
AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA 
PEDRERA BERTA 

  

- A la Subdirecció de Mines i Protecció Radiològica. 

Servei d' Investigació i Recursos Miners. 

 

- Direcció General d’Energia, Mines i 

Seguretat Industrial. 

 

Generalitat de Catalunya. 

Departament d' Industria i Ocupació. 

 

Carrer Pamplona,113 

08018 Barcelona. 

 

En MANUEL SÁNCHEZ GÓMEZ, major d’edat, amb DNI: 36545126N, veí de 
Sant Cugat del Vallès,(Barcelona 08190),amb domicili C/ OCEA PACIFIC nº 28, 
actuant en nom i representació de l’entitat FEDERACIÓ D' ASSOCIACIONS 
DE VEÏNS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, NIF: G-62342035 , amb domicili 
social a efectes de notificacions:(el mateix) . 

 

EXPOSA QUE 

Vist l’anunci d’informació pública, sobre la sol·licitud de modificació del 
programa de restauració de la pedrera anomenada Berta, expedient Berta 
número 9 del Registre miner de Barcelona, als termes municipals de Sant 
Cugat del Vallès i el Papiol, promogut per l’empresa Jaime Franquesa, SA., 
adjunto les següents al·legacions: 

 

AL·LEGACIONS 

1.- Normativa aplicable.- 

Atès que aquest anunci es fa d’acord amb el que preveu l’article 9 del Real 
Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

Atès que aquest RDL va ser modificat per la Llei 6/2010, de 24 de març, 
mitjançant la qual s’incorpora al dret jurídic intern la Directiva 85/337/CEE, del 
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Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a la avaluació de les repercussions de 
determinats projectes públic i privats sobre el medi ambient. 

Atès que no es fa constar aquesta modificació ni la transposició de la Directiva 
Europea, com tampoc consta la data de sol·licitud de modificació del programa 
de restauració, ni de l’estudi d’impacte ambiental presentat per l’empresa Jaime 
Franquesa, SA., entenem que la sol·licitud d’avaluació d’impacte ambiental és 
anterior a l’entrada en vigor de dita modificació i que, de no ser així, s’ha de 
declarar la nul·litat del procés i procedir a l’arxiu de l’expedient i començar de 
nou correctament. 

2.- Modificació apartat 2 article 2 del TRLEIA (Texto Consolidado del Real 
Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental de 2008, efectuado en 
diciembre de 2013).- 

que queda redactat de la següent forma: 

“...Cuando un proyecto se vea afectado por diversos conceptos que precisen 
autorización, aprobación o, en su caso, control de la actividad y que se 
hubieren de otorgar o ejercer por distintos órganos de la Administración Pública 
estatal, autonómica o local, se considerará órgano sustantivo aquel que ostente 
las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, con 
prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre actividades 
instrumentales o complementarias respecto a aquellas.» 

Atès que la finalitat de la modificació del programa de restauració de la pedrera 
Berta és el rebliment de l’activitat extractiva amb residus provinents d’ecoparcs 
i, un cop autoritzada aquesta nova activitat és competència del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

Atès que la modificació del programa de restauració és competència de la 
Direcció General de Mines, però l’avaluació d’impacte ambiental correspon al 
Departament de Territori i Sostenibilitat qui, haurà de regular també l’activitat 
d’abocador (dipòsit controlat), així com les corresponents autoritzacions 
posteriors. 

Sol·licitem es tramiti separadament els dos expedients, per tal de facilitar 
l’accés a la informació i documentació que ara només es pot consultar de 
manera presencial a la DG de Mines, atès que l’estudi d’impacte ambiental, en 
no contenir dades de caràcter confidencial, s’hauria de poder consultar via 
telemàtica i/o al menys poder solicitar còpies de la documentació a efecte de 
facilitar la participació en base a la legislació vigent d' Accés a la Informació 
Ambiental, Participació del Públic en temes Ambientals i Accés a la Justícia en 
temes Ambientals, amparat tant per les Directives de l' Unió Europea, en el 
tema com en les transposicions de les Directives UE al Dret Espanyol i de la 
Comunitat Autónoma de Catalunya. Per ser encara mès específics, en concret 
la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els Drets d’Accés a la 
Informació, de Participació Pública i d’Accés a la Justícia en matèria de Medi 
Ambient, que incorpora les Directives 2003/4/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 28 de gener de 2003, sobre l’Accés del Públic a la Informació 
Ambiental i 2003/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 
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2003, per la que s’estableixen mesures per a la Participació del Públic en 
determinats Plans i Programes relacionats amb el Medi Ambient. 

