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Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col·legiat 434 del Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona, amb domicili 
professional a ctra. Girona, 41, 17183 Sant Dalmai (Vilobí d’Onyar) i Sergi 
Perujo Montràs, enginyer de minies, amb domicili professional a Camí del 
Renoc, 18, 17840, Sarrià de Ter, emetem el següent, INFORME: 
 
 
FETS 
 
Per Decret d’alcaldia 27/2016 de l’ajuntament de Tortellà, s’ha ordenat la 
incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística. 
 
En data 14 d’abril de 2016 s’ha ordenat la pràctica de Diligències d‘Instrucció i 
l’obertura a prova de l’expedient durant 30 dies, en la qual se’ns demana 
l’emissió d’informe i dictaminar sobre els següents extrems: 
 

1. Informar sobre si la Mercantil Cycosa disposava d’una llicència 
urbanística per l’execució dels actes d’extracció de pedra en sòl no 
urbanitzable i per l’explotació de la pedrera en la Muntanya dels 
Comuns. 

2. Informar sobre si Cycosa disposava de l’autorització de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per instal·lar en sòl no urbanitzable 
l’activitat extractiva de la pedrera dels Comuns. 

3. Informar sobre si s’ha extret material, pedra i recursos miners de punts, 
indrets i cotes no previstos al permís miner i a la resta d’autoritzacions 
administratives atorgades a la Mercantil Cycosa a la muntanya dels 
Comuns de titularitat municipal. 

4. Dictaminar si s’ha extret pedra del massís de protecció que havia de 
quedar intacte i per sota de la cota 400 així com quantificar el material 
extret i determinar els punts, volum, superfície afectada, volum de pedra 
extreta i tonatge estimat. 

5. Valorar els danys i perjudicis provocats amb l’extracció del recurs en els 
punts i indrets no autoritzats i fixar el valor del volum i de la quantitat del 
material extret sense ajustar-se a les condicions del permís miner i 
demés autoritzacions de que es disposaven. 

6. Establir la forma de restauració de la realitat física alterada pel que fa al 
massís de protecció i a l’incompliment de la cota extractiva permesa i 
quantificar el cost. 

7. Determinar el valor del recurs natural extret sense ajustar-se a les 
condicions i límits fixats. 

8. Determinar les actuacions de restauració de l’activitat extractiva que es 
troben pendents d’executar a la muntanya dels Comuns. 

9. Valorar les actuacions de restauració no executades per part de la 
Mercantil Cycosa. 

10. Informar sobre el termini per executar les obres de restauració i de 
l’activitat extractiva i de la realitat física alterada. 
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OBJECTE 
 
Donar resposta punt per punt a cada un dels apartats anteriorment enumerats a 
la Diligència d’Instrucció. 
 
 
EQUIP REDACTOR 
 
Arquitecte Tècnic: Jordi Font i Jornet, amb DNI 40.290.590-H 
Enginyer de Mines:  Sergi Perujo Montràs, amb DNI 40.359.420-D 
Dibuixat per: Joan Vila i Rosset, amb DNI 40.273.546-V 
 
 
DOCUMENTACIÓ 
 
Per realitzar el treball es parteix de la documentació, següent: 
 

- Documentació de l’expedient municipal sobre l’activitat d’extracció de 
pedra a la pedrera Els Comuns, (informes i autoritzacions). 

- Plànol ICC a escala 1:5000 de la zona. 
- Topogràfic de la pedrera a data desembre de 2009, realitzat pel Sr. 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic. 
- Plànol 2.2 Planta-Estat final del projecte de Modificació del Programa 

de Restauració de l’activitat extractiva de la secció A: pedra calcària, 
anomenada “Els Comuns” núm. RA-408, vigent, elaborat per 
l’empresa CYCOSA. 

 
L’ajuntament ens va autoritzar consultar l’expedient relacionat amb l’activitat 
d’extracció de pedra a la pedrera “Els Comuns” de Tortellà, a les dependències 
municipals, per poder veure quines llicències i/o autoritzacions disposava 
l’empresa CYCOSA per exercir l’activitat. 
  
També, l’ajuntament ens va autoritzar, com a titular de la Muntanya dels 
Comuns, forest de titularitat pública inscrit al catàleg de forests núm. 6 CUP 
Girona, poder consultar, al Departament d’Empresa i Coneixement, secció 
d’activitats radioactives i extractives i energia, i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Oficina de Gestió Ambiental Unificada, els expedients relacionats 
amb el tema de la pedrera de la Muntanya dels Comuns de Tortellà. (s’adjunta 
document). 
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DESENVOLUPAMENT DE L’INFORME 
 
Els punts 1 a 4 són contestats pel facultatiu Jordi Font i Jornet, arquitecte 
tècnic. I els punts 5 a 10 són contestats pel facultatiu Sergi Perujo Montràs, 
enginyer de mines. 
 
 
1. Informar sobre si la Mercantil Cycosa disposava d’una llicència 

urbanística per l’execució dels actes d’extracció de pedra en sòl no 
urbanitzable i per l’explotació de la pedrera en la Muntanya dels 
Comuns. 

 
RESPOSTA 
 
Consultat l’expedient a l’ajuntament, No consta cap llicència urbanística per les 
obres d’extracció de pedra a la Muntanya dels Comuns de Tortellà.  
 
No obstant, si consta un contracte signat el 31/05/1994, on l’ajuntament 
autoritza l’aprofitament de la “Pedrera dels Comuns” a Cales, Yesos y 
Cementos de Olot, SA, amb un volum “in situ” de pedra a extreure anualment 
de 50.000 m3 amb un termini de l’aprofitament de 5 anys i amb un import de 
l’aprofitament de 4.550.000 Pta/anual. 
 
Tot seguit s’adjunta el dit contracte:  
 
 
 



Pedrera Els Comuns  Maig 2016 
 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col.434 
Sergi Perujo Montràs, enginyer de mines               

6

 



Pedrera Els Comuns  Maig 2016 
 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col.434 
Sergi Perujo Montràs, enginyer de mines               

7

 
 



Pedrera Els Comuns  Maig 2016 
 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col.434 
Sergi Perujo Montràs, enginyer de mines               

8

 
 
 
 
 
 



Pedrera Els Comuns  Maig 2016 
 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col.434 
Sergi Perujo Montràs, enginyer de mines               

9

 
 
 
 
 
 



Pedrera Els Comuns  Maig 2016 
 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col.434 
Sergi Perujo Montràs, enginyer de mines               

10

2. Informar sobre si Cycosa disposava de l’autorització de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per instal·lar en sòl no urbanitzable 
l’activitat extractiva de la pedrera dels Comuns. 

 
RESPOSTA 
 
La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de data 26/01/1994 va aprovar 
la sol·licitud d’autorització d’obres per a l’explotació i restauració d’una pedrera 
anomenada “ Els Comuns”, formulada per “Cales y Cementos de Olot, SA, per 
un període previ de 5 anys, amb l’informe favorable del D.A.R.P. de 
27/07/1993, l’informe favorable de Medi Ambient de 10/11/1993 i l’informe 
favorable de l’ACA de 18/01/1994. 
 
Aquesta autorització d’urbanisme de Girona, caduca automàticament si 
l’ajuntament no procedeix a l’atorgament de llicència d’obres o d’edificació en el 
transcurs del termini d’un any a comptar des de la seva notificació (17/02/1994 
R.E. núm. 99). 
 
No consta a l’expedient consultat a l’ajuntament cap llicència urbanística a tals 
efectes, per tant, l’autorització de la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió 
de data 26/01/1994, va quedar sense validesa per la condició expressa en 
la mateixa autorització 
 
Tot seguit s’adjunta l’autorització d’urbanisme: 



Pedrera Els Comuns  Maig 2016 
 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col.434 
Sergi Perujo Montràs, enginyer de mines               

11

 
 



Pedrera Els Comuns  Maig 2016 
 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col.434 
Sergi Perujo Montràs, enginyer de mines               

12

 
 
 
 
 



Pedrera Els Comuns  Maig 2016 
 

Jordi Font i Jornet, arquitecte tècnic, col.434 
Sergi Perujo Montràs, enginyer de mines               

13

3. Informar sobre si s’ha extret material, pedra i recursos miners de 
punts, indrets i cotes no previstos al permís miner i a la resta 
d’autoritzacions administratives atorgades a la Mercantil Cycosa a la 
muntanya dels Comuns de titularitat municipal. 

