Comunicat de premsa: La Garriga d'Empordà salvada de la nova pedrera a les
Clotes
La Plataforma en Defensa de la Garriga ha guanyat el recurs de cassació al Tribunal
Suprem que anul·la l'autorització atorgada pel llavors conseller Joaquim Nadal. Les
entitats celebren aquesta nova victòria de la societat civil i la salvaguarda d'un
espai i patrimoni important de la comarca.
Després d’onze anys de lluita per defensar la Garriga d’Empordà de l'obertura d'una nova
pedrera a les Clotes (terme municipal de Llers), la Plataforma finalment ha obtingut una
sentència favorable dictada pel Tribunal Suprem que declara la nul·litat de ple dret de
l’autorització atorgada a l’empresa per instal·lar aquesta pedrera.
Recordem que el projecte representava una immensa activitat extractiva de 25ha al bell
mig de la Garriga d’Empordà i afectava 5 kilòmetres de parets i feixes de pedra seca i
suposava la destrucció d’un mínim de 14 cabanes de pedra seca existents dins l’àmbit
de la pedrera així com l’afectació de fins a un total de 27 cabanes situades prop del
perímetre. Tanmateix podien veure’s afectats el Mas Molar, l’Ermita de Sant Quirze
d’Olmells i els camins rurals d’accés.
Recordem també que actualment hi ha sis pedreres funcionant dins el terme municipal de
Llers i un total de nou explotacions extractives a la Garriga. Les entitats sempre hem
mantingut que una altra pedrera en aquesta zona hagués significat una nova fragmentació
i un impacte greu en el que queda del paisatge de la Garriga d'Empordà, un espai que
pels seus habitats de fauna protegida està declarat Xarxa Natura 2000 i que té una gran
concentració d'arquitectura tradicional de pedra seca, recentment reconegut com a Bé
Cultural d'Interès Local (BCIL) pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Per tot això i per les irregularitats comeses en la tramitació per l'administració pública, tres
de les entitats integrants de la plataforma (l'Associació de Protecció i Estudi de la Garriga,
la IAEDEN-Salvem l'Empordà i l'Ajuntament de Vilanant) han recorregut totes les vies
possibles per evitar l'obertura d'aquesta nova pedrera: Després de perdre en part un
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), les
entitats van recórrer al Tribunal Suprem que ara els ha donat íntegrament la raó i ha dictat
sentència, anul·lant l’autorització administrativa atorgada pel Conseller Nadal el 19
d’Octubre de 2009. La sentència conclou que el permís atorgat incompleix la
Directiva Europea 85/337 de la CE del Consell i la legislació i normativa estatal
d’avaluació ambiental que exigeix l’anàlisi d’alternatives d’emplaçament dels
projectes amb afectació significativa pel medi ambient. També ha conclòs que vulnera
la jurisprudència del Tribunal Suprem dictada en aquesta matèria. El Tribunal Suprem
constata que no es van tenir en compte diverses alternatives d’ubicació de l’activitat
extractiva i no es va seleccionar l’emplaçament en funció del menor impacte ambiental.
En aquest sentit, les entitats sempre havíem indicat que el paratge de les Clotes i el Pla
de Vinyers no era un emplaçament adequat atesa la seva condició de sòl no urbanitzable
d’especial protecció, la seva condició de connector natural i la riquesa del Patrimoni
cultural tradicional existent a l’indret.
En tots aquests anys i paral·lel a la via judicial, la plataforma s'ha dedicat a difondre els
valors de la Garriga mitjançant xerrades informatives i conferències, excursions
divulgatives i visites guiades, buscant la complicitat de la societat empordanesa. Com a
resultat podem apuntar que el febrer de 2013 es va presentar una segona petició al
Consell Comarcal per aconseguir la declaració de BCIL de 150 barraques de pedra seca a
la Garriga – la primera petició del 2006 no va ser mai tramitada pel Consell Comarcalacompanyat per un manifest signat per deu entitats cíviques empordaneses i quatre
Ajuntaments. A més, continuem reclamant un pla de gestió per la part de la Garriga que

està protegida com a Xarxa Natura 2000, tal com ho requereix la normativa europea que
regula aquesta figura d'espais naturals i que no s'ha aplicat a cap dels espais Xarxa
Natura 2000 a Catalunya.
Ara ha arribat el moment de poder celebrar que s'ha restaurat la legalitat urbanística i
també que a principi d'aquest 2015 finalment s'ha protegit una part del patrimoni
arquitectònic de la Garriga com a BCIL. La plataforma organitza una jornada festiva
pel proper 21 de juny, al mateix espai que estava amenaçat per la pedrera, al mas Molar
de les Clotes (Llers). A banda de celebrar la salvaguarda de l'espai amb un vermut
musical i un dinar popular, durant el matí s'oferiran activitats per descobrir el patrimoni
natural i de pedra seca de la Garriga: visites guiades, tallers infantils i l'entrega de premis
d'un concurs de dibuix per a la mainada de les escoles dels municipis de la Garriga sota el
lema “Dibuixa la Garriga”.
Amb la festa les entitats també esperen recaptar diners per fer front a les despeses
judicials (pèrits, informes, procuradors i advocats) que ha tingut la llarga lluita i que en
total sumen 16.352,98€, una suma important per a unes entitats sense ànim de lucre que
bàsicament es sostenen amb quotes de socis i donacions.
