A L‟AJUNTAMENT DE CANTALLOPS

Assumpte: Denúncia contra el funcionament irregular de l‟explotació ramadera
de la fina “Els Noguers”

Que mitjançant el present escrit formulen denúncia contra el
funcionament irregular de l‟explotació ramadera situada a la finca “Els Noguers” amb
incompliment de les condicions imposades al seu dia a la llicència ambiental, i
s‟interessa l‟immediat tancament i clausura de la granja per incompliment de les
mesures de seguretat, salubritat, ornat, sanejament i higiene pública i sanitat animal.
Tanmateix, s‟interessa formalment que l‟Ajuntament de Cantallops
denegui la renovació de la llicència en el tràmit de revisió que correspon practicar en
data 1 d‟agost de 2016 als 8 anys de l‟atorgament de la llicència, així com adopti les
mesures sancionadores i de disciplina que pertoquen per l‟incompliment generalitzat i
continuat de les condicions imposades a la llicència. I que s‟ordeni la paralització
immediata de les obres que s‟executen sense disposar de llicència municipal d‟obres.
Petició de tancament i clausura de l‟explotació ramadera, de no
renovació de la llicència ambiental, d‟adopció de mesures sancionadores i de
paralització de les obres que es fonamenta en les següents

AL·LEGACI ONS

Primera:

OBJECTE DEL PRESENT ESCRIT.
El present escrit té per objecte formular una denúncia contra l‟irregular

funcionament de l‟explotació ramadera de “Els Noguers” per la manca de compliment
de les condicions imposades a la llicència ambiental atorgada en data 1 d‟agost de
2008, per l‟incompliment de les mesures del Projecte Tècnic autoritzat fa 8 anys i per
les lamentables condicions de seguretat, salubritat, higiene, ornat públic i sanitat
animal en què es troba la granja, amb la producció de nombroses molèsties per olors,
sorolls i contaminació.
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Les concretes pretensions que s‟exerciten amb la presentació d‟aquest
escrit són les següents:
1. Realitzar una inspecció amb caràcter d‟urgència, per part dels Serveis Tècnics
municipals que revisin l‟estat actual de les instal·lacions ramaderes i assenyalin
els incompliments de la legislació i normativa tècnica aplicables a les
instal·lacions que es troben obsoletes i en mal estat de conservació i les
deficiències, mancances i desajustos en relació a la llicència ambiental
atorgada, a l‟informe integral de l‟OGAU emès en relació a l‟activitat i al
Projecte tècnic autoritzat en el seu dia.
2. Ordenar la suspensió provisional de l‟activitat, per raó de no haver-se
complimentat en temps i forma el requeriment practicat per aquesta Alcaldia en
data 10 de Maig de 2016 exigint l‟aportació del control per una Entitat de
control ambiental i per incompliment dels requisits de funcionament de
l‟activitat.
3. Ordenar el tancament i clausura de l‟activitat per l‟incompliment generalitzat de
les condicions de funcionament imposades i pel mal estat de les instal·lacions.

4. Denegar la renovació de la llicència ambiental, en el tràmit de revisió que
correspon adoptar el proper mes d‟agost de 2016.

5. Adoptar les mesures de disciplina i sanció corresponents tot incoant expedients
sancionadors per tal de depurar i castigar totes les irregularitats comeses.
6. Ordenar la paralització de les obres que s‟executen sense disposar de llicència
municipal d‟obres.

Anunciades les pretensions articulades en el present escrit de denúncia
contra el funcionament de la granja que fou del Sr. Castelló i que ara es gestiona per
l‟empresa Dinàmic Rural SL, procedim a desenvolupar els motius en què s‟articula.
Segona:

EL MAL ESTAT GENERALITZAT DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
GRANJA.
EL CARÀCTER OBSOLET DE LES MATEIXES.
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Resulta evident i fàcilment constatable, amb una simple inspecció
ocular, el lamentable estat en què es troben les instal·lacions de l„explotació ramadera
que fou del Sr. Castelló, actualment propietat de l‟empresa de Roda de Ter Dinàmic
Rural SL, situades a l‟entrada del municipi.

Estat precari amb situació de pràctica ruïna, caràcter obsolet de totes
les instal·lacions i incompliment de les més elementals condicions de seguretat,
salubritat, higiene i sanitat, que de ben segur és plenament conegut per aquest
Ajuntament de Cantallops, que té competències en matèria de control de les activitats,
i que ha de conèixer, revisar i fiscalitzar el seu adequat funcionament.

Es pot

assenyalar el següent:


No estanqueïtat, fissures, esquerdes i trencament dels femers i fosses de
purins.



Mal estat dels slats de les construccions ramaderes. Edifici 1.1.



Cobertes d‟uralita amb amiant de les naus, que són material tòxic quin ús està
prohibit en l‟actualitat.



Inexistència de tancament perimetral.



No impermeabilització de les instal·lacions.



Inexistència de guals sanitaris i zones de desinfecció als accessos.



Defectes de la xarxa de sanejament i de la xarxa d‟aigües plujanes.



Canalitzacions obsoletes.



Sobreeiximent de la fossa de purins a 20 metres de la riera de Torrelles.



Defectes estructurals de la coberta instal·lada sobre cavallets de ferro de 2ª
mà, oxidats i amb uralites cobertes amb pedres.



Fosses no estanques.



Edifici 1.2 de la quadre de cabres en estat ruïnós.



Contenidors de cadàvers fora del perímetre de la granja i de lliure accés públic.



Trencament de la paret de pedra seca dels límits de la finca.



Utilització del pou no legalitzat.



Contaminació i abocaments de purins a la zona del pou durant anys.



Històric de denúncies interposades contra la granja.



Incompliment de les condicions de la llicència.
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Tercera:

INCOMPLIMENT GENERALITZAT DE LES CONDICIONS DE LA
LLICÈNCIA

AMBIENTAL

ATORGADA

PER

L‟ALCALDIA

DE

CANTALLOPS EN DATA 1 D‟AGOST DE 2008.
Cal assenyalar, en aquest punt, que l‟explotació ramadera preexistent
implantada a la finca, que ha estat adquirida fa 1 any i mig per la societat
domiciliada a Roda de Ter, no ha complert cap dels condicionants imposats pel
seu funcionament per part de la llicència ambiental atorgada en data 1 d‟agost
de 2008 per l‟Alcaldia de Cantallops.