 
RESPOSTA 
 
A partir de la superposició del plànol topogràfic de setembre de 2009, realitzat 
per a mi mateix, quan la pedrera ja estava inactiva, amb la superposició del 
plànol de restauració vigent de data 04/10/1996, aprovat en l’autorització de 
Mines de Modificació del Programa de Restauració, de data 20/02/1997, 
s’observa que Si, s’ha extret material, pedra i recursos miners de punts, indrets 
i cotes no previstos al permís miner i a la resta d’autoritzacions administratives 
atorgades a la Mercantil Cycosa a la muntanya dels Comuns de titularitat 
municipal, en els indrets següents: 
 
a) Material i pedra i recursos extrets fora de límits:  

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat. 
 Sota la cota 400 m de l’explotació. 

 
b) Punts on s’han efectuat:  

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat, entre els 
vèrtex M-10 i M-14. 

 Sota la cota 400 m de l’explotació, entre les cotes 395 i 400 de la 
bancada superior i entre les cotes 377 a 385 i 400 de la bancada inferior. 

 
c) Superfície afectada: 

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat (color blau 
del plànol 04) 4.179 m2. 

 Sota la cota 400 m de l’explotació (trama verda del plànol 04) 38.827 
m2. 

 
d) Volums:  

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat: 21.022,75 
m3. 

 Sota la cota 400 m de l’explotació: 377.966,50 m3. 
 
e) Cotes sobreexplotades: 

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat, variable 
entre les cotes 417 i 432 m. 

 Sota la cota 400 m de l’explotació, entre les cotes 395 i 400 de la 
bancada superior i entre les cotes 377 a 385 i 400 de la bancada inferior. 

 
 
S’adjunten a l’ANNEX núm.1 el permís miner i la resta d’autoritzacions 
administratives, següents: 
 
3.1.- Autorització de la Direcció General del Departament d’Indústria i Energía, 
secció de Mines de Girona de 17/05/1993 (R.S. núm. 4758 de 19/05/1993), en 
el qual s’establia una superfície d’explotació de 110.922 m2 amb una 
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vigència de 13 anys i perímetre segons coordenades que consten en la 
resolució (que no son les vigents actuals) i s’autoritza mentre tingui vigència el 
contracte d’arrendament de data 20/03/1992, amb l’informe favorable de Medi 
Ambient de data 14/05/1993, per un període de 5 anys. 
 
 
3.2.- Resolució complementària d’autorització d’aprofitament de recursos de la 
Secció A) de la Delegació Territorial a Girona del Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme, de data 20/02/1997 (R.S. núm. 1236 de 21/02/1997) amb 
l’estricte compliment del nou programa de restauració entrat el 04/10/1996 
(l’actualment vigent), el qual inclou en el plànol 2.1 Planta-Estat Actual a 
E:1/100) una nova delimitació de l’àmbit d’explotació, definida pels vèrtex M-1 a 
M-14 i M-10b, referits amb coordenades UTM, que es relacionen en el mateix 
plànol, amb l’informe favorable de Medi Ambient de data 17/02/1997. 
 
 
3.3.- Ortofoto de la pedrera Els Comuns, amb la implantació de l’àmbit 
d’explotació autoritzat en la Resolució complementària d’autorització 
d’aprofitament de recursos de la Secció A) de data 20/02/1997 (R.S. núm. 1236 
de 21/02/1997). 
 
 
3.4.- Autorització Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, Resolució de 18/09/2007 per l’adequació a la Llei 
3/1998 l’activitat extractiva Els Comuns de l’empresa CYCOSA, emplaçada al 
Paratge Els Comuns del terme municipal de Tortellà, en la qual s’estableix una 
fiança en concepte de garantia per un import de 175.652,32 €, revisable 
anualment en funció de l’IPC, amb un termini de garantia de 5 anys un cop 
acabades les accions de restauració, atès que l’àrea es troba en un espai 
PEIN. L’autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, 
llevat que s’hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació 
d’una nova autorització. 
 
Aquesta autorització ambiental d’adequació a la Llei 3/1998 es va concedir, tal 
com espot veure a l’annex a la Resolució de 18/09/2000 per una activitat 
d’extracció de pedra calcària en una superfície autoritzada d’acord amb la 
Resolució de la Direcció General d’Energia i mines de data 17/05/1993 d’11,1 
ha amb una durada de l’explotació, d’acord amb la Resolució de 22/03/2000, 
per una ocupació temporal de terreny a la forest núm. 6 del CUP Girona, al 
municipi de Tortellà per un termini de 10 anys (DOGC núm. 3116 del 
07/04/2000). 
 
S’estableix el règim de control, que hauran de ser realitzats o verificats per una 
entitat col·laboradora de l’Administració degudament acreditada, següent: 
 

- Control específic: Al 6 mesos des de la data d’atorgament de 
l’autorització ambiental. 

- Control periòdic: L’establiment haurà de realitzar el control específic 
cada 2 anys que garanteixi la seva adequació permanent. 
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3.5.- Resolució de Medi Ambient de 22/03/2000 d’autorització per l’ocupació 
temporal de terrenys de la Forest núm. 6 del CUP de Girona: 
 
Vista aquesta Resolució, es va demanar documentació referida en ella, als 
Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
següents: 
 

- Resolució de Medi Ambient de 22/03/2000, d’autorització per 
l’ocupació temporal de terrenys de la Forest núm. 6 del CUP de 
Girona. 
 

- Sol·licitud de documentació de l’ajuntament de Tortellà a Medi 
Ambient (18/06/2009). 

 
- Escrit de tramesa documentació de Medi Ambient a l’ajuntament de 

Tortellà (30/06/2009). 
 

- Ofici tramesa Resolució del Director General de Medi Ambient 
(02/07/1993) autoritzant l’explotació de la pedrera. 

 
- Resolució del Director de Medi Ambient que autoritza l’explotació de 

la pedrera Els Comuns per un període previ de 5 anys (01/07/1993). 
 

- Informe favorable Comissió Territorial d’Indústries i Activitats 
Classificades (10/11/1993). 

 
- Certificat de l’ajuntament de Tortellà donant la conformitat de l’inici 

dels tràmits per a l’ocupació temporal de la forest núm. 6 Els Comuns 
(10/12/1998). 
 

- Certificat (04/08/1999) que el Ple de l’ajuntament de Tortellà en 
sessió ordinària de 03/08/1999, aprova el termini d’ocupació temporal 
de 4 anys per un preu anual de 5.293.233 Pta. 
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4. Dictaminar si s’ha extret pedra del massís de protecció que havia de 
quedar intacte i per sota de la cota 400 així com quantificar el material 
extret i determinar els punts, volum, superfície afectada, volum de 
pedra extreta i tonatge estimat. 

 
RESPOSTA 
 
Partint de planta topogràfica realitzada l’any 2009 i el plànol de restauració 
(plànol 2.2 planta estat final del projecte de Modificació del Programa de 
Restauració de l’activitat extractiva de la secció A: pedra calcària, anomenada 
“Els Comuns” núm. RA-408, es pot calcular, per superposició de les mateixes i, 
a partir dels corresponents perfils, el volum total de terres necessàries per la 
seva restauració. I també el càlcul del volum de pedra extreta per sota la cota 
400 m, no autoritzat i el volum de pedra extreta des del perímetre de protecció 
paral·lel a 4 m respecte de la línia que defineix el perímetre d’explotació, 
d’acord amb l’autorització de Mines de Girona de 17/05/1993, fins al límit de la 
zona explotada segons estat actual (topogràfic setembre 2009), no autoritzada. 
 
Això s’aconsegueix encaixant la planta topogràfic 2009 i el plànol de 
restauració vigent. Aquest encaix pot ser relativament senzill si els formats dels 
topogràfics fossin iguals i, amb les mateixes referències, però malauradament, 
tenim un plànol en format paper (plànol 2.2 planta estat final del projecte de 
Modificació del Programa de Restauració de l’activitat extractiva de la secció A: 
pedra calcària, anomenada “Els Comuns” núm. RA-408, i l’altre en format 
digital (topogràfic desembre 2009).   
 