 

3.- Concessió dels drets miners i aspectes ambientals.- 

Atès que l’article 2.1 de la Llei de Mines de 1973 diu que tots els jaciments 
d’origen natural i d’altres recursos geològics existents en el territori nacional, 
mar territorial i plataforma continental, són bens de domini públic, la 
investigació o aprofitament dels quals l’Estat podrà assumir directament o cedir 
en la forma i les condicions que s’estableixin en la present Llei i d’altres 
disposicions vigents en cada cas. 

Atès que l’article 309 del Codi Civil considera les mines béns de domini públic 
mentre no s’atorgui la seva concessió. 

Per tant, en tractar-se de domini públic, la seva explotació, investigació i 
aprofitament requereix la corresponent autorització o concessió de 
l’Administració. 

Atès que la paralització dels treballs d’aprofitament durant més de sis mesos 
produeix la caducitat dels drets miners i per tant de la concessió. 

Atès que en la pedrera Berta, es diu, que l’activitat final serà la de dipòsit 
controlat de residus, amb una normativa específica i competència d’un 
Departament diferent al Departament d’Empresa i Ocupació. 

Atès que aquesta nova activitat d’abocador tindrà un impacte ambiental diferent 
al que produeix actualment una activitat extractiva minera, generant nivells de 
contaminació atmosfèrica i dels aquifers elevats (donat que es reconegut 
científicament que hi ha surgències d' aigües termals a la pedrera i mina Berta i 
els impactes sobre l' hidrología a tota aquesta zona del Vallès Occidental), amb 
importants riscos d' impactes sobre la salud pública dels habitants dels 
municipis afectats i el medi ambient, incidència en la mobilitat dels municipis 
afectats directament, es a dir per Sant Cugat-Valldoreix-Mirasol, Rubí i El 
Papiol, i molèsties derivades de pols, sorolls, males olors, formació de boires 
degut a les emissions de gassos de metà (CH4) amb afectació directa a 
l'autopista A-7 (AP7) i a la carretera B1413, increment de aproximadament el 30 
% de les emissions de CO2 i dels altres gassos d' efecte hivernacle, que dona 
lloc al canvi climàtic, dels dos municipis d' ubicació de la pedrera Berta i per 
tant amb increment de les emissions de canvi climàtic de Catalunya, i 
proliferació de fauna d’ambients degradats. 

Atès que la pedrera denominada Berta, ubicada als termes municipals de El 
Papiol i de Sant Cugat-Valldoreix, está situada al interior del Parc Natural de 
Collserola, que es part de la Xarxa Natura 2000 de l' Unió Europea i per tant 
protegida, entre altres per les Directives d' Habitats i d' Aus de l' Unió Europea, i 
que per tant gaudeix d' un alt nivell de protecció incompatible amb una activitat 
d' abocador de residus sòlids urbans o de residus domèstics, encara que sigui 
en forma de les denominades “bales d' ecoparc”, a l' interior de una zona 
protegida de la Xarxa Natura 2000 de l' Unió Europea. 
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Atès que en base les Directives de l' Unió Europea i legislació vigent 
transposada a Espanya i d' aplicació a Catalunya, no es pot confondre les 
denominades “bales d' ecoparc”,  que empaqueten una vegada processats els 
residus sòlids urbans, amb el concepte d'un pretès sub-producte, cosa ben 
deferent i també subjecta al Dret Comunitari. 