I en particular ha incomplert les següents condicions:
1. Manca de revisió i comprovació per part de l‟Ajuntament de Cantallops de
l‟ajust de les instal·lacions a les condicions de la llicència ambiental i del
Projecte autoritzat en el seu moment.
2. Manca de realització i aportació per part del titular de l‟activitat dels controls
periòdics cada 4 anys.
3. Manca d‟implantació del tancament perimetral integral.
4. Manca d‟instal·lació de les zones de desinfecció de vehicles i guals sanitaris.
5. Inexistència de lazareto i de zona aïllada per animals malalts.
6. No impermeabilització i estanqueïtat de les basses de dejeccions i fosses dels
femers.
7. Inexistència de boques contra incendis.
8. Manca d‟implantació efectiva de xarxa de recollida d‟aigües plujanes.
9. Inexistència de sistemes de retenció de les escorrenties.

Tanmateix, cal indicar el següent:

a) Deteriorament generalitzat i estat pèssim de les construccions preexistents.
b) Cobertes obsoletes d‟uralita, que constitueix un material tòxic, nociu i
perillós en comptar amb amiant.
c) Inexistència de patis impermeabilitzats.
d) Fissures de les fosses de purins.
Tanmateix, no consta ni tan sols que l‟actual empresa hagi legalitzat la
seva situació i obtingut el canvi de titularitat de l‟explotació ramadera preexistent.
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Amb aquests antecedents, resulta improcedent i contrari a Dret,
permetre el funcionament de la granja i el que pertoca, pròpiament és el seu
tancament i clausura immediata.
Aquesta situació de deteriorament generalitzat s‟evidencia directament
del propi reportatge fotogràfic de l‟Estudi d‟impacte i integració paisatgística aportat pel
Promotor per a la petició d‟ampliació.

Situació general de les instal·lacions que haurien de comportar el
tancament i clausura de la granja.

Resulta inqüestionable aquest incompliment de les condicions de la
llicència ambiental:


Realització de control inicial parcial en termini de 4 mesos.



Disposició de basses/fosses de purins amb capacitat mínima de 645m3.



Acreditar disponibilitat de base territorial.



Boques de 25mm i de mànega contra incendis.



Controls periòdics cada 4 anys.



Correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d‟emmagatzematge
de dejeccions.



Vigència pòlissa assegurança per recollida i tractament d‟animals morts.



Condicions i mesures de prevenció de zones de residus zoosanitaris i
d‟animals morts en bon estat d‟ús.



Correcte estat de manteniment i ordre de zones d‟emmagatzematge de
residus.



Realització de controls per Entitat ambiental Col·laboradora sobre totes les
determinacions de la llicència ambiental i sobre nivells d‟emissió i prescripcions
tècniques.



Emmagatzematge de dejeccions estancs i impermeabilitzats.



Sistema de detecció de fuites de la bassa de purins.



Controls de males olors i Registre.



Cobertes amb canals de recollida d‟aigües de pluja.



Dotació equips de pressió d‟aigua per neteja.



Sistema recollida aigües brutes i de neteja.



Mesures per evitar vessaments accidentals en l‟actuació dels purins i de les
aigües residuals de les fosses.



Tanques perimetrals i sortida de gasos a les instal·lacions de purins i aigües
residuals.
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Impossibilitat de contacte de les aigües pluvials amb elements contaminants
(purins, pinsos, deixalles).



Instal·lacions i accessos mantinguts “ordenats i en perfecte estat de
conservació”.



Mesures prevenció contra incendis.



Autorització de l‟ACA del pou i de les instal·lacions en zona de policia.

Quarta:

INCOMPLIMENT

DE

L‟OBLIGACIÓ

D‟ASSOLIR

NIVELLS

DE

SANEJAMENT ADEQUAT AMB GARANTIES DE SEGURETAT,
SALUBRITAT I NO CONTAMINACIÓ.
INFRACCIÓ DE L‟ARTICLE 197 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 I
59 I 60 DEL REGLAMENT D‟URBANISME.
EXISTÈNCIA DE COBERTES EN MAL ESTAT I AMB MATERIALS
CONTAMINANTS PROHIBITS.
VULNERACIÓ DEL REIAL DECRET 396/2006 DE 31 DE MARÇ.

Les instal·lacions i edificacions preexistents a la granja no compleixen
les següents condicions mínimes:


Condicions mínimes de sanejament.



Condicions de seguretat.



Condicions de salubritat.



Condicions d‟higiene.
Condicions, totes elles, exigides a l‟article 59 del Reglament

d‟urbanisme i al conjunt de la Normativa urbanística.
Diu, a la lletra, el precepte invocat:

ARTICLE

59

REGLAMENT

D‟URBANISME:

Mesures

correctores i condicions de caràcter urbanístic per a la implantació
d'activitats i construccions en sòl no urbanitzable.
“59.1 Els plans especials urbanístics i les resolucions per les
quals s'aprovi la implantació d'actuacions en sòl no urbanitzable
han de fixar les mesures correctores aplicables a fi d'evitar la
degradació i la fragmentació d'espais agraris i l'afectació greu a les
explotacions agràries, i a fi de minorar els efectes de les edificacions, de
llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre
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la qualitat del paisatge, i també han de fixar les condicions de caràcter
urbanístic que calgui.
59.2 En les resolucions indicades en el punt anterior, així com, si
s'escau, en les llicències municipals per a la implantació d'usos i
construccions en sòl no urbanitzable s'han de fer constar les
condicions especials que s'han d'adoptar, a càrrec de les persones
interessades, per a l'obtenció dels subministraments necessaris i
l'assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes
garanties de seguretat, salubritat i no contaminació que tinguin en
compte els riscs geològics, naturals i tecnològics.
59.3 Les resolucions per les quals s'aprovi o autoritzi la
implantació d'actuacions en sòl no urbanitzable poden subjectar el
desenvolupament d'aquestes actuacions a un termini temporal, sempre
que estigui justificat per les característiques de l'actuació, transcorregut
el qual s'ha de produir, a càrrec de la persona interessada, el
desmantellament de la instal·lació o construcció i la restitució del sòl al
seu estat originari.
59.4 Quan l'actuació no és promoguda per una administració
pública, per a garantir adequadament el compliment de les mesures
correctores i de les condicions de caràcter urbanístic o temporal
que s'imposin s'ha de prestar fiança per la quantia que s'estableixi
en l'acord d'atorgament de la llicència. Aquesta garantia no pot excedir
del pressupost estimat per a l'adopció de les mesures i condicions
imposades.
La constitució de la garantia davant l'ajuntament i la presentació
del projecte d'execució són condicions de compliment inexcusable per a
l'inici de l'execució de les obres, cas de ser autoritzat el projecte i una
vegada atorgada la llicència municipal.
59.5 Les condicions que estableixin les llicències d'acord amb els
apartats 2 i 3 d'aquest article, o d'acord amb l'article 60 d'aquest
Reglament, es poden fer constar en el Registre de la propietat d'acord
amb la legislació hipotecària.”
Tanmateix, l‟obligació de mantenir les condicions de seguretat i
salubritat es requereixen a l‟article 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d‟agost
a tots els propietaris d‟edificacions i construccions. Precepte que diu a la lletra:
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ARTICLE 197 DECRET LEGISLATIU 1/2010: Deures legals
d‟ús, conservació i rehabilitació i ordres d‟execució.
“1. Les persones propietàries de tota classe de terrenys,
construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús,
conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la
legislació aplicable en matèria de sòl i per la legislació sectorial.
Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació
de les condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges.
2. Les persones propietàries o l’administració han de sufragar
el cost derivat dels deures a què es refereix l’apartat 1, d’acord amb
la legislació aplicable en cada cas i tenint en compte l’escreix sobre el
límit dels deures de les persones propietàries quan es tracti d’obtenir
millores d’interès general.
3. Els ajuntaments han d’ordenar d’ofici o a instància de
qualsevol persona interessada, l’execució de les obres necessàries
per conservar les condicions a què es refereix l’apartat 1. Les
ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa de règim local, amb
observança sempre del principi de proporcionalitat administrativa i amb
l’audiència prèvia de les persones interessades.
(...)”

L‟article 60 del Reglament d‟Urbanisme disposa el següent:
ARTICLE

60

REGLAMENT

D‟URBANISME:

Condicions

d'edificació en sòl no urbanitzable.
“Les llicències d'edificació en sòl no urbanitzable poden establir
les condicions necessàries per garantir que els materials, els
sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les
edificacions en sòl no urbanitzable siguin coherents formalment
amb el caràcter de l'àmbit territorial on siguin emplaçats, d'acord, si
s'escau, amb els criteris establerts en aquest sentit pel planejament
territorial i el planejament urbanístic.”

En el cas que ens ocupa les edificacions preexistents infringeixen
manifestament les més elementals condicions d‟integració paisatgística, i els
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materials utilitzats són actualment prohibits. De manera que no es pot permetre
el seu canvi d‟ús i l‟ampliació de la granja.
En efecte, les cobertes d‟uralita i fibrociment, contenen amiant,
material tòxic i contaminant, que en l‟actualitat no es pot autoritzar, per existir
una prohibició del seu ús en virtut de l‟Ordre del Ministeri de Presidència de 7 de
Desembre de 2001 per la que es modificà l‟Annex 1 del Reial Decret 1406/1989 de
10 de Novembre. Ordre que va prohibir utilitzar fibres d‟amiant i productes que
les continguin.
D‟altra banda, no es pot autoritzar canvis en les naus i l‟ampliació
de la granja atesa les males condicions de les cobertes, atès que els treballadors
es veuran afectats pel risc i la perillositat d‟aquest material tòxic. Amb infracció
d‟allò establert al Reial Decret 396/2006 de 31 de Març sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables a treballs amb risc d‟exposició a l‟amiant.

Extrems, tots ells, que han de comportar impedir el funcionament de
l‟activitat.
Cinquena:

EXIGÈNCIA D‟APLICACIÓ DEL RÈGIM DE FORA D‟ORDENACIÓ
DELS USOS, ACTIVITATS I CONSTRUCCIONS.
A criteri dels aquí compareixents, l‟estat lamentable amb que es troben

totes les instal·lacions de la granja, el seu caràcter obsolet i totalment deteriorat,
comporta que la situació actual impedeixi la continuació de l‟activitat mentre no
s‟adeqüin les instal·lacions a les condicions imposades en la llicència ambiental vigent.
Això és així atès que considerem d‟indispensable i obligada aplicació el
règim de fora d‟ordenació.

Règim que impedeix ampliar edificacions, construccions, usos i activitats
i que entenem plenament aplicable al cas.

Especialment quan, consta inscrit al Registre de la Propietat pel que fa a
les finques adquirides per Dinàmic Rural SL, la següent nota marginal:
“No se ha acreditado por parte del Ayuntamiento el hecho de
que la edificación declarada se encuentre dentro de ordenación en
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los términos previstos en el articulo 20.4.b del Texto Refundido de
la Ley del Suelo”.
Per la seva banda, l‟article 193 de la Normativa urbanística del municipi
exigia inscriure les llicències d‟obres en SNU per nota marginal al Registre de la
Propietat. Llicències que no consten inscrites al Registre de la Propietat, extrem que
demostra un nou incompliment de la normativa aplicable.

Sisena:

REQUERIMENT DE L‟ALCALDIA DE DATA 10 DE MAIG DE 2016.
INCOMPLIMENT

DEL

TERMINI

D‟UN

MES

ATORGAT

PER

APORTAR L‟ACTA FAVORABLE.
En data 10 de Maig de 2016, l‟Alcalde – President de l‟Ajuntament
de Cantallops va formalitzar un requeriment a l‟empresa Dinàmic Rural SL per tal
de que en el termini màxim d‟un mes, a comptar de l‟endemà del requeriment,
presentés davant l‟Administració Municipal, acta favorable emesa per una Entitat
de control ambiental verificant el compliment de les condicions de la llicència
ambiental i garantint l‟adequació permanent de les activitats als requeriments
legals aplicables i en concret als requeriments de la llicència ambiental.