S’ha tingut de digitalitzar el plànol 2.2 planta estat final del projecte de 
Modificació del Programa de Restauració de l’activitat extractiva de la secció A: 
pedra calcària, anomenada “Els Comuns” núm. RA-408, en paper, per obtenir 
un fitxer en format de dibuix dwg. La restitució del plànol, per tenir un model 
digital, provoca una petita deformació del dibuix que al mateix temps, comporta 
uns mínims desajustaments a l’hora d’encaixar els dos fitxers (topogràfic estat 
actual i plànol restitució), que s’ha tingut de compensar per poder-los encaixar. 
 
Per una millor comprensió, i partint com a base el plànol 2.2 planta estat final 
del projecte de Modificació del Programa de Restauració de l’activitat extractiva 
de la secció A: pedra calcària, anomenada “Els Comuns” núm. RA-408, amb 7 
perfils transversals, s’han elaborat els plànols núm. 1, 2 i 3 on es pot veure 
l’estat actual respecte de l’estat final de restauració.  
 
No obstant, aquesta disposició dels perfils definits en aquest plànol de 
restauració, no permet fer un càlcul acurat dels volums de pedra que es 
demana. Per això s’han elaborat els plànols núm. 4, 5, 6 i 7 on s’han 
superposat les dues plantes i s’han definit 40 perfils transversals, orientats de 
nord a sud, col·locats en els llocs adients, per poder cubicar de forma molt més 
ajustada i acurada. 
 
Tenim, per calcular els volums de pedra extreta sota cota 400 m i fora de 
l’àmbit autoritzat, així com el volum de terres per la restauració, els perfils 
següents : 
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- Perfils terreny extret del plànol 2.2 planta estat final del projecte de 

Modificació del Programa de Restauració de l’activitat extractiva de la 
secció A: pedra calcària, anomenada “Els Comuns” núm. RA-408. 
 

- Perfils terreny estat actual a desembre 2009. 
 
El perímetre d’explotació s’ha agafat el que consta a la Resolució 
complementària d’autorització d’aprofitament de recursos de la Secció A) del 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de 20/02/1997(plànol 2.2 planta 
estat final del projecte de Modificació del Programa de Restauració de l’activitat 
extractiva de la secció A: pedra calcària, anomenada “Els Comuns” núm. RA-
408). 
 
Una vegada obtingudes les àrees de cada un dels 40 perfils es calcula el volum 
entre perfils consecutius, de dos en dos, per això utilitzarem la fórmula següent: 
 

     2/.*1
1

40

DistAnAnV
n

n

 




  

 
Aquest càlcul s’ha realitzat amb un full de càlcul (Excel) i els resultats son els 
següents: 
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EXPLOTACIÓ PER SOTA LA COTA 400
 NUM.                  SUPERFÍCIE   DISTÀNCIA                      VOLÚM

   DE              DE CADA PERFIL           SEMISUMES      ENTRE              CORRESPONENT

PERFIL     PERFILS           A CADA ENTREPERFIL

  DESMUNT   TERRAPLÈ   DESMUNT   TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ
        m²        m²        m²       m²  m.l. m³ m³

0 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
4 133.90 0.00 66.95 0.00 10.00 669.50 0.00
5 325.10 0.00 229.50 0.00 10.00 2295.00 0.00
6 411.60 0.00 368.35 0.00 10.00 3683.50 0.00
7 440.90 0.00 426.25 0.00 20.00 8525.00 0.00
8 462.50 0.00 451.70 0.00 20.00 9034.00 0.00
9 431.90 0.00 447.20 0.00 20.00 8944.00 0.00

10 386.60 0.00 409.25 0.00 20.00 8185.00 0.00
11 377.40 0.00 382.00 0.00 20.00 7640.00 0.00
12 823.00 0.00 600.20 0.00 5.00 3001.00 0.00
13 1161.50 0.00 992.25 0.00 5.00 4961.25 0.00
14 1162.50 0.00 1162.00 0.00 20.00 23240.00 0.00
15 1140.30 0.00 1151.40 0.00 20.00 23028.00 0.00
16 1143.90 0.00 1142.10 0.00 20.00 22842.00 0.00
17 1066.80 0.00 1105.35 0.00 20.00 22107.00 0.00
18 904.20 0.00 985.50 0.00 20.00 19710.00 0.00
19 939.10 0.00 921.65 0.00 20.00 18433.00 0.00
20 897.00 0.00 918.05 0.00 20.00 18361.00 0.00
21 944.00 0.00 920.50 0.00 20.00 18410.00 0.00
22 1056.60 0.00 1000.30 0.00 20.00 20006.00 0.00
23 1096.10 0.00 1076.35 0.00 10.00 10763.50 0.00
24 1171.60 0.00 1133.85 0.00 10.00 11338.50 0.00
25 1185.00 0.00 1178.30 0.00 10.00 11783.00 0.00
26 1222.80 0.00 1203.90 0.00 10.00 12039.00 0.00
27 1252.70 0.00 1237.75 0.00 10.00 12377.50 0.00
28 1258.70 0.00 1255.70 0.00 10.00 12557.00 0.00
29 1249.80 0.00 1254.25 0.00 10.00 12542.50 0.00
30 1302.00 0.00 1275.90 0.00 10.00 12759.00 0.00
31 1078.00 0.00 1190.00 0.00 10.00 11900.00 0.00
32 769.00 0.00 923.50 0.00 10.00 9235.00 0.00
33 561.80 0.00 665.40 0.00 10.00 6654.00 0.00
34 322.00 0.00 441.90 0.00 10.00 4419.00 0.00
35 176.40 0.00 249.20 0.00 10.00 2492.00 0.00
36 172.30 0.00 174.35 0.00 10.00 1743.50 0.00
37 121.80 0.00 147.05 0.00 5.00 735.25 0.00
38 170.40 0.00 146.10 0.00 5.00 730.50 0.00
39 0.00 0.00 85.20 0.00 10.00 852.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00

TOTAL m³ DESMUNT 377996.50

TOTAL m³ TERRAPLÈ 0.00
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VOLUM EXTRACCIÓ FORA D'AMBIT
 NUM.               SUPERFÍCIE DISTÀNCIA                 VOLÚM

   DE           DE CADA PERFIL        SEMISUMES    ENTRE        CORRESPONENT

PERFIL   PERFILS      A CADA ENTREPERFIL

DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ
        m²        m²        m²       m²  m.l. m³ m³

0 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
2 57.30 0.00 28.65 0.00 10.00 286.50 0.00
3 88.60 0.00 72.95 0.00 10.00 729.50 0.00
4 36.90 0.00 62.75 0.00 10.00 627.50 0.00
5 46.90 0.00 41.90 0.00 10.00 419.00 0.00
6 85.90 0.00 66.40 0.00 10.00 664.00 0.00
7 120.30 0.00 103.10 0.00 20.00 2062.00 0.00
8 70.40 0.00 95.35 0.00 20.00 1907.00 0.00
9 1.30 0.00 35.85 0.00 20.00 717.00 0.00

10 2.00 0.00 1.65 0.00 20.00 33.00 0.00
11 80.80 0.00 41.40 0.00 20.00 828.00 0.00
12 121.60 0.00 101.20 0.00 5.00 506.00 0.00
13 104.10 0.00 112.85 0.00 5.00 564.25 0.00
14 132.10 0.00 118.10 0.00 20.00 2362.00 0.00
15 122.10 0.00 127.10 0.00 20.00 2542.00 0.00
16 114.70 0.00 118.40 0.00 20.00 2368.00 0.00
17 106.10 0.00 110.40 0.00 20.00 2208.00 0.00
18 56.90 0.00 81.50 0.00 20.00 1630.00 0.00
19 0.00 0.00 28.45 0.00 20.00 569.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00

TOTAL m³ DESMUNT 21022.75

TOTAL m³ TERRAPLÈ 0.00
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VOLUM ESTAT FINAL (programa restauració 1996)
 NUM.                  SUPERFÍCIE   DISTÀNCIA                      VOLÚM

   DE              DE CADA PERFIL           SEMISUMES      ENTRE              CORRESPONENT

PERFIL     PERFILS           A CADA ENTREPERFIL

  DESMUNT   TERRAPLÈ   DESMUNT   TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ
        m²        m²        m²       m²  m.l. m³ m³

0 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
2 174.74 192.34 87.37 96.17 10.00 873.70 961.70
3 246.90 472.15 210.82 332.25 10.00 2108.20 3322.45
4 152.12 628.74 199.51 550.45 10.00 1995.10 5504.45
5 0.00 762.28 76.06 695.51 10.00 760.60 6955.10
6 0.00 933.90 0.00 848.09 10.00 0.00 8480.90
7 0.00 990.00 0.00 961.95 20.00 0.00 19239.00
8 0.00 913.02 0.00 951.51 20.00 0.00 19030.20
9 0.00 793.15 0.00 853.09 20.00 0.00 17061.70