Atés que ni el procès en curs ha estat iniciat amb la transparència que s' 
espera d' una Administració d' un Estat Membre de l' Unió Europea, ni de les 
condicions d' accés a la informació ambiental, que faciliti la partipació de les 
ciutadanes i ciutadans en el marc del nostre sistema democràtric i de seguretat 
jurídica. També que l' avaluació d' impacte ambiental sembla no considerar, l' 
alternativa “0” o no projecte, ni altres opcions i alternatives en relació a altres 
ubicacions o d' altres alternatives de tractament dels residus, entre les opcions 
del projecte que es pretén desenvolupar a la pedrera Berta, considerem que 
també es objecte de violació del Dret Comunitari, tant en aquest aspectes, com 
en el tema de que la pedrera Berta ubicada a l' interior del Parc Natural de 
Collserola, que forma part de la Xarxa Natura 2000 de l' Unió Europea, per 
decissió de la Generalitat de Catalunya, per dotar d' un major nivell de 
protecció, així com, la confusió entre residu i sub-producte, extrems tots ells, 
que poden ser objecte de protecció, per violació del Dret per les Fiscalies 
competents, tant a nivell de la Comunitat Autònoma de Catalunya, com d' 
Espanya, com ser objecte d' inici de procediments de Queixa i Infracció de Dret 
Comunitari, es a dir, del Dret de l' Unió Europea. 

- A continuació es detallen els diferents impactes i efectes més 

importants: 

. Olors.- La contaminació de l’aire es produirà entre altres formes en els olors que 

desprenen els propis residus en descomposició, cosa que en l’actualitat ja passa, en 

menor proporció, amb la planta de deixalleria i compostange, situada a uns 500 m de 

la proposada ubicació de l’abocador en la mina Berta. 

Els més afectats, i donades les característiques dels vents, serien els veïnatges de 

Valldoreix i Mirasol (a 1800 m de distància), Rubí (a 3400 m de distància) i en menor 

proporció quan bufen vents del N el nucli urbà d’El Papiol (a 1100 m de distància). El 

casc urbà de Castellbisbal (a 3400 m de distància), es podrà veure afectat quan els 

vents siguin de component E, ja que la marinada té tendència a pujar, seguint el curs 

de la riera. Una altra cosa serà els polígons industrials i alguns habitatges situats a 

escassos 500 m que estaran pràcticament sempre amb aquesta mala olor. 

A l’abocador Elena de Cerdanyola les olors són constants. A El Punt Diari del 26 de 

febrer del 2011, el regidor Sr. Escoda afirmava “que el principal motiu de les pudors 

que afectaven a la població provenien de les xemeneies per on surten el metà (CH4) i 

el CO2. 

La contaminació per gasos es produirà per dos elements, en especial el diòxid 

de carboni (CO2) que és el principal element de l’efecte hivernacle que dona 

lloc al canvi climàtc. No hem d’oblidar que l’abocador d’escombraries del Garraf 

va ser el causant durant molts anys del 30% d’aquest efecte hivernacle des de 
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l’àrea metropolitana. Actualment, una vegada clausurat i recuperant part de les 

emanacions per energia, encara representa un 18% d' emissions de CO2. 

El propi informe d’impacte reconeix que les bales es trenquen i que el sistema 

de recollida de gasos es produirà al final del reompliment (25 anys) el que 

significa que durant aquest període els gasos aniran a l’atmosfera directament. 

Se sap que a partir dels 6 mesos de la col·locació de les bales es desprèn un 

25% CO2 i un 10% de metà CH4, i desprès durant tota la resta dels anys de 

col·locació, fins la clausura total, 40 anys desprès, l’emesa de dióxid carbònic 

serà de 30 Tm. de CO2 per Ha. La instal·lació de xemeneies per a la sortida de 

gasos no és suficient. Estudis realitzats en altres abocadors així ho demostren. 

A l’abocador del Garraf continuen tenint pèrdues del 18% de gasos no recollits. 

A l’abocador clausurat de Montjuic s’han produït diverses explosions per gas 

metà (CH4) que fins i tot van comportar la mort de dos treballadors. 

Recentment a Mollet del Vallès (El País 21/12/13) un escapament de metà, 

procedent d’un antic abocador, va obligar a tancar les instal·lacions esportives 

d’aquest municipi. Aquests gasos poden tenir un efecte important, que 

coneixem com inversió tèrmica. 

. Inversió tèrmica, aspectes climàtics i ambientals.- 

Un altra dels components de la contaminació atmosfèrica que està patint tota 

l’àrea metropolitana de Barcelona, és el que prové del gas metà (CH4), gas 

incolor i inodor i de densitat inferior a la de l’aire, en aquest cas procedent 

principalment de l’abocador del Garraf. 

