la  gran majoria  de  les  basses  artificials
censades en l’anterior inventari:

...(...)L’interès ecològic d’aquest espai rau en la notable recuperació
com a zona humida que estan experimentant,  tant pel  que fa a la
vegetació  com  a  la  fauna.  Tot  i  així,  l’espai  presenta  un  elevat
dinamisme,  havent  desaparegut  la  gran  majoria  de  les  basses
artificials censades en el primer inventari. Sota les aigües d’algunes
de els basses s’hi troben poblaments de Potamogeton pectinatus i a
les  vores  hi  creixen  canyissars,  petits  claps  de  bogar  i  salzedes
(hàbitat d’interès comunitari; codi 92A0)(...)... (pàg.1, 230)

- aporta el nº de CODI de l’inventari anterior:  1270400 (pàg.1, 230)
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  …per tant, és fàcilment consultable pels serveis de la DGPAiMN. 

- informa que hi han 10 estanys/llacunes que ocupen 11,72 Ha. situades a
Corçà i  Cruïlles (diu  Corçà,  Cruïlles,  Monells i  Sant  Sadurní  de l’Heura)
(pàg.1, 230)

- en l’apartat d’Actuacions i Prioritats consta : ...(...)  Recuperació de zona
humida desapareguda (...)...(pàg.2, 231)

-  inclou  un Ortofotomapa   on  estan  dibuixades  en  vermell  però  sense
identificar, 10 basses de Corçà (tot i que diu que estan a Cruïlles, Monells,
Sant Sadurní de l'Heura i Corçà) (pàg 4, final de 232).

4-6 : Els noms d’aquestes 10 basses de Corçà :
- Gabriel Mercadal va escriure en l’esmentat ORTOFOTOMAPA el nom de
totes les basses (febrer 2022, Passejada per les Terreres de Vacamorta) i
ens va indicar (color blau) les dues que tenien aigua:
Restes de l’Estany de l’Agró, Restes de l’Abeurador, Estanyols de la Torre,
Estanyol  del  Nord,  Estanyol  Dentat,  Estanyol  de  la  Petja  (amb  aigua),
Estanyol Petit (amb aigua) i Tres noves basses temporànies.(Annex 8)

4-7  :   Mapes  (1997,  2002)  on  es  veu  la  degradació  de  totes  les  basses  de
Vacamorta  (Corçà  i  Cruïlles)  per  l’activitat  de  l’abocador.  Aquests  mapes  estan
inclosos a la Revista (Terreres de Vacamorta, Zona Humida en perill) i incorporats
en la Presentació  "El Paisatge vegetal de les Terreres de Vacamorta al final del
segle XX" (l'afegim) que l'Esther Palomeras i Gabriel Mercadal van aportar quan
van participar a la Passejada organitzada pel CEPA i la PAAC (febrer del 2022)
(Annex 9):

A la pàg. 9 hi han 2 mapes on es veu la degradació de les basses, un mapa
del 1997 on estan marcades en blau totes les basses i estanyols  i l'altra
mapa del  2002  on  estan  marcades  en  negre  les  que  s'han  convertit  en
abocador «2 basses temporànies a Cruïlles» i les enterrades amb les terres
de fer el clot «Estanyol del Puigventós a Cruïlles», i en vermell les que es
comencen a enterrar «Estanyol de Can Colomer a Cruïlles i Estanyol Cordat,
Estanyol de l'Agró, Estanyol de la Torre i Abeurador» a Corçà.

4-8 : Mapa amb els estanyols i basses enterradess il·legalment per l’activitat de
l’abocador:

En el mapa que el CEPA i la PAAC vam fer a la passejada, febrer del 2022
(Annex 10), assenyalem  els 8 estanyols i basses enterrades il·legalment
amb les terres sobrants de fer el clot de l'abocador,

a  Cruïlles:  2  basses  temporànies  dins  el  perímetre  de  l’abocador,
l’Estanyol del Puigventós i l’Estanyol de Can Colomer; 

a Corçà: l’ Estanyol Cordat, l’Estanyol de l'Agró, l’Estanyol de la Torre i
l’Abeurador. 