10 0.00 799.23 0.00 796.19 20.00 0.00 15923.80
11 0.00 1095.15 0.00 947.19 20.00 0.00 18943.80
12 0.00 1661.98 0.00 1378.57 5.00 0.00 6892.83
13 0.00 1886.33 0.00 1774.16 5.00 0.00 8870.78
14 0.00 2005.70 0.00 1946.02 20.00 0.00 38920.30
15 0.00 1866.72 0.00 1936.21 20.00 0.00 38724.20
16 0.00 1806.23 0.00 1836.48 20.00 0.00 36729.50
17 0.00 1662.03 0.00 1734.13 20.00 0.00 34682.60
18 0.00 1373.36 0.00 1517.70 20.00 0.00 30353.90
19 0.00 1201.81 0.00 1287.59 20.00 0.00 25751.70
20 0.00 1136.56 0.00 1169.19 20.00 0.00 23383.70
21 0.00 1182.75 0.00 1159.66 20.00 0.00 23193.10
22 0.00 1100.50 0.00 1141.63 20.00 0.00 22832.50
23 0.00 1060.20 0.00 1080.35 10.00 0.00 10803.50
24 0.00 1147.20 0.00 1103.70 10.00 0.00 11037.00
25 0.00 1187.20 0.00 1167.20 10.00 0.00 11672.00
26 0.00 1329.90 0.00 1258.55 10.00 0.00 12585.50
27 33.40 1650.15 16.70 1490.03 10.00 167.00 14900.25
28 66.85 1669.54 50.13 1659.85 10.00 501.25 16598.45
29 110.90 1662.10 88.88 1665.82 10.00 888.75 16658.20
30 246.50 1416.50 178.70 1539.30 10.00 1787.00 15393.00
31 308.60 1078.00 277.55 1247.25 10.00 2775.50 12472.50
32 300.10 769.00 304.35 923.50 10.00 3043.50 9235.00
33 295.28 561.80 297.69 665.40 10.00 2976.90 6654.00
34 117.87 322.00 206.58 441.90 10.00 2065.75 4419.00
35 158.68 176.40 138.28 249.20 10.00 1382.75 2492.00
36 78.55 172.30 118.62 174.35 10.00 1186.15 1743.50
37 32.70 160.40 55.63 166.35 5.00 278.13 831.75
38 0.00 0.00 16.35 80.20 5.00 81.75 401.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00

TOTAL m³ DESMUNT 22872.03

TOTAL m³ TERRAPLÈ 553654.85
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Es conclou que Sí, com es pot veure en els càlculs fets, que s’ha extret pedra 
del massís de protecció que havia de quedar intacte i per sota de la cota 400. 
 
 
Les superfícies afectades en zones no autoritzades són: 
 

- Superfície afectada fora de l’àmbit autoritzat:    4.179 m2 
- Superfície afectada sota cota 400 m:    38.827 m2 

 
Els volums de pedra extreta en zones no autoritzades són: 
 

- Volum pedra extreta per sota de la cota 400 m: 377.996,50 m3 
- Volum pedra extreta fora de l’àmbit autoritzat:     21.022,75 m3 

 
El volum necessari de terres per restaurar la pedrera és:  
 

- Volum restauració (programa vigent 1996):       553.654,85 m3 
 
 
 
 
S’adjunten a l’ANNEX núm.3 la relació de plànols elaborats per realitzar els 
càlculs dels volums, següents: 
(En ells es poden veure els indrets i superfícies que tenien de quedar intactes i 
fora de les zones no autoritzades) 
 
 
a) 5 plànols amb els 7 perfils del programa de restauració vigent: 
 

01.Topogràfic estat actual (setembre de 2009) 
02.Topogràfic estat final (programa de restauració1996) 
03. Perfils (1 de 3)  
03. Perfils (2 de 3) 
03. Perfils (3 de 3) 

 
b) 4 plànols amb els 40 perfils pel càlcul volumètric: 

 
04. Topogràfic estat actual (setembre de 2009) 
05. Topogràfic estat final (programa de restauració 1996) 
06. Perfils (1 de 2) 
07. Perfils (2 de 2) 
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5. Valorar els danys i perjudicis provocats amb l’extracció del recurs en 
els punts i indrets no autoritzats i fixar el valor del volum i de la 
quantitat del material extret sense ajustar-se a les condicions del 
permís miner i demés autoritzacions de que es disposaven. 

 
RESPOSTA 

 
Els danys i perjudicis ocasionats deriven en incrementar els impactes 
ambientals degut a ampliar una major superfície d’afecció i una 
sobreexplotació en la profunditat d’explotació permesa en les autoritzacions 
ambientals i mineres. Aquests impactes es tradueixen en un increment de 
problemes geotècnics, afecció a xarxa natura 2000, afecció Pla d’espais 
d’interès natural, risc d’erosió, major impacte paisatgístic, afecció 
permeabilitat ecològica. 
 
 
La valoració econòmica per no ajustar-se a les condicions del permís miner i 
autorització ambiental es fonamenta en el retorn de l’àrea afectada a la 
situació ambiental inicial, avanç de l’explotació del recurs en punts i indrets 
no autoritzats, és a dir, el cost de restaurar aquests àmbits no permesos. 
Aquesta valoració queda integrada en la resposta del punt 9.1. resultant un 
valor de 2.504.008,19 €.  
 
 

Per a la determinació del valor del volum i de la quantitat de material extret 
sense ajustar-se a les condicions del permís miner i demés autoritzacions es 
justifica en punt 7 amb un valor total de 699.219,14 €. 
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6. Establir la forma de restauració de la realitat física alterada pel que fa 
al massís de protecció i a l’incompliment de la cota extractiva 
permesa i quantificar el cost. 

 
RESPOSTA 
 

Es presenta una taula on es concreta a grans trets les actuacions de 
restauració i el seu valor:  
 

VALOR FINAL DE RESTAURACIÓ  

COD
I 

CONCEPTE TOTAL 

1 
Escarificació i llaurat 22.806,45 €

2 
Reposició del sòl 147.160,59 €

3 
Construcció de cunetes 3.384,33 €

4 
Revegetació 171.300,89 €

5 
Treballs de conservació 10.300,45 €

6 
Material de rebliment 2.149.055,48 €

TOTAL  
 

   2.504.008,19 €
 

 
 
Aquest apartat queda mes detallat en el punt 8 (on es determinen les 
actuacions de restauració) i en el punt 9 (on es valoren les actuacions de 
restauració no executades). 
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7. Determinar el valor del recurs natural extret sense ajustar-se a les 
condicions i límits fixats. 

 
RESPOSTA 

 
Tal i com s’especifica en el contracte signat el 31/05/1994, (adjuntat a les 
pàgines 6 a 9), on l’ajuntament autoritza l’aprofitament de la “Pedrera dels 
Comuns” a Cales, Yesos y Cementos de Olot, SA, amb un volum “in situ” de 
pedra a extreure anualment de 50.000 m3 i amb un import de l’aprofitament de 
4.550.000 Pta/anual, podem obtenir mitjançant càlculs matemàtics el valor 
econòmic anual en pessetes i metre cúbic: 
 

4.550.000 Pta/any / 50.000 m3/any = 91 Pta/m3 
 
Seguidament ho calculem per obtenir el valor en euros, saben que 1 euro 
equival a 166,386 pessetes: 
 

91 pta/m3 / 166.386 €/pta = 0,55 €/ m3 
 
Segons l’Institut Nacional d’Estadística (I.N.E.), la variació de l’Índex de Preus 
de Consum (I.P.C.) per la comunitat autònoma de Catalunya, entre maig de 
1994 i maig de 2005 fou del 44,8 %.  
 