En la proposta d’impacte amb el nom de xemeneies de ventilació (Biogàs), es 

localitzen a l’abocador de la Berta 39 xemeneies. 

La Federació Catalana d'Espeleologia i geòlegs han analitzat el que ha passat 

a altres abocadors pròxims a carreteres o nuclis de població, donades les 

característiques climàtiques del lloc que inclòs en el Pla Especial d’Ordenació i 

de Protecció del Medi Natural (1989) del Parc de Collserola, a la pàgina 36 a 

l’apartat de qualitat de l’aire, exposen “la persistència de les inversions 

tèrmiques caracteritzen, els sectors de les valls, durant el període d’hivern, 

desembre i gener, l’estabilitat atmosfèrica és elevada i en conseqüència, la 

renovació i el transport de calor a les capes inferiors són limitades... en el fons 

de les valls, rieres, torrents, les boires d’inversió són freqüents”. Aquest 

fenomen creiem que podria afectar molt negativament. 

A l’estudi climàtic efectuat es dedueix que es donen fins un 34% d’hores hivernals de 

calma de vents en aquesta zona, més la baixa temperatura i l’elevat grau d’humitat de 

les zones baixes (riera de Rubí), es donen tots els components per a que les boires ja 

actuals siguin més denses amb motiu de les emissions de metà, el que ocasionarà que 

a l’autopista A7 i a la carretera B1413, que transcorren a escasses desenes de metres, 
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un major risc d’accidents, així mateix el desplaçament de les boires a mig matí quan 

les temperatures pugen en direcció a la capçalera de la riera de Rubí, aportarà mals 

olors en el sector de la Urbanització Gener, a Valldoreix-Mirasol i en els polígons 

industrials de la zona com Can Calopa a Valldoreix. Aquest fenomen perdurarà durant 

un període llarg de temps inclòs després de la clausura de l’abocador, com ha passat 

en altres abocadors, en aquest cas uns 40 anys. 

. Inundació i escolament superficial.- 

El risc d’inundació només existeix per l’aigua que pot caure directament sobre 

les instal·lacions, donat que les superfícies de la cantera ocupen, quasi en la 

seva totalitat, tota la conca de recepció. 

Però el clima mediterrani, i més en la serralada litoral i prelitoral, ens té acostumats a 

pluges de més de 30 l/h, el que provoca nombroses inundacions i en algun lloc 

escorredisses de vessants al ser aquestes inestables. Hi ha exemples nombrosos i no 

és necessari allunyar-nos molt en el temps, com les inundacions del Vallès de l’any 

1962, 70 i 80 del segle passat. 

Durant anys s'ha pogut constatar els problemes ocasionats per les pluges a l’abocador 

d’escombraries de l’entitat metropolitana. Les escombraries, una vegada compactades 

(inclús amb bales), no haurien d’haver-se mogut, però les fortes precipitacions van fer 

que les aigües actuaren plàsticament i les van fer discórrer per la riera Seca i de la 

Sentiu durant 3,5 km als termes municipals de Gavà i Castelldefels, fins una zona 

plana del delta del Llobregat (setembre del 2002).  Això mateix podria passar en el 

projectat abocador, arribant en aquest cas fins la riera de Rubí, o quedarien taponats 

en algun pas inferior de l’autopista, i de la Riera de Rubí al Llobregat, podent arribar a 

les escomeses d’aigua que té l’empresa Aigües de Barcelona per l’abastament a la 

zona metropolitana. 

. Aspectes ambientals, de protecció del medi natural i del Parc Natural de 

Collserola com part de la Xarxa Natura 2000 de l' Unió Europea.- 

Que l’esmentat lloc de la pedrera Berta, es troba dins del Parc Natural de 

Collserola, decret de la Generalitat de Catalunya 1146/10, d’acord amb la Llei 

d’Espais Naturals 12/85 de la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix forma part de la Xarxa Natura 2000 de l' Unió Europea, com zona 

d’especial protecció (ZEPA) codi ES5110024 i d’acord de govern 112/06. 