Aquest mapa el vam fer comparant els mapes de l'Esther i en Gabriel amb la
imatge 1, pàg. 6 de l’Avantprojecte de buidat del 2018 (Annex 11)

4-9 : El llibre de Francesc Romagosa, "Zones humides, societat i medi ambient.
Les zones humides de Catalunya”, (editat el 2000) fa referència a les Terreres de
Vacamorta, prèvia consulta a l’Inventari de les Zones Humides de l’any 1998
(versió preliminar inèdita del Departament de Medi Ambient).

...(pàg.  77)  en  la  imatge  del  mapa  de  Catalunya  situa  les  Terreres  de
Vacamorta en el punt 10 del mapa 4. (Annex 12)
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...(pàg. 78) en la imatge de la descripció: 
Les Terreres de Vacamorta (10): (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l'Heura:  4  ha)  suposen  una  actuació  de  restauració  en  terreres
d'argila. Actualment formen unes basses al·luvials. (Annex 12)

4-10 : Fotografia d’una bassa de 125m. De llargària on hi ha l’abocador actualment.
Aquesta foto la va fer en Pere Noguera, artista i ceramista de la Bisbal, quan va
realitzar la instal·lació «menjador flotant: balsa/orquestra/dinar» per lluitar contra el
macro-abocador que es volia instal·lar al 1985. (Annex 13)

4-11 :  Vídeo sobre la restauració d’una de les basses. L’any 1993/94 J.  Vicens
(actualment tècnic de Medi ambient de l'Ajuntament de la Bisbal) va restaurar una
de les basses "Mas Revetlla” a Cruïlles, que encara existeix, tal i com consta
en el contenciós 668/2003:

... i la del  “Mas Revetlla", a més d'haver-se naturalitzat per si mateixa, fou
objecte d’un específic projecte de restauració , com ho prova  el vídeo que
es va aportar amb l’escrit d’interposició del recurs i de sol·licitud de mesures
cautelars... (pàg. 6, contenciós 668/2003) 

4-12 :  Cronologia de les Terreres de Vacamorta (1985/2001)  elaborada per en
Jordi Vicens (Annex 14)

4-13  :  Aquestes  Terreres  conformen  un  jaciment  paleontològic  tal  i  com  ho
constaten la Dra. Gemma Pascual Fabrellas de la Universitat de Girona i en Manel
Llenas Avellaneda, de l'Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell: 

- En el contenciós 668/2003 tenim els testimonis de Manel LLenas i de Gemma
Pascual (pag. 35 i 36):

...  "Segons Manel Llenas Avellaneda, de l'Institut de Paleontologia Miquel
Crusafont de Sabadell, els jaciments paleontològics de les terreres de Can
Colomer tenen un gran interès científic.
   En les terreres de Can Colomer s'ha ubicat el dipòsit de residus. La família
Colomer les explota a través de l'entitat Argiles Colomer S.L. Com informa la
Dra. Pascual, el nom de Vacamorta prové, segurament, dels fòssils trobats
en aquest lloc. 
   En el seu estudi, "els petits mamífers del neògen de les terreres de Can
Colomer" el  citat  Manel Llenas conclogué:  (document 29 de la demanda)
(Annex 15)

 "Les  dades  bioestratigràfiques  obtingudes  de  l'estudi  dels  fòssils  de
vertebrats  dels  dos  jaciments  de  les  terreres  de  Can  Colomer  són  molt
valuoses  per  acabar  de  completar  la  història  geològica  de  la  conca  de
l'Empordà ja que han permés datar la part basal del ventall al·luvial de les
Gavarres i veure la relació que guarda amb els altres ventalls que omplen la
conca durant el neògen ... i que per tant seria d'un gran interès científic la
preservació d'aquest aflorament com a testimoni geològic del que va succeir
en aquesta conca entre 11 milions d'anys i 9 milions d'anys enrere ".

   S'aporten tres altres estudis sobre l'interés del jaciment paleontològic de
Cruïlles  elaborats  per  5  autors  diferents  (doc.  num.  30,  31  i  32  de  la
demanda).  

 El valor paleontològic de Vacamorta també s'acredita mitjançant l'informe de
la  bióloga,  Dra.  Gemma Pascual  Fabrellas,  de  l'Universitat  de  Girona,  a
petició d'aquesta part"...(doc. num.33 de la demanda).(Annex 16)
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-  Gemma  Pascual  va  constatar  que  aquestes  Terreres  són  un  jaciment
paleontològic  ja  que  s'hi  han trobat  els  ossos de  l'elefant  gegant  Deinotherium
Geganteum (Annex 17) que van suggerir el nom de Vacamorta pq es pensava que
eren de vaques mortes. Aquests ossos estan al Museu Crusafont. 