Degut a la variació del valor de l’I.P.C. al llarg dels anys i per tal de facilitar els 
càlculs, s’adopta un valor mitjà de 22,4 % amb el que el preu a considerar és 
de : 
 

0,55 €/ m3 x 1,224 = 0,67 €/ m3 
 
El contracte signat el 31/05/1994, (adjuntat a les pàgines 6 a 9), on l’ajuntament 
autoritza l’aprofitament de la “Pedrera dels Comuns” a Cales, Yesos y 
Cementos de Olot, SA. fou modificat per acord del Ple de l’Ajuntament de 
Tortellà en data de 29 d’abril del 2005, el qual va aprovar la revisió del cànon 
aplicable, cànon quin ajust a dret fou confirmat per sentència número 69/07 de 
16 de març de 2007 dictada pel Jutjat Contenciós número 2 de Girona i 
sentència número 266/2009 de 6 de març de 2009 dictada per la Secció 
Cinquena  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).  
 
Així doncs, els valors del cànon revisat i vigents pels exercicis de maig de 2005 
a desembre de 2009 eren de 1,053 € per tona extreta sobre bàscula. 
 
Atesa la densitat de la pedra del “Nou Programa de restauració per a modificar 
la morfologia final aprovada segons el programa de restauració inicial de 
l’activitat extractiva del recurs de la secció A: Pedra calcària anomenada els 
Comuns Num. 408”, calculem el preu per metre cúbic extret: 
 

1,053 €/t x 2,7 t/m3 = 2,84 €/ m3 
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Segons l’Institut Nacional d’Estadística (I.N.E.), la variació de l’Índex de Preus 
de Consum (I.P.C.) per la comunitat autònoma de Catalunya, entre maig de 
2005 i desembre de 2009 fou del 12,6 %.  
 
Aquí també, i degut a la variació del valor de l’I.P.C. al llarg dels anys i per tal 
de facilitar els càlculs, s’adopta un valor mitjà de 6,3 % amb el que el preu a 
considerar és de : 
 

2,84 €/ m3 x 1,063 = 3,02 €/ m3 
 
 
Considerant que es van realitzar labors d’explotació del recurs natural a la 
pedrera Els Comuns, des del 1994 i fins al 2009, període que equival a 15 anys 
i 7 mesos, i considerant que es va acordar extreure 50.000 m3 per any (tal i com 
s’indica en el contracte signat el 31/05/1994 (adjuntat a les pàgines 6 a 9), es 
calcula matemàticament a continuació el total de volum de recurs natural que 
es podia haver extret: 
 
 50.000 m3/any  x 15 anys = 750.000 m3 
 
Segons “l’informe tècnic - econòmic sobre l’explotació d’una pedrera, 
anomenada Els Comuns” presentat el Juny de 2011 pel Sr. Carles Pastor i de 
Labraña, enginyer industrial, col·legiat Nº 4.153, on s’hi especifica a la pàgina 
4, apartat 6.- conclusions, punt a), el volum total extret per Cycosa al llarg de la 
seva explotació ha estat de 1.289.243,60 m3 (incorporat a l’ANNEX núm.2). 
 
Per tant, tenint en compte el volum acordat d’extracció i el volum realment 
extret, es calcula matemàticament a continuació el volum de recurs natural 
extret sense ajustar-se a les condicions i límits fixats: 
 

 1.289.243,60 m3 - 750.000 m3 = 539.243,60 m3 
 
Degut a la dificultat per saber el volum de pedra extreta per cada anualitat al 
llarg dels 15 anys, s’adopta el volum de mitjana: 
 

539.243,60 m3 / 15 anys = 35.949,57 m3/any 
 
 
Partint dels dos períodes d’extracció comprés el primer entre el maig del 1994 i 
maig de 2005, i el segon període entre el 2005 i el 2009, i els cànons 
corresponents a aquests períodes calculats anteriorment, es calcula el volum 
de pedra extreta per cada període: 
 

Període maig 1994 - maig 2005:  
 
Volum:  35.949,57 m3/any x 11 anys = 395.445,27 m3 

  
Valor:   395.445,27 m3 x 0,67 €/ m3 = 264.948,33 € 
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Període 2005 – 2009:  
 
Volum:  35.949,57 m3/any * 4 anys = 143.798,28 m3 

 
Valor:   143.798,28 m3 x 3,02 €/ m3 = 434.270,81 € 

 
 
Tenint en compte els valors corresponents de cada període, el valor total del 
recurs natural extret sense ajustar-se a les condicions i límits fixats és: 
 
 

264.948,33 €  + 434.270,81 € = 699.219,14 € 
 
 
Destacar que aquest volum de recurs natural extret sense ajustar-se a les 
condicions i límits fixats es troba inclosa dins l’àrea PEIN de l’Alta Garrotxa, sòl 
no urbanitzable d’especial protecció. 
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8. Determinar les actuacions de restauració de l’activitat extractiva que 
es troben pendents d’executar a la muntanya dels Comuns. 

 
RESPOSTA 

 
8.1.- Labors de restauració pendents segons el programa de restauració 
aprovat  
 
La mercantil CYCO,SA no ha executat totes les labors projectades en el 
programa de restauració vigent (“Nou Programa de restauració per a modificar 
la morfologia final aprovada segons el programa de restauració inicial de 
l’activitat extractiva del recurs de la secció A: Pedra calcària anomenada els 
Comuns Num. 408”, de l’autor Felip Tura i Buxalleu) registrat en data de 
04.10.1996 i no s’ha dut a terme el sistema de restauració integrada. Es poden 
considerar labors de restauració, encara que incomplertes, l’aportació de 
material sobre alguns dels talussos d’explotació, que resulta insuficient per 
establir una morfologia final de restauració. S’ha dut a terme labors de 
revegetació i reforestació en la berma entre el segon i tercer banc d’explotació 
de les cotes superiors que han assolit un correcte estrat arbori el que li 
confereix una apantallament en les cotes més elevades. 
 
Segons el programa de restauració vigent es determina les actuacions 
pendents d’executar: 
 

 Resta executar l’enllaç geomètric en el cingle de la cota 420 i 400. Falta 
aportació de material de rebliment per obtenir el talús final de restauració 
de 22º.  

 
 Rebliment del fossat creat per sobre explotació per sota de la cota 400 

no autoritzada. Al peu del talús s’iniciarà una plaça que tindrà un 
pendent màxim en certs punts de 4.5% en direcció sud en direcció al 
terreny natural, que en principi no es preveu tocar i situat per sota la cota 
400. El moviment de terres de rebliment necessari és 377.966,50 m3. 
 

 Reblir i establir el lligam morfològic de l’àrea determinada com a fora 
d’àrea d’afecció no autoritzada, situada a l’accés sud-est.  
 

 Creació de cunetes de desguàs cada 5m d’alçada per dividir la longitud 
del pendent i que limiten el recorregut de l’aigua pel talús de 22º. 
Excavació de 3.489 ml de canal amb diferents seccions. 

 
 Reconstrucció del sòl, fins que no es vagi adequant la morfologia no es 

podrà dipositar el sòl edàfic amb un gruix tant a les terrasses i als 
talussos no inferior a 0,25m. L’autorització ambiental defineix que el 
gruix de terres vegetals sigui de 0,50m. en zones atalussades i planeres. 
Així doncs, la necessitat de terra vegetal per la capa superficial és d’un 
volum de 35.760,5 m3. La terra que es localitza a l’emplaçament ha 
perdut les seves propietats i components nutritius degut a estar 
denudats més l’acció de la pluja, el que representa que serà necessari 
una aportació exterior de terra vegetal per la formació del sòl.  
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 Barreja de nòduls petris amb un format compres entre 40-150mm. Amb 
la terra vegetal en una proporció del 15% amb la finalitat de frenar 
l’erosió. 
 

 Escarificació dels primers 0,20 m del terreny de l’àrea d’afecció 
equivalent a 38.655 m2. 

 
 Sembra de protecció a mesura que es vagi adequant la morfologia per 

protegir el sòl de l’erosió. Resum superfícies: Talús (29.086 m2 segons 
projecte – 1.414 m2 ja restaurat al banc superior + 1.530 m2 fora d’àrea 
pendent de restaurar zona sud-est) , berma 3.7890 m2, plana 38.655 m2. 
Superfície total 71.637 m2.  
 

 Tasques de revegetació, a les zones atalussades considerar que el talús 
de la cota superior disposa d’un estat arbori consolidat que es recomana 
no fer més actuació. Resum superfícies: Talús (29.086 m2 segons 
projecte – 1.414 m2 ja restaurat al banc superior + 1.530 m2 fora d’àrea 
pendent de restaurar zona sud-est) , berma 3.7890 m2, plana 38.655 m2. 
Superfície total 71.637 m2.  
 