Vilanant, 2 de juny de 2015
Resum de la cronologia de la defensa de la Garriga:
- 27 de maig de 2004: L’empresa “Tractaments i Restauracions Geològiques S.A. demana certificat de
compatibilitat urbanística de les parcel·les 111 i 112 del polígon núm. 6 del cadastre de rústica del
terme municipal de Llers, amb la finalitat de realitzar una activitat extractiva. Aquestes finques són al
bell mig de la zona de la Garriga.
- 20 de juny de 2004: Reunió dels ajuntaments de Llers, Vilanant i Avinyonet de Puigventós i xerrada
informativa sobre la problemàtica que suposa l’obertura d’una nova pedrera al terme municipal de
Llers, a la zona de Les Clotes. Els tres ajuntaments manifesten la seva oposició a la nova pedrera i un
acord tàcit d’unificar tota l’activitat extractiva a la zona de llevant de la Garriga.
- 22 i 28 de juny de 2004: La junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llers fa una suspensió de
llicències en aquesta zona (Pla Vinyers) i el seu entorn, amb la finalitat de formular un pla de protecció
del paisatge i la regulació d’usos de l’àmbit en concret i denega a l'empresa el certificat de
compatibilitat urbanística en base a aquesta suspensió de llicències.
- 27 de juliol de 2004: Recurs de reposició per part de l’empresa extractiva d’àrids en contra de la
decisió de l’Ajuntament de Llers.
- 30 d’agost de 2004: L’Ajuntament de Llers emet el certificat de compatibilitat positiu.
- 25 d’octubre de 2004: L’empresa d’àrids entrega a l’Ajuntament l’informe geològic, el programa de
restauració i l’Estudi d’impacte ambiental.
- Gener de 2005: Constitució de la Plataforma Salvem la Garriga i el Pla Vinyers que cataloga les
barraques de pedra seca afectades directament per la pedrera.
- Gener i març del 2005: L’Ajuntament de Llers, que en primera instància havia aturat la tramitació de
l’expedient en base a la moratòria acordada, torna a tramitar l’expedient per a la legalització de
l’activitat extractiva al paratge de les Clotes.
- Març-abril de 2005: L’Ajuntament de Llers tramita l’expedient a Urbanisme i Medi Ambient.
- 5 de juliol de 2005: Medi Ambient retorna l’expedient a l´Ajuntament de Llers per defecte de forma en
la tramitació.

- 20 de juny de 2005: El ple de l’Ajuntament de Llers acorda prorrogar per un any més la suspensió de
llicències en la zona del Pla Vinyers i el seu entorn. Al mateix ple s’aprova, de manera provisional, la
modificació puntual núm. 9 del P.G.O.U. de Llers, que protegeix la zona del Pla Vinyers davant la
possibilitat de fer activitats extractives.
- 26 de juliol de 2006: L’empresa extractiva sol·licita a l’Ajuntament de Llers la represa de la tramitació
de l’autorització urbanística.
- 18 de setembre de 2006: La junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llers acorda aprovar
prèviament el projecte d’activitat extractiva.
- 21 de setembre de 2006: Proposta del batlle de Llers per aprovar un conveni de permuta de finques
rústiques titularitat de l‘Ajuntament de Llers i de l´empresa extractiva. El conveni és un acord tàcit per
les dues parts, en cas que Urbanisme aprovi la modificació del PGOU de Llers, per traslladar la
pedrera de les Clotes a la zona de llevant de la Garriga. I fer en aquesta zona, la unificació de tota
l’activitat extractiva al terme de Llers.
- Novembre de 2007: Constitució de l'Associació per a la Protecció i Estudi de la Garriga amb l'objectiu
d'endegar propostes adreçades al gaudi, la protecció i la gestió d’aquest territori.
- 18 de Juny de 2008: Denegació del Projecte d’activitat extractiva per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
- 11 d’Agost de 2008: Interposició d’un recurs d’alçada per part de l’empresa Promotora.
- 19 de octubre de 2009: Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, de data 19 d’octubre de 2009 (publicada al DOGC núm.
5504 de 12.11.2009) que estima el recurs d’alçada interposat per l’Entitat Tractament i Restauracions
Geològiques, anul·la l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 18 de Juny de
2008 i aprova definitivament la sol·licitud d’autorització en sòl no urbanitzable per l’explotació de la
pedrera Les Clotes al terme municipal de Llers. És a dir, el Conseller Nadal concedeix l'autorització
urbanística.
- 12 de gener de 2010: L'Associació de Protecció i Estudi de la Garriga i la IAEDEN-Salvem l'Empordà i
l'Ajuntament de Vilanant presenten al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un recurs
contenciós administratiu contra l’autorització considerant que aquesta infringeix la llei en revocar un
acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme i en aplicar una normativa urbanística ja derogada. I
també que la instal·lació de la pedrera necessitava, previ a l'autorització urbanística, la preceptiva
autorització ambiental i també una declaració d'impacte ambiental favorable, que aquí es van donar
posteriorment.
- Gener de 2013: Sentència negativa del TSJC i interposició d'un recurs de cassació davant del
Tribunal Suprem contra la sentència dictada pel TSJC per a les entitats i l'Ajuntament de Vilanant.
- Febrer de 2013: El Tribunal Suprem admet a tràmit el recurs de cassació i atorga el termini d’un mes
per comparèixer i formalitzar novament els motius d’impugnació.
- 8 de febrer de 2013: El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona dicta una sentència que
confirmava l’ajust a dret de la denegació per part de l’Ajuntament de Llers de la llicència urbanística per
instal·lar la pedrera.
- 18 de març 2015: El Tribunal Suprem dicta sentència i anul·la l'autorització atorgada a l'empresa
extractiva pel Conseller Nadal.