En aquest requeriment de data 10 de Maig de 2016, es constatava,
formalment, el següent:
1. La inexistència a l‟expedient administratiu municipal de l‟aportació dels controls
periòdics de l‟activitat efectuats per una Entitat de Control Ambiental.
2. L‟obligació d‟aportar aquests controls periòdics.
3. El deure de verificar i garantir el compliment de les condicions de la llicència i
l‟adequació permanent “als requeriments legals aplicables i específicament als
requeriments de la llicència ambiental”.
4. L‟obligació d‟haver sotmès l‟activitat a un control inicial en el termini de 4
mesos.

I el requeriment practicat, ordenava, literalment, el següent:
No consta a l‟expedient administratiu municipal que s‟hagin
aportat els controls periòdics efectuats per una Entitat de Control
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Ambiental.

Per la qual cosa d‟acord amb la Disposició Transitòria

Segona de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l‟activitat
econòmica, apartat segon “les activitats ramaderes que disposen de
llicència ambiental en la data d‟entrada en vigor d‟aquesta llei i que amb
la nova regulació queden incloses a l‟annex III de la Llei 20/2009 resten
subjectes al règim de control de les activitats sotmeses a comunicació
que estableix l‟article 73 si acrediten disposar d‟acta favorable
obtinguda en el control inicial i en el darrer control públic periòdic
fet d‟acord amb la llicència atorgada. Cas contrari, mantenen el
règim de control que estableix la llicència.
Per l‟anterior, cal que en el termini màxim d‟un mes a comptar
de l„endemà d‟aquest requeriment presenti davant l‟Administració
Municipal acta favorable emès per una entitat de control ambiental
a que resta subjecte la llicència d‟activitat ramadera concedida per
Decret

d‟Alcaldia

GLAD070303).

de

data

1

d‟agost

de

2008

(expedient

Aquest control verifica el compliment de les

condicions de la llicència i garanteix l‟adequació permanent de les
activitats als requeriments legals aplicables i, específicament als
requeriments de la llicència ambiental”.
El cert és que ha transcorregut el termini d‟1 mes, des del passat 10 de
Juny de 2016, sense que s‟hagi aportat aquesta Acta favorable, extrem que ha de
comportar el tancament i clausura de l‟activitat, mentre no es garanteixi el seu ajust a
les condicions ambientals de la llicència vigent i el compliment dels requeriments de la
legislació i normativa ambiental i sectorial.
Setena:

INFRACCIÓ

DE

L‟OBLIGACIÓ

DE

CONTROLS

AMBIENTALS

PERIÒDICS.
VULNERACIÓ DE L‟ARTICLE 68 DE LA LLEI 20/2009 DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
L‟article 68 de la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats obliga al control continuat i a l‟adequació permanent de les
activitats als requisits ambientals.

Diu, a la lletra, el precepte invocat:
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ARTICLE 68 LLEI 20/2009: Prevenció i control integrats.
“1. Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial
previ a la posada en funcionament i a controls ambientals
periòdics posteriors, per a garantir-ne l'adequació permanent a les
determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades
específicament en l'autorització o llicència ambientals.
2. L'autorització i la llicència ambientals o, si escau, l'autorització
substantiva dels annexos I.3 i IV, estableixen el règim del control inicial i
la modalitat, els terminis i els continguts dels controls periòdics a què se
sotmet l'exercici de l'activitat.
3. El control en matèria de risc d'accidents greus es regeix per la
normativa específica.
(...)”
Actuacions de control periòdic previstes també a l‟article 71, en la
següent forma:
ARTICLE 71 LLEI 20/2009:
“Actuacions de control ambiental periòdic
1. L'acció de control periòdic té per objecte garantir
l'adequació permanent de les activitats als requeriments legals
aplicables i, específicament, als requeriments fixats en l'autorització o
la llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no
substancials.
2. Les activitats s'han de sotmetre als controls periòdics que
fixen l'autorització o la llicència ambientals, o l'autorització
substantiva corresponent. Els terminis dels controls periòdics s'han
d'establir tenint en compte els terminis determinats en altres
declaracions o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini
fixat per l'autorització o la llicència, s'estableixen, amb caràcter
indicatiu, els terminis següents:
a) Les activitats de l'annex I.1, cada dos anys.
b) Les activitats dels annexos I.2 i I.3, cada quatre anys.
c) Les activitats dels annexos II i IV, cada sis anys.
La conformitat del compliment de les condicions de llicència
ambiental o sectorial es duu a terme, per a les activitats dels
annexos

II

i

IV,

mitjançant

una
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entitat

col·laboradora

de

l'Administració ambiental, llevat que en la llicència ambiental o
sectorial l'ajuntament encomani els controls periòdics als serveis
tècnics municipals, d'acord amb les ordenances municipals. Així
mateix, les ordenances municipals poden establir que sigui innecessari
efectuar controls periòdics de determinades tipologies d'activitats.
(...)
4. Són objecte de control ambiental les determinacions fixades
en l'autorització o en la llicència ambientals i, específicament, les
següents:
a) Les emissions.
b) La producció i la gestió de residus.
c) Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de
depuració i sanejament.
d) Les mesures i les tècniques d'estalvi energètic, d'aigua i de
matèries primeres que s'han pres en consideració.
e) El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i
d'immissions, si escau. Els contaminants mesurats en continu i que
estan connectats, per a llur seguiment, amb l'òrgan del departament
competent en matèria de medi ambient resten exempts de controls.
f) Les immissions, si escau, en els termes que figurin en
l'autorització o en la llicència ambientals.
g) La vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la
responsabilitat civil, en les condicions fixades en l'autorització o en la
llicència ambientals.”

Vuitena:

INFRACCIÓ D‟OBLIGACIONS DERIVADES DE LA LLEI 20/2009 DE 4
DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES
ACTIVITATS.