 Plantació d’espècies vegetals amb arrels superiors a 1,5 metres d’alçada 
les zones atalussades. A la berma de cota superior només reforç de la 
reforestació.  
 

o Estrat Herbaci de protecció: Falten Medicago sativa 715 kg, Rai 
gras 358 kg, Cynodon dactilon 358 kg.  

o Estrat Herbaci final Brachypodium sylvaticum 357,6 kg, Dactylis 
glomerata 357,6 kg, Phalaris arundinacea 178,8 kg, Medicago 
sativa 715,2 kg, Coronilla emerus 89,4 kg, Psolarea bituminosa 
89,4 kg 

o Estrat Arbustius: Falten Quercus coccifera 1.758 ut, Rosmarinus 
officinalis 1.253 ut, Pistace lentiscus 1.502 ut, Rhamus alaternus 
501 ut 

o Estrat Arbori: Falten 4.298 Pinus halapensis.  
 

 Mesures de seguiment i manteniment si s’escauen fins que transcorri el 
termini de garantia fixat en 5 anys. 
 

 
 
8.2.- Alternativa de restauració realista 
 
Dins la restauració del medi acabada l'activitat inclourem totes les operacions 
definitives a realitzar a l'indret considerant la realitat física de l’activitat i els 
incompliments no contemplats en l’autorització minera i ambiental com són la 
sobreexplotació en profunditat de la cota d’explotació i sortida d’àrea.  
 
Morfològicament intentarem donar a l’indret si bé no podem la morfologia 
inicial, una morfologia d’acord amb l’entorn, imitant les pendents que presenta 
el terreny, concretament disposem per a l’àrea prevista a restaurar dins la 
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mateixa explotació d’aproximadament 5.367,60 m3 de material i la resta serà 
terres de rebliment d’aportació exterior d’un volum de 9.077,78 m3. Per aquesta 
partida de terres, es considera que les terres es disposen a la propietat de 
Cycosa i només es considera el cost de càrrega i transport del material fins a la 
pedrera. 
 
S’establirà un lligam morfològic amb les zones adjacents a l’àrea d’afecció, de 
manera que la morfologia dels terrenys no adopti formes totalment diferents i 
discordants en els límits de l’àrea. 
 
Val a dir que les dimensions d’aquesta activitat, així com la irregularitat del front 
d’explotació, buscant obtenir formes poc naturalitzades fan que els cingles 
superiors natural i els talussos inferiors de l’extractiva els Comuns s’apreciïn 
certes similituds en aquests moments. 
 
Tal i com s’especifica en l’autorització ambiental, l’estat final assolirà la 
morfologia final sense necessitat d’ocupar àrees situades fora de l’àrea 
d’afecció.  
 
En el darrer fossat, el de cota inferior, es realitzarà una sèrie de voladures per 
reduir la inclinació del talús existent, trencar l’homogeneïtat de l’explotació i 
obtenir un volum aproximat de 13.000 m3 per completar el volum de terres de 
rebliment necessari. És a dir, es pretén obtenir una suau pendent creant la 
partió del banc actual per minimitzar el volum de material de rebliment i alhora 
que es dona una superfície per poder reforestar amb espècies arbòries de 
manera que s’integri amb l’entorn. El pendent dels tal·lusos en direcció a la 
plaça actual no superarà en cap cas el 35º. 
 
Les zones on hi ha terres dipositades (zona d’acopi sud-est) es perfilarà els 
talussos per suavitzar les seves inclinacions, ja que s’han d’extreure per 
completar el volum total de rebliment necessari.  
 
Es preparà el sòl, escarificant i compactant el terreny per a la deposició de la 
terra vegetal. Per obtenir un gruix de 50 cm de terra vegetal es necessitarà un 
volum de 9.574,27 m3 a les zones planes i 4.437,50 m3 a les zones 
atalussades. 
 
Realitzada l’estesa de sòl edàfic s’ha de fer una sembra de protecció amb 
espècies herbàcies autòctones i adequades a les característiques ecològiques 
del terreny. En la barreja de llavors hi hauran d’estar representades espècies 
de les famílies de les gramínies (40% de les llavors en pes), les lleguminoses 
(50%) i les labiades (10%). Les dosis a aplicar seran de 100kg/ha. 
 
La revegetació de les zones atalussades representa una àrea de 8.875,00 m2 
mentre que la revegetació de la zona plana serà d’una àrea de 19.148,54 m2. 
 
S’adequarà una xarxa de drenatge especialment al cap i peu dels talussos que 
garanteixi la correcta circulació de les aigües de pluja cap als canals de 
desguàs naturals de l’entorn, evitant fenòmens d’entollament a les àrees planes 
i problemes erosius en els talussos derivats d’un incorrecte control del seu 
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drenatge. El marcatge d’aquesta xarxa suposarà 1.640,48 metres lineals de 
canal.  
 
Per tal de reduir les velocitat les aigües d’escorrentia superficials s’instal·larà en 
punts estratègics i on s’identifiqui màxim pendents un control d’erosió amb llit 
de pedres d’escullera dipositats amb mitjans mecànics. 
 
Un cop s’observi que hi ha una evolució favorable en les tasques de 
revegetació es procedirà a executar les labors de reforestació de les zones 
atalussades. Si s’escau, es tornaria a realitzar les labors de revegetació amb un 
reforç de llavors i barreja d’abonament orgànic per obtenir un estrat herbaci 
consolidat que prepari el terreny per la reforestació i eviti fenòmens erosius. 
 
La reforestació es durà a terme amb espècies arbòries i arbustives autòctones i 
de dimensions important i edat adequada amb una elevada densitat 
(400peus/ha) i distància no superior a 5 metres entre arbres.  
 
Les espècies considerades per a la reforestació són Pinus halapensis, Quercus 
ilex, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Thymus vulgaris, Rosmarinus 
officinalis. 
 
El que es pretén amb aquesta restauració és reduir l’alçada del front 
d’explotació amb la formació de tal·lusos als peus dels bancs d’explotació per 
poder introduir espècies arbòries i arbustives a mode d’apantallament imitant 
l’entorn immediat de l’extractiva per aconseguir una òptima integració. 
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9. Valorar les actuacions de restauració no executades per part de la 
Mercantil Cycosa. 

 
RESPOSTA 

 
9.1.- A continuació es  presenta un taula amb les dades del pressupost per a la 
realització de les actuacions no executades segons el programa de restauració 
i autorització ambiental vigent. 

 
 
 

PRESSUPOST FINAL DE RESTAURACIÓ PER A LES ACTUACIONS NO EXECUTADES 

COD
I 

CONCEPTE Q. 
P./U

T 
Preu TOTAL 

1 Escarificació i llaurada de la superfície plana situada a la 
cota 400 38655 M2 0,59 22.806,45 €

2 
Reposició del sòl    

2.1 

Estesa i anivellació de la capa de sòl edàfic, en tongades de 
0,5 m de gruix, amb terra ben esmenada procedent del 
decapatge, amb una pala de petit tonatge i una 
motoanivelladora a un pendent inferior al 4,5% 38655 M2 1,45 56.011,10 €

2.2 
Adquisició de terra vegetal, obtinguda amb una altre 
explotació de la propietat i transportada amb mitjans de la 
propietat 38655 M2 3,90 14.742,00 € 

2.3 

Estesa i reperfilat de la capa de sòl edàfic, en tongades de 
0,50 m. de gruix amb terra ben esmenada procedent del 
decapatge, amb una pala de petit tonatge a un pendent no 
superior al 40% 3780 M2 1,45 42.313,70 € 

2.4 
Adquisició de terra vegetal, obtinguda amb una altre 
explotació de la propietat i transportada amb mitjans de la 
propietat 29202 M2 3,90 34.093,80 € 

3 
Construcció de cunetes de desguàs 3489 ML 0,97 3.384,33 € 

4 
Revegetació - sembra inicial de protecció    

4.1 

subministrament i sembra manual de protecció, amb llavors 
d'espècies herbàcies corresponents a la barreja inicial 
(Plantes nodridores de N2 i amb potent aparell radicular), 
provinent de viver, en un terreny amb un pendent inferior al 
4,5% 42435 M2 0,24 10.184,40 € 

4.2 

subministrament i sembra manual de protecció, amb llavors 
d'espècies herbàcies corresponents a la barreja inicial 
(Plantes nodridores de N2 i amb potent aparell radicular), 
provinent de viver, en un terreny amb un pendent superior 
al 40% 29202 M2 1,99 58.111,98 € 