4-14 :  en  qualsevol  cas,  les  administracions públiques tenen l’obligació  de
protegir les zones humides tant si estan inventariades com si no ho estan, pel sol
fet  de  ser  un  espai  natural,  tal  i  com  consta  en  la  següent  jurisprudència
incorporada en el contenciós 668/2003) :  

...(...) La Sentència de la Secció Tercera de la Sala de Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 1 de febrer de 1990, confirmada
per la sentència del Tribunal Suprem, de 23 d’abril de 1996, - RJ 1996/3381 – va
declarar:

...«La llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, després de definir en el
seu  article  segon,  paràgraf  2  :  que  s’entén  per  espais  naturals  els  que
presenten un o diversos ecosistemes,  no essencialment  transformats per
l'explotació i l'ocupació humanes, amb espècies vegetals o animals d'interès
científic o educatiu i els que presenten paisatges naturals de valor estètic»,
estableix  en  el  capítol  segon  sota  la  rúbrica  «regulacions  específiques,
article 11, 1: S'entenen per zones humides, als efectes d'aquesta Llei, les
zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o aigües rases, permanents
o temporals,  d'aigües estancades o corrents,  dolces,  salabroses,  salines,
amb la inclusió de les zones d'aigües marines la profunditat de les quals no
excedeix els sis metres», i, afegeix : «Totes les zones humides han d'ésser
preservades de les activitats  susceptibles de provocar-ne la recessió i  la
degradació,  mitjançant  les  normes  corresponents  aprovades  pels
Departaments competents», en consonància amb l’obligació imposada en
l’article  4ªc)  de la  Llei  a  la  Generalitat  de Catalunya i  entitats  locals  de:
«Conservar i regenerar les zones humides i salvaguardar els espais naturals
litorals». La normativa exposada permet sostenir (amb la part recurrent)
l’existència  d’un  autèntic  estatut  jurídic  de  les  zones  humides  de
Catalunya,  quina  protecció  no  requereix  a  diferència  de  la  legislació
estatal  i  encara  de  la  pròpia  catalana  respecte  dels  espais  naturals  de
protecció especial, una declaració específica que tipifiqui, a qualsevol de
les modalitats previstes, com a lloc a protegir un lloc concret; ...

   Segons la doctrina de la Secció 3ª d’aquesta Sala, les basses o cubetes
de Vacamorta són un espai natural que s’ha de protegir-se per qualsevol
disposició o acte que incideixi  sobre aquestes  sense necessitat  de cap
declaració especial que el reconegui com espai natural a protegir. (pàg.
4 i 5, contenciós 668/2003).

5)   Continguts  judicials  de  les  sentències  fermes  (2002,  2014)  i  Interlocutòries
fermes (2017, 2022) que han ordenat,  tancar, buidar «del tot» i  restaurar la zona
«com l’havien deixat les activitats extractives»:

5-1 :  La primera sentència ferma del  TSJC (30 de desembre del  2002) ordena
tancar l’abocador per motius MEDIAMBIENTALS  a més d’urbanístics, ja que degut
a la seva activitat  MOLESTA, INSALUBRE i NOCIVA  l’abocador hauria d’haver
estat a més de 2000 m dels nuclis habitats més propers quan està només a 500 m.
(Annex 18) 

...(...)  El  argumento  de  la  sentencia  parte  de  que,  pese  a  haberse
calificado  tal  actividad  por  la  Comisión  Territorial  sólo  como  molesta  la
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realidad, tal  como consta en el  propio proyecto revisado,  es que  genera
lixiviados y biogás y  por  tanto "  la  correcta  y  prudente  calificación
debe ser, sin duda, la de actividad molesta, insalubre y nociva", a la
que  en  consecuencia  le  es  aplicable  la  distancia  mínima  de  2000
metros a núcleo de población prevista en el nombrado   art. 4 del RAM  
(  RCL 1961,  1736, 1923 y RCL 1962,  418)  ,  y que no se cumple en el
presente  caso pues el  vertedero  autorizado está  situado a  1.200 m.  del
núcleo de Cruïlles, a 1000 m de la ciudad de la Bisbal d'Empordà y a 500 m
del vecindario de Puigventós. (...)...  (pàg. 3 Sentència ferma TSJC 30-12-
2002)