En el present cas, el titular de la granja, està incomplint les obligacions
derivades de la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les
activitats.

I en particular les següents:


Article 5 Condicions generals de funcionament.
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Article 6 Obligacions generals de les persones o les empreses titulars de les
activitats.
L‟anterior

i

l‟actual

titular

de

la

granja

han

incomplert,

concretament, les següents obligacions:


Ajustar l‟activitat a les condicions de la llicència (article 6.2.b).



Utilitzar les instal·lacions sense assolir els objectius de qualitat ambiental
exigibles (article 6.1).



Haver funcionat diversos anys sense superar el control inicial (article
6.3.b).



No haver comunicat formalment a l‟Ajuntament les modificacions o
ampliació d‟activitat (article 6.3.e).



No comunicar en temps la transmissió de la titularitat de la llicència
(article 6.3.f).



No complir les obligacions de la legislació aplicable (article 6.3.i).

Diu, a la lletra, el precepte invocat:

ARTICLE 6 LLEI 20/2009: Obligacions generals de les persones
o les empreses titulars de les activitats.
“1. Les activitats que són objecte d'aquesta llei i les
instal·lacions que hi estan vinculades han d'ésser projectades,
instal·lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que
s'assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que
fixa la legislació.
2. Les activitats i les instal·lacions que estan vinculades a
aquesta llei compleixen les obligacions generals fixades per
l'article 6.1 si són desenvolupades i utilitzades, respectivament,
d'acord amb la finalitat i l'ús que els són propis i si compleixen les
condicions següents:
a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes
d'acord amb la reglamentació i les instruccions del departament
competent de la Generalitat, i, si no hi ha reglamentació o instruccions
específiques, quan s'ajusten a les normes tècniques de reconeixement
general.
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b) Complir, si són preceptives, les condicions establertes per a
l'autorització o la llicència, o les obligacions que deriven del règim de
comunicació.
3. La persona o l'empresa titulars de les activitats incloses en
l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han de:
a) Disposar de l'autorització, la llicència o la comunicació
ambientals, i, en el cas de les activitats de l'annex I.3 i de les activitats
regulades per la legislació d'espectacles públics i activitats recreatives,
de l'autorització substantiva.
b) Sotmetre l'activitat al control ambiental inicial, quan sigui
preceptiu.
c) Sotmetre l'autorització o la llicència ambientals a la revisió
periòdica establerta.
d)

Complir

les

obligacions

de

control

periòdic

i

de

subministrament d'informació establertes en l'autorització o la
llicència ambientals.
e) Comunicar a l'òrgan que ha atorgat l'autorització o la llicència
ambientals qualsevol modificació, substancial o no, que es proposi
de dur a terme en l'activitat.
f) Comunicar a l'òrgan que ha atorgat l'autorització o la
llicència ambientals la transmissió de la titularitat.
g) Informar immediatament l'òrgan que ha atorgat l'autorització o la
llicència ambientals de qualsevol incident o accident que pugui afectar el
medi ambient o les persones.
h) Prestar l'assistència i la col·laboració necessàries a les persones
que duguin a terme les actuacions de control, vigilància i inspecció.
i) Complir qualsevol altra obligació establerta en aquesta llei i
en les altres disposicions aplicables.”

La infracció d‟aquestes obligacions, ha de comportar l‟actuació
immediata per part d‟aquest Ajuntament i bé ordenar el tancament i clausura de
l‟activitat, o bé exigir la immediata suspensió del seu funcionament fins a la
implementació de les mesures adequades que garanteixin el seu correcte estat.

Novena:

SOBRE

L‟OBLIGACIÓ

D‟ACTUAR

CANTALLOPS.
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DE

L‟AJUNTAMENT

DE

A criteri dels aquí denunciants, l‟Ajuntament de Cantallops està obligat a
actuar atès que ostenta les competències corresponents al control de les Activitats
industrials i econòmiques del seu municipi, i de fiscalitzar i controlar el compliment de
les condicions de les llicències ambientals atorgades pel propi Ajuntament.
En aquest sentit, s‟invoquen els següents preceptes:
1. Article 74.1 del Decret 179/1995 de 13 de Juny pel qual s‟aprova el
Reglament d‟obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
2. Article 74 de la Llei 20/2009 regulador de la funció inspectora, que en el
seus apartats 1 i 3, disposa:

ARTICLE 74 LLEI 20/2009: Acció inspectora.
“1. Les activitats que regula aquesta llei resten subjectes a l'acció
inspectora de l'ens corresponent del departament competent en matèria de
medi ambient o de l'ajuntament, de conformitat amb les competències que
té, sens perjudici de l'aplicació del principi de col·laboració interadministrativa.
2. Sens perjudici de les atribucions que la normativa sectorial atorga a
l'òrgan competent per a emetre l'autorització substantiva, el departament
competent en matèria de medi ambient pot inspeccionar el compliment de les
condicions ambientals fixades en la declaració d'impacte ambiental, i també les
accions de restitució o restauració que hagin estat incloses en l'autorització
substantiva. En tots els casos és preceptiva una inspecció en finir les accions
de restitució o restauració.
3. L'acció inspectora es pot dur a terme en qualsevol moment, amb
independència de les accions específiques de control inicial i periòdic de
les activitats, de revisió de les autoritzacions o de les llicències
ambientals i de la funció inspectora regulada per la legislació ambiental
sectorial.”
I precepte que obliga a l‟exercici, per part d‟aquest Ajuntament de l‟acció
inspectora en qualsevol moment.

3. Article 65 de la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental
de les activitats, que disposa:
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ARTICLE 65 LLEI 20/2009: Clausura d‟activitats.
“1. L'òrgan competent per a atorgar les activitats, amb la
instrucció prèvia del procediment administratiu corresponent, pot
clausurar les activitats que s'exerceixen sense l'autorització
ambiental, la llicència ambiental o la comunicació exigibles en
aplicació d'aquesta llei. Aquest procediment és independent de la
instrucció de l'expedient sancionador que correspongui.
2. Iniciat el procediment establert per l'article 65.1, en el cas que es
constati que, d'una manera imminent, hi ha afecció o risc d'afecció
per al medi i per a les persones, l'òrgan competent pot acordar de
suspendre provisionalment l'activitat d'una manera immediata,
tenint en compte que s'ha de confirmar o aixecar aquesta mesura
cautelar un cop escoltada la persona titular de l'activitat.”