 Revegetació - tal·lus    

4.3 

Subministrament i sembra definitiva de llavors d'espècies 
herbàcies autòctones (medicago sativa, brachypodium 
sylvaticum, dactylis glomerata, phalaris  arundinacea, 
coronilla emerus, psolarea bituminosa), provinent de viver, 
amb mitjans manuals en un terreny amb un pendent 
superior al 40% 29202 M2 1,99 58.111,98 € 

4.4 

Subministrament i plantació de peus de l'estrat arbustiu 
(Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Pistace 
lentíscus i Rhamus alatemus), amb test, i de 0,1 a 0,3 m. 
provenint de viver, plantats a l'atzar amb excavació de clots 
de 0,25x0,25x0,25 m., amb mitjans manuals i en un pendent 
superior al 40% 2044 U 3,27 6.684,34 € 
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4.5 

Subministrament i plantació de peus de l'estrat arbori (Pinus 
halepensis), amb test, i de 0,1 a 0,3 m. provenint de viver, 
plantats a l'atzar amb excavació de clots de 0,25x0,25x0,25 
m., amb mitjans manuals i en un pendent superior al 40% 1752 U 4,26 7.464,03 € 

 Revegetació -  zona plana    

4.6 

Subministrament i sembra definitiva de llavors d'espècies 
herbàcies autòctones (Medicago sativa, Brachypodium 
sylvaticum, Dactylis glomerata, Phalaris arundinacea, 
Coronilla emerus, Psolorea Bituminosa), provenint de viver 
amb mitjans mecànics, en un terreny amb un pendent 
inferior al 4,5% 42435 M2 0,24 10.184,40 € 

4.7 

Subministrament i plantació de peus de l'estrat arbustiu 
(Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Pistace 
lentíscus i Rhamus alatemus), amb test, i de 0,1 a 0,3 m. 
provenint de viver, plantats a l'atzar amb excavació de clots 
de 0,25x0,25x0,25 m., amb mitjans mecànics i en un 
pendent inferior al 4,5% 2970 U 3,27     9.713,37 € 

4.8 

Subministrament i plantació de peus de l'estrat arbori (Pinus 
halepensis), amb test, i de 0,1 a 0,3 m. provenint de viver, 
plantats a l'atzar amb excavació de clots de 0,25x0,25x0,25 
m., amb mitjans mecànics i en un pendent inferior al 4,5% 2546 U 4,26 10.846,39 € 

5 

treballs de conservació (inclòs el reg periòdic de les plantes, 
amb camió que disposi d'un grup bomba) i reposició de 
baixes en el termini de garantia (10% de revegetació sense 
la inicial de protecció) 10 UP 1 10.300,45 €

6 Material de rebliment     

6.1 
Moviment de terres de rebliment d'aportació exterior 548.287,3 M3 3,90 

 
2.138.320,28 € 

6.2 Moviment de terres de rebliment de la mateixa explotació 5367,6 M3 2,00 10.735,20 € 

TOTAL PRESSUPOST 

 
 

   2.504.008,19 € 

 

 
9.2.- A continuació es  presenta un taula amb les dades del pressupost per a la 
proposta de restauració de mínims: 

 
 

PRESSUPOST FINAL DE RESTAURACIÓ de mínims 

COD
I 

CONCEPTE Q. 
P./U

T 
Preu TOTAL 

1 
Moviments terres mateixa explotació 5367,60 M3 2,00 10.735,20 € 

2 
Terres rebliment aportació exterior 9077,78 M3 3,90 35.403,34 € 

2 
Terres vegetals superfícies planeres 0,5m 19148,54 M2 1,70 32.629,11 € 

4 
Terres vegetals superfícies pendents 0,5m 8875,00 M2 2,36 20.980,49 € 

5 
Revegetació tal·lusos (sense reforestació) 8875,00 M2 3,62 32.127,49 € 

6 
Revegetació plana 19148,54 M2 0,24    4.595,65 € 

7a 
formació drenatge cap i peu de tal·lus 1640,48 ML 0,97 1.591,27 € 

7b 
control erosió amb llit d'escullera 10 U 485,97 4.859,70 €
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8 
tractament especial als tal·lusos 25.000,00 €

9 modificació del projecte de restauració 8.500,00 €

10 
rebliment amb voladura + acondicionament del rebliment 13068,7 M3 4,40 57.502,28 € 

11 projecte de voladures 1 U 2.000,00 2.000,00 €

12 plantació d’arbustos o arbre contenidor 5 a 10 L 355 U 8,61 3.056,55 € 

13 espècies arbòries i arbustives 355 U 2 710,00 € 

TOTAL PRESSUPOST 
 

   239.691,08 € 
 

 
 

En el punt 9.1 i 9.2 la partida de moviment de terres (tant terres vegetals com 
terres per rebliment), es considera que aquestes es disposen a la propietat de 
Cycosa i només es contempla en el cost, la càrrega i transport del material fins 
a la pedrera, i el de l’estesa.  
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10. Informar sobre el termini per executar les obres de restauració i de 
l’activitat extractiva i de la realitat física alterada. 

 
RESPOSTA 
 
Es preveuen dues alternatives de restauració.  
 
10.1.- La primera consisteix en restaurar l’activitat segons el programa de 
restauració vigent aprovat i les condicions que marca l’autorització ambiental. 
Es consideren labors a restaurar de forma extraordinària les zones 
sobreexplotades tant en cota d’explotació com les sortides d’àrea no 
contemplades en l’autorització minera. Dur a terme totes aquestes tasques de 
restauració suposa que la restauració s’allargui en un termini superior als 25 
anys, perquè no es disposa de material de rebliment suficient per obtenir l’estat 
final de restauració aprovat. Tampoc hi ha previsió de grans obres d’obra 
pública en les proximitats de l’explotació minera que puguin abastir el material 
de rebliment necessari i obtenir la restauració morfològica aprovada. Pel que fa 
als recursos econòmics destinats per la restauració, és a dir, executant de 
forma subsidiària la restauració a partir de les fiances dipositades, no permet 
destinar importants mitjans per reduir aquest termini. 
 
10.2.- L’altre opció de restauració es basa en oferir una restauració que 
minimitzi els danys ambientals ocasionats amb els recursos econòmics que es 
disposen considerant la fiança de restauració dipositada. Aquesta alternativa 
tracta de retornar l’espai si bé no pot ser a l’estat final de restauració aprovat, a 
un espai que suavitzi els talussos d’explotació, minimitzi l’aportació i moviment 
de material de rebliment per la seva no disponibilitat, crear unes feixes per dur 
a terme les tasques de revegetació i reforestació que permetin amb el temps 
una integració de l’activitat amb l’entorn. Mencionar que encara que aquesta 
alternativa no es l’òptima des de l’òptica ambiental, és la que s’ajusta a la 
realitat física alterada amb una restauració que minimitza els temps de 
restauració fins a 1 any per dur a terme totes les tasques programades en 
aquesta proposta, s’evita que l’activitat romangui sense restaurar amb l’afecció 
sobre el medi que actualment produeix. Cal mencionar que s’ha de realitzar la 
tramitació d’un nou programa de restauració, l’aprovació d’un projecte de 
voladures amb els tràmits i terminis que regula la legislació vigent. 
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RESUM DE L’INFORME 
 

1. Informar sobre si la Mercantil Cycosa disposava d’una llicència 
urbanística per l’execució dels actes d’extracció de pedra en sòl no 
urbanitzable i per l’explotació de la pedrera en la Muntanya dels 
Comuns. 

 
No consta cap llicència urbanística per les obres d’extracció de pedra a la 
Muntanya dels Comuns de Tortellà.  
 
No obstant, si consta un contracte signat el 31/05/1994, on l’ajuntament 
autoritza l’aprofitament de la “Pedrera dels Comuns” a Cales, Yesos y 
Cementos de Olot, SA, amb un volum “in situ” de pedra a extreure anualment 
de 50.000 m3 amb un termini de l’aprofitament de 5 anys i amb un import de 
l’aprofitament de 4.550.000 Pta/anual.  
 
 

2. Informar sobre si Cycosa disposava de l’autorització de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per instal·lar en sòl no urbanitzable 
l’activitat extractiva de la pedrera dels Comuns. 