...(...)  Pues bien en el presente caso, a falta de Ordenanzas y de Planes
urbanísticos (circunstancia por otro lado muy común, pero no por ello menos
criticable,  ante  la  renuencia  de  las  Administraciones  a  señalar  en  su
planeamiento, como suelo destinado a sistemas, la ubicación de basureros y
vertederos y la preferencia por el procedimiento más fácil y menos garantista
de la autorización de los arts. 127 y 128 del Decreto Legislativo 1/90 [ RCL
1990,  2759  ccaa]  y [  LCAT  1990,  266]  ),  a  falta  de  dichas  normas,
decíamos,  la  Comisión  Territorial  en  su  informe-calificación,  no  ha
hecho la más mínima referencia a la  ubicación del  depósito,  ni  a la
circunstancia de la proximidad a los núcleos de población ya indicados
ni, pese a este dato, a la necesidad de instalarlo allí y no en otro lugar,
y  ni  siquiera  razona  o  justifica  porque  lo  considera  sólo  molesto
cuando el  nomenclátor  lo califica además de nocivo e insalubre. En
suma  la  intervención  de  la  Comisión  en  el  expediente  de  autos  resulta
insuficiente  e  incompleta  y  vicia  de  anulabilidad  la  licencia  que
contemplamos,  al  no  haberse  respetado  las  normas  sobre  calificación  y
distancias de este tipo de actividades. (...)...(pàg. 5 Sentència ferma TSJC
30-12-2002).

5-2 : La segona sentència ferma és del TS (14 de febrer del  2014) i  anul·la la
segona  llicència  il·legal  (2003,  autonòmica)  per  motius  urbanístics,  ordenant  a
l’Administració a restaurar la zona com estava abans de l’acte recorregut.  (Annex
19)

...(...) Por todo ello la Sala de instancia, como ya hemos visto, estima en
parte el  recurso contencioso-administrativo,  nula la autorización ambiental
impugnada i declara ordena a la Administración demandada la restauración
del lugar a la situación habida con anterioridad al acto recurrido, respecto a
las actuaciones llevadas a cabo con origen en el mismo.(...)...

(pàg. 5 Sentència ferma TS 14- 2-2014)

5-3 : La Interlocutòria ferma del TSJC (22 de juny del 2017) aclareix a la Generalitat
que ho ha de buidar tot degut a que s’han de respectar les dues sentències fermes
(2002 i  2014)  i  que s’ha de restaurar  la zona com l’havien deixat  les activitats
extractives. (Annex 20) 
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(...) defender que la retirada de residuos no alcanzará más que a devolver el
paraje  al  estado  en  que  se  hallaba  al  otorgamiento  de  la  autorización
ambiental, cuando la ejecución del pronunciamiento que anuló la precedente
licencia  de  obertura  del  establecimiento  municipal  demanda  respeto,  y
consideración, es insostenible (...)  ocasión tendrán les Administraciónes
competentes” de ocuparse de la restauración del vaso dejado por les
activitats extractives.(…) (pag 26 Interlocutòria ferma TSJC 22- 6-2017)

(...)  que  no  puede  desconocerse  el  mandato  de  ejecución  del
pronunciamiento que anuló la licencia municipal de actividad del año 2000,
de modo que en forma alguna puede pretenderse, como se hace, que
en ningún caso  cabrá  ir  más allá  de  la  devolución  del  paraje  a  su
estado al otorgamiento de la autorización ambiental del 2003 (…) (pag
30 Interlocutòria ferma TSJC 33- 6- 2017).

5-4 : La Interlocutòria ferma del TSJC (22 de juliol del 2022) torna a recalcar que
s’ha de buidar tot l’abocador, és a dir des del 2000 .( Annex 21)

...(...)3º) El vaciado del vaso del vertedero Vacamorta ha de comprender la
totalidad de los residuos vertidos desde septiembre de 2000. (...)...(pag. 19
Interlocutòria ferma TSJC 22- 7-22).

6) Conclusions:

-  Abans de l’existència  de  l’abocador,  la  zona humida de les  Terreres  de Vacamorta,
estava constituïda per 13 basses: 7 de Corçà i 6 de Cruïlles tal i com mostren els mapes
topogràfics del 1998 i «totes amb la mateixa importància ecològica» segons els estudis
científics de l’Esther Palomeras, en Gabriel Mercadal i en Francesc Romagosa.