4. Article 68 de la Llei 20/2009 que obliga al control continuat de les activitats, en
els següents termes:
ARTICLE 68 LLEI 20/2009: Prevenció i controls integrats.
“1. Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a
la posada en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors,
per a garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions ambientals
legals i a les determinacions fixades específicament en l'autorització o
llicència ambientals.
2. L'autorització i la llicència ambientals o, si escau, l'autorització
substantiva dels annexos I.3 i IV, estableixen el règim del control inicial i la
modalitat, els terminis i els continguts dels controls periòdics a què se sotmet
l'exercici de l'activitat.
3. El control en matèria de risc d'accidents greus es regeix per la normativa
específica.
4. S'han de desenvolupar per reglament la inscripció i el seguiment de les
activitats subjectes al règim de comunicació, i també els règims de control
específics de les activitats ramaderes i altres activitats que ho
requereixin.”

Desena:

DEURE DE PARALITZAR I SUSPENDRE LES OBRES SENSE
LLICÈNCIA.
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S‟invoca, en aquest apartat, el fet de que s‟estan executant obres a
la granja sense que consti que es disposa de la preceptiva llicència municipal
d‟obres.
En aquest sentit, s‟han realitzat durant el mes de juny de 2016 obres
d‟explanació i moviments de terres, d‟instal·lació del tancament en determinats
punts.

Entre octubre de 2015 i febrer de 2016 es va reformar i remodelar el interior de
una de les naus (el edifici 2). Es va fer un moll de càrrega per porcs en l‟edifici
1.1 a l‟angle Nord-est, es va inutilitzar una fossa de purins existent i al seu
damunt es va construir una sabata sobre un encofrat per col·locar dos sitges de
pinso a sobre. I s‟ha instal·lat també un dipòsit d‟aigua de 30.000 litres a la part oest
alta de la finca. Obres que consten acreditades en l‟Informe aportat.
Els compareixents van sol·licitar el passat dia 27 d‟abril de 2016 i
RE núm. 331 de l‟Ajuntament que es lliurés còpia del expedient del Projecte
presentat i de l‟activitat de la granja. La llicència d‟obres no fou entregada.
Els compareixents van sol·licitar el passat dia 21 de juny de 2016 i
RE núm. 480 de l‟Ajuntament que es lliurés la llicència d‟obres sense que
l‟Ajuntament de Cantallops ho hagi fet.
De manera que no constant llicència d‟obres, cal aturar i suspendre
tots els treballs i obres que es realitzen a la granja.

I cal adoptar les corresponents mesures de disciplina i sanció, en
aplicació d‟allò establert als següents preceptes del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d‟agost pel que s‟aprovà el Text refós de La Llei d‟Urbanisme:


Article 187 apartat 2 b), f), j) i concordants sobre obligació de disposar de
llicència per realitzar obres, moviments de terres i instal·lar tanques.



Article 212.2 i 214 sobre infracció urbanística per no disposar de llicència o
incomplir les seves condicions.



Articles 199 i concordants sobre l‟obligació d‟exercir les funcions de disciplina i
control urbanístic.
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Onzena:

DEURE DE DECLARAR LA CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA
AMBIENTAL.

Procedeix declarar la caducitat de la llicència per manca de control
inicial en el termini establert a la mateixa, per així disposar-ho l‟article 61 de la Llei
20/2009:
ARTICLE 61 LLEI 20/2009: Caducitat de l‟autorització i de la
llicència ambientals.
“1. L’autorització i la llicència ambientals caduquen quan
l’activitat no se sotmet a un control ambiental inicial:
a) En el termini establert per l’autorització o la llicència ambientals.
b) Si l’autorització o la llicència ambientals no estableixen el
termini, transcorreguts quatre anys des de la data en què es va atorgar.
(...)
3. Un cop caducada l’autorització o la llicència ambientals, l’òrgan
ambiental competent ha de declarar i ha d’acordar l’arxivament de les
actuacions, amb l’audiència prèvia a la persona o l’empresa titulars.”

En el cas que ens ocupa, cal assenyalar que ens consta que existeix un
Informe de verificació de l‟avaluació ambiental emès en data 17 de Novembre de 2006,
on s‟assenyalaren les següents deficiències per part de l‟Entitat “Intervenció Ambiental
AmbiCert SL”:


Insuficiència de la capacitat d‟emmagatzematge de purins de 290‟90m3 per un
període de 2‟25 mesos.



No validació del Pla de gestió de dejeccions ramaderes ni aprovació per part
del DARP.

Extrems que desconeixem si foren subsanats en el seu moment. Si
sabem que la fossa original ha estat inutilitzada.
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Dotzena:

RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA DELS INCOMPLIMENTS PER PART
DE L‟ANTIC I L‟ACTUAL PROPIETARI.
L‟article 64 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control

ambiental de les activitats regula la transferibilitat de les llicències a l‟hora que
estableix la responsabilitat solidària dels titulars antics i nous.

Així ho disposa el precepte invocat:

ARTICLE 64 LLEI 20/2009: Transferibilitat.
“1. L’autorització i la llicència ambientals són transferibles amb la
comunicació, dirigida a l’òrgan ambiental competent, en què s’acrediti
subrogar els titulars nous en els drets i els deures derivats de
l’autorització o la llicència ambientals.
2. El canvi de titularitat de les activitats incloses en l’annex III s’ha
de comunicar a l’ajuntament corresponent.
3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les
obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.
4. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació
corresponent, tant els titulars antics com els titulars nous resten
subjectes d’una manera solidària a totes les responsabilitats i les
obligacions derivades de l’autorització ambiental, de la llicència
ambiental o de la comunicació.”
Consta als aquí denunciants que s‟han produït les següents
transmissions:


De Lluís Castelló a Brigithe Sidsel.



De Brigithe Sidsel a Dinàmic Rural SL.

