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M O C I Ó PER REQUERIR LA RESTAURACIÓ DE CAN FATJÓ DELS AURONS D’ACORD AMB EL 

PLA DE RESTAURACIÓ DE L’ACTIVITAT MINERA 

 

A. Atès que l’any 1963 el Ministeri d’Indústria va autoritzar l’empresa  ALMAR PRODUCTES 

CERÀMICS, SA per explotar l’extracció d’argiles a la secció A) anomenada ALMAR núm. 

1.113 a Can Fatjó dels Aurons, ubicada al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, amb 

subjecció al Reglament de Policia Minera i Metal·lúrgica de 1934.  

B. Atès que l’any 2009, l’empresa ALMAR PRODUCTES CERÀMICS, SA va cedir els drets 

d’explotació a l’empresa PUIGFEL, SA, amb l’autorització del Cap del Servei 

d’Investigació i Recursos Minerals de la Generalitat de Catalunya, en Resolució del 

8/10/2009. 

C. Atès que els Serveis d’Inspecció de la Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) del 

Departament de Territori i Sostenibilitat van constatar en la inspecció del 24 de març del 

2011 que “a conseqüència de l’extracció d’àrids s’ha format un gran clot amb uns grans 

talussos i una fondària d’uns 60 metres. En el Programa de restauració aprovat estava 

previst baixar uns 20 metres”. 

D. Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant informe vinculant relatiu a la modificació del programa de restauració de 

l’activitat extractiva Almar de 9 de maig de 2013, va requerir a PUIGFEL que iniciés 

durant el 2014 la restauració del clot amb terres netes i que fes efectiva una fiança d’1,5 

milions d’euros en el termini de 30 dies, d’acord amb les dimensions actuals del clot de 

fins a 70 metres de fondària, més del triple dels metres autoritzats en el Pla de 

restauració vigent de 1989. 

E. Atès que al mes de març del 2015 l’empresa Puigfel no ha iniciat la restauració ni ha 

constituït la fiança de restauració exigida  a l’objecte de garantir l’execució de la totalitat 

de les mesures de protecció del medi ambient i dels treballs de restauració, incomplint 

el requeriment del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya de 2013. 

F. Atès que fa anys que a Can Fatjó no es realitza cap activitat d’explotació d’extracció 

d’argiles, que era la concessió demanial a la qual es referia l’autorització de 1963, sinó 

que en els darrers anys s’hi han dut a terme treballs d’adequació del clot per a construir 

un dipòsit de residus. Així ho constaten l’informe d’auditoria de comptes anuals de 

l’empresa PUIGFEL SA de 30/06/2011; els informes de la Direcció General de Qualitat 

Ambiental de la Generalitat de Catalunya; les sol·licituds de l’empresa Puigfel a 

l’Ajuntament de Cerdanyola de certificats de compatibilitat urbanística per a un 

abocador; la sol·licitud d’autorització ambiental de l’empresa Puigfel a la Generalitat 

Catalunya per a una activitat d’abocador. 
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G. Considerant que, segons l’establert als articles 83.4 i 6 de la Llei 22/1973 de Mines i a 

l’art. 106.d) i f), del seu Reglament aprovat pel RD 2857/1978, poden ser causa de 

caducitat l’aturada de les activitats extractives durant més de sis mesos sense 

l’autorització de la D.G. de Mines, així com també l’incompliment de les condicions de 

l’autorització. 

H.  Considerant que segons l’art. 12.2 del Decret 343/1983 de la Generalitat, l’autoritat 

ambiental de la Generalitat pot elevar proposta de declaració  de caducitat de l’activitat 

quan hi hagi incompliment de les condicions imposades en l’autorització referents al 

Programa de restauració o d’impagament de les fiances o de les seves actualitzacions. 

I. Considerant que l’art. 121.1 de la Llei 22/1973 de Mines, tipifica d’infracció molt greu la 

comissió d’una infracció greu quan s’apreciïn circumstàncies de reincidència o de risc 

molt greu per a les persones o el medi ambient, i que l’art. 121.2.f) del mateix text legal 

tipifica d’infracció greu l’incompliment de les obligacions incloses en el Pla de 

restauració i de l’obligació de constituir i mantenir la garantia suficient en la seva 

quantia i terminis fixats. 

J. Considerant que les infraccions es sancionaran sense perjudici de la declaració de 

caducitat o de suspensió dels treballs, quan això procedeixi, segon l’establert a l’art. 

121.4 de la Llei 22/1973. 

 

El Ple acorda: 

PRIMER: REQUERIR a la DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL que exerciti la seva 

potestat sancionadora en relació amb els fets exposats dels quals és responsable l’empresa 

PUIGFEL, S.A., incoant i tramitant el corresponent expedient sancionador; adoptant les 

mesures cautelars que procedeixen per assegurar el resultat de la resolució final que pogués 

recaure; extingint l’autorització ambiental, i exigint el restabliment final dels terrenys a les 

condicions necessàries per servir al seu destí urbanístic d’equipaments comunitaris, d’acord 

amb la seva qualificació i classificació urbanística, i segons estableix l’art. 294.3 de les 

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità.  

SEGON: REQUERIR a la DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL que, d’acord amb 

l’establert a l’art. 12.2 del Decret 343/1983, de 15 de juliol, elevi a l’autoritat minera una 

proposta de declaració de caducitat de la concessió ALMAR 1113 de 4 de novembre de 1963, 

per incompliment de les condicions de l’autorització de l’activitat minera. 

TERCER: COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la 

Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Mines de la Generalitat de Catalunya, i a 

tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

 