- On hi ha l’abocador actual hi havien dues basses, una de més de 125 m de llarg.

- Existeix un Inventari de les Zones Humides de Catalunya anterior al del 2001. Tenim el
seu codi és el : 1270400 (pàg.1, 230, de l’inventari del 2001) i és del 1998. 

- Per què la Generalitat va excloure les basses de Cruïlles de l’Inventari actual, si
considerem que hi eren incloses en els mapes topogràfics del 1998, en l’inventari
del 1998 i mantenien un valor ecològic conjunt com a zona humida?.

… perquè amb aquesta exclusió l’empresa podria abocar un nombre il·limitat de
tones «en la futura autorització prevista pel 2003» en comptes de les 300 tn que
tenia autoritzades en la primera llicència.

- L’empresa ha tapat il·legalment oltes basses veïnes de Cruïlles amb les terres sobrants
de fer el clot de l’abocador per abaratir el cost d'excavació del forat del dipòsit. Moltes
basses de Corçà s’han malmès amb l’ampliació de la carretera d’accés a la instal·lació.

- En la presentació de la passejada per les Terreres (febrer del 2022) (pag. 19), Esther
Palomeras i Gabriel Mercadal van indicar que l’any 2021 hi restaven 6 basses :

tres a Corçà : «Estanyol del Nord, Estanyol de la Petja i Estanyol de la Torre» i

tres  a  Cruïlles  :  «Bassa  Nova  del  Puigventós,  l’Estanyol  del  Mas  Revetlla  i
l’Estanyol de Can Colomer»
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- Durant la passejada es va poder constatar que només en quedaven 4 amb aigua :

dos a Corçà «Estanyol del Nord, Estanyol de la Petja»

i dos a Cruïlles «Bassa Nova del Puigventós, l’Estanyol del Mas Revetlla»

i 2 sense aigua : 

«Estanyol Dentat, Estanyol Petit».

Què reivindiquem el CEPA i la PAAC referent a la restauració de la zona humida de
les Terreres de Vacamorta :

1) Que el més aviat possible es  protegeixin les 6 que resten (4 amb aigua i 2 sense)
perquè totes les zones humides han d’estar protegides, tant si estan inventariades com si
no ho estan.

2) Que paral·lelament al buidatge de l’abocador es recuperin les terres pròpies de fer el
clot de l’abocador, abocades il·legalment a les basses veïnes, rescabalant i redimint el
maltractament i desprotecció que han sofert.

3)  Que una vegada retirats els residus, no caldrà omplir tot el clot, doncs solament faria
falta deixar el vas de l'argilera en l'estat anterior als abocaments. El buidat finalitzarà una
vegada feta la restauració superficial  i revegetació. Aquesta opció permetrà recuperar
de manera natural les basses existents a la zona humida de les terreres.

4)  Demanem que s'avaluï, es projecti i s’executi  una actuació inicial per mitjà de dues
fases per no deixar-ho tot  genèricament dilatat en el temps fins que s’acabi de buidar
l’abocador:

– Una  primera  fase  per  definir  localització  i  caracterització  de  les  basses  encara
existents  per  a  les  quals  proposem  una  actuació  immediata de  la  Generalitat
(DGPAiMN) per avaluar el  seu estat, retornar-les el  més urgent possible a l’IZHC i
aprovar unes actuacions de conservació i millora.

– Una segona fase, amb la recuperació de les basses enterrades il·legalment amb les
terres sobrants de fer el clot de l’abocador.  Això permetrà recuperar aquestes terres
paral·lelament al buidatge de l’abocador, utilitzant-les primer com a motes per reduir i
aïllar les molèsties del buidatge al veïns.  

– Finalment  quan  s’hagi  buidat  l’abocador,  demanar  un  projecte  en  funció  de  la
morfologia resultant i  la qualitat dels material per fer un programa de recuperació i
restauració de les  basses abans existents en l’emplaçament mateix de l’abocador que
sigui viable recuperar (això, és clar, no serà possible abans d’haver acabat el buidatge
de l’abocador).

Cruïlles (Baix Empordà), 7 de febrer de 2023.
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Mapa topogràfic de les terreres de Vacamorta de 1998

(Annex 3)
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Estanyol de Can Colomer Estanyol del Nord

Estanyol del Mas Revetlla Bassa Nova del Puigventós