I no consta en la documentació administrativa que Brigithe Sidsel
hagués comunicat l‟adquisició de la granja ni tampoc la seva transmissió. Extrems que
són irregularitats que caldrà sancionar.
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Tretzena:

IMPROCEDÈNCIA D‟ATORGAR LA REVISIÓ I RENOVACIÓ DE LA
LLICÈNCIA.
APLICACIÓ

DE

LA

LLEI

DE

PREVENCIÓ

I

CONTROL

D‟ACTIVITATS.
La llicència ambiental atorgada per Decret d‟Alcaldia de data 1 d‟agost
de 2008, estava sotmesa a la condició de renovació al cap de 8 anys.
Aquesta renovació als 8 anys, apareix imposada a l‟article 62 de la Llei
20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

Precepte que diu, a la lletra, el següent:
ARTICLE 62 LLEI 20/2009: Revisió de l‟autorització i de la
llicència ambientals.
“1. L’autorització ambiental, a l’efecte de renovar-la, resta subjecta
a una revisió periòdica cada vuit anys, en el cas de les activitats de
l’annex I.1, i cada dotze anys en el cas de les activitats de l’annex I.2.
Aquesta revisió periòdica es pot fer coincidir, si per motius d’eficàcia i
economia resulta possible, amb el control periòdic immediatament
anterior a la data màxima fixada per a revisar l’autorització.
2. La llicència ambiental de les activitats de l’annex II està subjecta
a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en
matèria d’aigua, aire o residus.
3. En el cas de les activitats amb la certificació del sistema
d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), la revisió
periòdica ha de coincidir amb la renovació del registre de l’EMAS.
4. S’ha de revisar anticipadament l’autorització i la llicència
ambientals i modificar-les en els supòsits següents:
a) Si la contaminació produïda per l’activitat fa convenient revisar
els valors límit d’emissió fixats en l’autorització o la llicència, o incloure’n
de nous.
b) Si hi ha una variació important del medi receptor respecte de
les condicions que presentava en el moment que es va atorgar
l’autorització o la llicència.
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c) Si l’aparició de modificacions importants en les millors tècniques
disponibles, validades per la Unió Europea, fa possible reduir
significativament les emissions sense imposar costos excessius.
d) Si la seguretat de funcionament de l’activitat fa necessari
utilitzar altres tècniques.
e) Si així ho exigeix la normativa ambiental aplicable.”
Doncs bé, en el cas que ens ocupa, i ateses les condicions i
circumstàncies en que es troben les instal·lacions i l‟incompliment generalitzat
dels requisits i condicions de la llicència ambiental vigent, no es pot atorgar la
renovació i el que correspon és denegar la revisió de la llicència i ordenar el
tancament definitiu de l‟activitat.

Catorzena:

DEURE DE SANCIONAR ELS FETS I ORDENAR LA CLAUSURA.
S‟invoca en aquesta al·legació l‟obligació que té l‟Ajuntament de

Cantallops de sancionar els fets de conformitat amb allò establert a l‟article 82 de la
Llei 20/2009 de 4 de desembre.
En particular s‟han produït les infraccions greus dels apartats d) i i), que
disposa:
ARTICLE 82 LLEI 20/2009:
“2. Són infraccions greus:
d) No sotmetre l’activitat inclosa en el règim de llicència
ambiental als controls periòdics preceptius.
i) Incomplir les determinacions de l’autorització o la llicència
ambientals no establertes per la legislació sectorial ambiental.”

Havent d‟imposar-se multes de quantia de 20.000€ a 200.000€ segons
allò establert a l‟article 83 apartats b) de la Llei 20/2009 i la clausura de l‟activitat.

Tanmateix, cal imposar les sancions urbanístiques corresponents pel
que fa a les obres executades sense llicència d‟obres.

22

Quinzena:

IMPORTANT OPOSICIÓ DE LA POBLACIÓ AL FUNCIONAMENT DE
LA GRANJA‟AMPLIACIÓ DE LA GRANJA.

Procedeix, en aquest punt, indicar que bona part de la població està en
contra de l‟ampliació de la granja i la seva transformació en una activitat ramadera
intensiva i de tipus industrial.

I una gran part de la població exigeix també la seva immediata
clausura atès el precari estat de les seves instal·lacions, les molèsties que
genera i el seu irregular funcionament.
És per això que s‟han recollit 77 signatures en contra de la granja
entre els veïns i residents a Cantallops.
No podent aquest Ajuntament continuar fent la vista grossa davant del
funcionament irregular i sense garanties d‟aquesta granja, i a la vista de les greus
deficiències que presenta, i en particular a la gravíssima problemàtica per males olors,
sorolls i contaminació.
Setzena:

PETICIÓ DE PRÀCTICA DE PROVA EN VIA ADMINISTRATIVA.
Per tal d‟acreditar tot allò que ha quedat dit, s‟interessa, a l‟empara

d‟allò establert als articles 80 i 81 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic
de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la pràctica de
les següents proves:

1r.

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS.
Consistent en que per part dels Serveis Tècnics municipals s‟emeti

informe, en relació als següents extrems:
1. Que pels Serveis Tècnics Municipals es certifiqui en relació als següents
extrems pel que fa a la granja Els Noguers i a la seva situació actual:


Si disposa de tancament perimetral.



Si disposa de zona de desinfecció de vehicles i gual sanitari.



Estanqueïtat i impermeabilització o no de les fosses i basses de purins.
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Estat de totes i cadascuna de les edificacions de la granja i dels seus
elements estructurals informant si s‟ajusten a les condicions de seguretat
exigibles o si presenten dèficits.



Característiques de les cobertes de les 2 naus i condicions de seguretat o
no de les mateixes.



Estat de les instal·lacions corresponents a la bassa de dejeccions
ramaderes i fossa de purins.



Grau de compliment i ajust de les instal·lacions a la llicència ambiental de la
granja i al Projecte autoritzat per Decret d‟Alcaldia d‟1 d‟agost de 2008.



Si el pou de la granja està legalitzat.

2. Grau de compliment de les condicions de la llicència ambiental vigent de l‟1
d‟agost de 2008 per part de les instal·lacions de la granja en el moment actual,
ajust o no a l‟Informe integral de l‟OGAU emès en relació a l‟activitat i al
Projecte Tècnic autoritzat.