 
Si, disposava d’autorització.  
La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de data 26/01/1994 va aprovar 
la sol·licitud d’autorització d’obres per a l’explotació i restauració d’una pedrera 
anomenada “ Els Comuns”, formulada per “Cales y Cementos de Olot, SA, per 
un període previ de 5 anys, amb l’informe favorable del D.A.R.P. de 
27/07/1993, l’informe favorable de Medi Ambient de 10/11/1993 i l’informe 
favorable de l’ACA de 18/01/1994. Caduca automàticament si l’ajuntament no 
procedeix a l’atorgament de llicència d’obres o d’edificació en el transcurs del 
termini d’un any a comptar des de la seva notificació (17/02/1994 R.E. núm. 
99). 
 
No obstant, l’ajuntament no concedeix cap llicència urbanística a tals efectes, 
quedant caducada l’autorització de la Comissió d’Urbanisme de Girona.  
 
 

3. Informar sobre si s’ha extret material, pedra i recursos miners de punts, 
indrets i cotes no previstos al permís miner i a la resta d’autoritzacions 
administratives atorgades a la Mercantil Cycosa a la muntanya dels 
Comuns de titularitat municipal. 

 
Si, s’ha extret material, pedra i recursos miners de punts, indrets i cotes no 
previstos al permís miner i a la resta d’autoritzacions administratives atorgades 
a la Mercantil Cycosa a la muntanya dels Comuns de titularitat municipal, en els 
indrets següents: 
 
a) Material i pedra i recursos extrets fora de límits:  

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat. 
 Sota la cota 400 m de l’explotació. 
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b) Punts on s’han efectuat:  
 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat, entre els 

vèrtex M-10 i M-14. 
 Sota la cota 400 m de l’explotació, entre les cotes 395 i 400 de la 

bancada superior i entre les cotes 377 a 385 i 400 de la bancada inferior. 
 
c) Superfície afectada: 

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat (color blau 
del plànol 04) 4.179 m2. 

 Sota la cota 400 m de l’explotació (trama verda del plànol 04) 38.827 
m2. 

 
d) Volums:  

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat: 21.022,75 
m3. 

 Sota la cota 400 m de l’explotació: 377.966,50 m3. 
 
e) Cotes sobreexplotades: 

 A l’extrem nord de l’explotació fora del perímetre autoritzat, variable 
entre les cotes 417 i 432 m. 

 Sota la cota 400 m de l’explotació, entre les cotes 395 i 400 de la 
bancada superior i entre les cotes 377 a 385 i 400 de la bancada inferior. 

 
S’adjunten a l’ANNEX núm.1 el permís miner i la resta d’autoritzacions 
administratives. 
 
 

4. Dictaminar si s’ha extret pedra del massís de protecció que havia de 
quedar intacte i per sota de la cota 400 així com quantificar el material 
extret i determinar els punts, volum, superfície afectada, volum de 
pedra extreta i tonatge estimat. 

 
4.1. Les superfícies afectades en zones no autoritzades són: 

 
- Superfície afectada fora de l’àmbit autoritzat:    4.179 m2 
- Superfície afectada sota cota 400 m:   38.827 m2 

 
4.2. Explotació en àmbits no autoritzats: 
 

* Densitat pedra calcària: 2,7 t/m3 (tret del programa de restauració vigent 
1996, pag.18) 

 
-Volum pedra extreta per sota de la cota 400 m: 377.996,50 m3              
(1.020.590,55 t) 

-Volum pedra extreta fora de l’àmbit autoritzat:     21.022,75 m3         

(56.761,43 t) 
 
4.3. Restauració aprovada: 

-Volum de terres per la restauració (programa vigent 1996):  553.654,85 m3  

(1.494.868,10 t) 
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S’adjunten a l’ANNEX núm.3 la relació de plànols elaborats per realitzar els 
càlculs dels volums. 
(En ells es poden veure els indrets i superfícies que tenien de quedar intactes i 
fora de les zones no autoritzades) 
 
 

5. Valorar els danys i perjudicis provocats amb l’extracció del recurs en 
els punts i indrets no autoritzats i fixar el valor del volum i de la 
quantitat del material extret sense ajustar-se a les condicions del 
permís miner i demés autoritzacions de que es disposaven. 
 
Els danys i perjudicis ocasionats deriven en incrementar els impactes 
ambientals degut a ampliar una major superfície d’afecció i una 
sobreexplotació en la profunditat d’explotació permesa en les autoritzacions 
ambientals i mineres. Aquests impactes es tradueixen en un increment de 
problemes geotècnics, afecció a xarxa natura 2000, afecció Pla d’espais 
d’interès natural, risc d’erosió, major impacte paisatgístic, afecció 
permeabilitat ecològica. 
 
La valoració econòmica per no ajustar-se a les condicions del permís miner i 
autorització ambiental es fonamenta en el retorn de l’àrea afectada a la 
situació ambiental inicial, avanç de l’explotació del recurs en punts i indrets 
no autoritzats, és a dir, el cost de restaurar aquests àmbits no permesos. 
Aquesta valoració queda integrada en la resposta del punt 9.1. resultant un 
valor de 2.504.008,19 €.  
 

Per a la determinació del valor del volum i de la quantitat de material extret 
sense ajustar-se a les condicions del permís miner i demés autoritzacions es 
justifica en punt 7 amb un valor total de 699.219,14 €. 

 
 

6. Establir la forma de restauració de la realitat física alterada pel que fa al 
massís de protecció i a l’incompliment de la cota extractiva permesa i 
quantificar el cost. 

 

VALOR FINAL DE RESTAURACIÓ  

COD
I 

CONCEPTE TOTAL 

1 
Escarificació i llaurat 22.806,45 €

2 
Reposició del sòl 147.160,59 €

3 
Construcció de cunetes 3.384,33 €

4 
Revegetació 171.300,89 €

5 
Treballs de conservació 10.300,45 €

6 
Material de rebliment 2.149.055,48 €

TOTAL  
                         

2.504.008,19 €
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7. Determinar el valor del recurs natural extret sense ajustar-se a les 
condicions i límits fixats. 
 
Un cop definit el volum de recurs natural extret sense ajustar-se a les 
condicions i límits fixats, i saben ja el valor del cànon en  euros i m3, per 
cada període, es determina matemàticament el valor de recurs natural extret 
sense ajustar-se a les condicions i límits fixats, sent aquest un total de 
699.219,14 €. 

 
Destacar que aquest volum de recurs natural extret sense ajustar-se a les 
condicions i límits fixats es troba inclosa dins l’àrea PEIN de l’Alta Garrotxa, 
sòl no urbanitzable d’especial protecció. 

 
 

8. Determinar les actuacions de restauració de l’activitat extractiva que es 
troben pendents d’executar a la muntanya dels Comuns. 
 
 
Aquest punt es troba explicat detalladament de la pàgina 27 a la 30 
 
 

9. Valorar les actuacions de restauració no executades per part de la 
Mercantil Cycosa. 
 
9.1.- Per a la realització de les actuacions no executades segons el 
programa de restauració i autorització ambiental vigent, suma un valor total 
de 2.504.008,19 €  
 
9.2.- Per a la proposta de restauració de mínims, suma un valor total de 
239.691,08 € 
 
 

10. Informar sobre el termini per executar les obres de restauració i de 
l’activitat extractiva i de la realitat física alterada. 

 
Es preveuen dues alternatives de restauració.  
 
10.1.- Per dur a terme les actuacions no executades segons el programa de 
restauració i autorització ambiental vigent, es preveu un termini de 25 anys. 
 
10.2.- Per a dur a terme les actuacions d’execució segons la proposta de 
restauració de mínims, es preveu un termini 1 any. 
 
 
 
Girona, 11 de maig de 2016 
 
L’arquitecte tècnic      L’enginyer de mines 
Jordi Font i Jornet      Sergi Perujo Montràs 
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ANNEX núm. 1.- PERMISOS I AUTORITZACIONS 
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Autorització de la Direcció General del Departament d’Indústria i Energía, 
secció de Mines de Girona de 17/05/1993 (R.S. núm. 4758 de 19/05/1993), en 
el qual s’establia una superfície d’explotació de 110.922 m2 amb una 
vigència de 13 anys i perímetre segons coordenades que consten en la 
resolució (que no son les vigents actuals) i s’autoritza mentre tingui vigència el 
contracte d’arrendament de data 20/03/1992, amb l’informe favorable de Medi 
Ambient de data 14/05/1993, per un període de 5 anys. 
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