És espai d’interès geològic amb el núm. 337, el reompliment significaria la seva 

total destrucció, malgrat que l’informe d’impacte ambiental manifesti la 

conservació d’un tros de roca. Considerin una fal·làcia el fet que manifesten fer 

un centre d’interpretació, i posteriorment s’expliqui que consistirà en  la 

instal·lació de quatre cartells. 

No es pot fer compatible un Parc Natural i tots els altres elements de protecció 

amb un abocador que durant 40 anys desprèn CO2 i CH4, i que part d’aquests 
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gasos seran emanats per una torxa amb un impacte visual en aquest espai i el 

seu perill d’incendis forestals. 

L’augment de trànsit no només seran els vehicles que transportin les bales, 

sinó el de les terres de reompliment, més els camions que buiden les basses 

de lixiviants, amb una carretera avui ja súper saturada, el que significarà uns 

deu camions més cada hora. 

El tancament de les galeries existents posarà en perill la desaparició de la fauna 

troglòbia existent, entre ells el rat-penat de cova (Minioopterus sichreibersili) que es 

troba a la llista vermella de la U.I.C.N. i protegit per la Generalitat de Catalunya. 

Des d’un criteri paisatgístic considerem que es projecta que les bales arribin a 

una cota de 177,80 m. Aquestes quedarien per sobre del rasant actual, 130 m 

al sector del cementiri i 160 m a Can Domènec, és una agressió al territori i si 

amb aquesta cota s’instal·la la torxa es considerarà un dany irreparable al Parc 

Natural de Collserola. 

Els pressupostos destinats a les mesures correctores signifiquen un 0,9%, el 

que demostra el nul interès de l’empresa per evitar totes aquestes deficiències 

que hem plantejat. 

- Per tot l’exposat considerem que amb les dades climàtiques disponibles i 

estudiades no és aconsellable la instal·lació del citat dipòsit a la cantera Berta, i 

considerem que és un perill la instal·lació d’un abocador d’aquestes 

característiques en aquest lloc i demanem la paralització del projecte i que la 

pedrera Berta sigui considerada patrimoni geològic dins del Parc Natural de 

Collserola.    

- Per tot l’exposat anteriorment, i en especial per què la data de 
publicació de l’anunci d’informació pública (16/12/2013) coincideix amb el 
període de vacances nadalenques, any nou i reis, i  per les dimensions 
del projecte, la seva complexitat i les afectacions que se’n derivaran, 
considerem que el procés seguit per l’Administració, vulnera el dret de 
participació dels ciutadans en avaluació de plans i programes i en els 
drets d’accés a la informació ambiental i en concret la Llei 27/2006, de 18 
de juliol, per la que es regulen els drets d' accés a la informació, als drets 
de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, 
que incorporen les Directives 2003/4/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 28 de gener de 2003, sobre l’accés del públic a la informació 
ambiental i 2003/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
maig de 2003, per la que s’estableixen mesures per a la participació del 
públic en determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient. 
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SOL·LICITA QUE 

 

S’admetin a tràmit aquestes al·legacions per part de la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya. 

Per tot l’exposat considerem que amb les dades climàtiques disponibles i 
estudiades no és aconsellable la instal·lació del citat dipòsit a la cantera 
Berta. 

Per tot l’exposa’t considerem que és un perill la instal·lació d’un abocador 
d’aquestes característiques i demanem la paralització del projecte i que la 
pedrera Berta sigui considerada patrimoni geològic dins del Parc Natural 
de Collserola.    

Es consideri l’entitat representada i que presenta aquestes al·legacions com a 
part interessada d’aquest procés i ser informats de totes les resolucions que es 
produexin en relació al projecte. 

S’emeti resposta per part de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, en relació a les al·legacions presentades. 

Es dongui un terme mès llarg de temps, per poder accedir les informacions dels 
documents i poder preparar unes al·legacions mès detallades, per tant, es 
demana una prolongació del temps per complementar aquestes al·legacions i  
s' otorgui en aquesta entitat, accés de forma correcta a les informacions i 
documents ambientals, al les que encara no emb tingut accés, en relació amb 
el projecte. 

 

 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, a 22 de gener de 2014 