Tot certificant els següents extrems:


Realització o no del control inicial parcial de l‟activitat en termini de 4
mesos.



Disposició o no de basses/fosses de purins amb capacitat mínima de
645m3 en condicions adequades d‟estanqueïtat i impermeabilitat.



Acreditació o no de la disponibilitat de base territorial.



Dotació o no de boques de 25mm i de mànega contra incendis.



Pràctica o no dels controls periòdics cada 4 anys.



Correcte

estat

de

manteniment

i

funcionament

del

sistema

d‟emmagatzematge de dejeccions o deficiències del mateix.


Vigència pòlissa assegurança per recollida i tractament d‟animals morts.



Condicions i mesures de prevenció de zones de residus zoosanitaris i
d‟animals morts en bon estat d‟ús o deficiències que presenta.



Correcte estat de manteniment i ordre de zones d‟emmagatzematge de
residus o deficiències que presenta.



Realització o no de controls per Entitat ambiental Col·laboradora sobre
totes les determinacions de la llicència ambiental i sobre nivells d‟emissió i
prescripcions tècniques.
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Emmagatzematge de dejeccions estancs i impermeabilitzats o en el seu cas
dèficits actuals.



Sistema de detecció de fuites de la bassa de purins.



Controls de males olors i Registre.



Cobertes amb canals de recollida d‟aigües de pluja.



Dotació equips de pressió d‟aigua per neteja.



Sistema recollida aigües brutes i de neteja.



Mesures per evitar vessaments accidentals en la gestió dels purins i de les
aigües residuals de les fosses.



Tanques perimetrals i sortida de gasos a les instal·lacions de purins i aigües
residuals.



Impossibilitat de contacte de les aigües pluvials amb elements contaminants
(purins, pinsos, deixalles).



Instal·lacions i accessos mantinguts “ordenats i en perfecte estat de
conservació”.



Mesures de prevenció contra incendis.



Autorització de l‟ACA del pou i de les instal·lacions en zona de policia.

2n.

INFORME DEL SECRETARI MUNICIPAL
Que pel Secretari Municipal s‟emeti informe sobre els següents

extrems:
a) Llicències municipals d‟obres atorgades per l‟Ajuntament de Cantallops en
relació a l‟autorització de les construccions ramaderes existents a la finca
Els Noguers parcel·la cadastral 2 del Polígon 4 de Rústica de Cantallops.
Tot certificant la data de les llicències i la superfície edificable autoritzada
per l‟Ajuntament en cada una i emetent testimoni de les llicències de que es
disposa.
b) Si el titular de la granja ha aportat els controls periòdics per part d‟una
Entitat de control ambiental en relació a les instal·lacions de la granja i el
seu bon estat i compliment de la normativa ambiental i sectorial aplicable
exigits a la llicència ambiental vigent.
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c) Si l‟Ajuntament de Cantallops va realitzar el control inicial de l‟activitat
ramadera en relació a la llicència ambiental atorgada per Decret d‟Alcaldia
de data 1 d‟agost de 2008.
d) Si s‟aportà Informe favorable al control inicial de l‟activitat per part d‟alguna
Entitat de control ambiental.
e) Si s‟assenyalaren defectes i desajustos de les instal·lacions i si aquests han
estat o no subsanats.
f) Si l‟Ajuntament de Cantallops ha efectuat algun control i revisió de l‟estat de
la granja durant els darrers 4 anys.
g) Atorgament o no de llicència municipal d‟obres a Dinàmic Rural SL per
executar les obres d‟adequació realitzades durant l‟ant 2016.
La pràctica de la prova en via administrativa, s‟ajusta plenament a allò
establert als articles 80, 81 i 82 de la Llei 30/92, preceptes que disposen el següent:
ARTICLE 80 LLEI 30/92: Medios y periodo de prueba.
“1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento
podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en
Derecho.
2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos
alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija,
el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba
por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que
puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas
propuestas

por

los

interesados

cuando

sean

manifiestamente

improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.”

ARTICLE 81 LLEI 30/92: Práctica de prueba.
“1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación
suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de
las pruebas que hayan sido admitidas.
2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se
practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el
interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
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3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse
pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la
Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de
la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de
los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la
realidad y cuantía de los mismos.”

ARTICLE 82 LLEI 30/92: Petición informes.
“1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán
aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los
que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los
exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos
acerca de los que se solicita.”
I per tot això, A L‟AJUNTAMENT DE CANTALLOPS
SOL·LICITEM:

Tingueu per presentat aquest escrit, tingueu per formulada denúncia
contra el funcionament irregular de l‟explotació ramadera “Els Noguers”, ordeneu
admetre-la a tràmit i en mèrits de tot allò que ha quedat dit, adopteu les següents
actuacions administratives:
1. Realitzar una inspecció amb caràcter d‟urgència, per part dels Serveis Tècnics
municipals que revisin l‟estat actual de les instal·lacions ramaderes i assenyalin
els incompliments de la legislació i normativa tècnica aplicables a les
instal·lacions que es troben obsoletes i en mal estat de conservació i les
deficiències, mancances i desajustos en relació a la llicència ambiental
atorgada, a l‟informe integral de l‟OGAU emès en relació a l‟activitat i al
Projecte tècnic autoritzat en el seu dia.
2. Ordenar la suspensió provisional de l‟activitat, per raó de no haver-se
complimentat en temps i forma el requeriment practicat per aquesta Alcaldia en
data 10 de Maig de 2016 exigint l‟aportació del control i verificació per una
Entitat de control ambiental i per incompliment dels requisits de funcionament
de l‟activitat.
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3. Ordenar el tancament i clausura de l‟activitat per l‟incompliment generalitzat de
les condicions de funcionament imposades i pel mal estat de les instal·lacions.
4. Denegar la renovació de la llicència ambiental, en el tràmit de revisió que
correspon adoptar l‟1 d‟agost de 2016.
5. Adoptar les mesures de disciplina i sanció corresponents tot incoant expedients
sancionadors per tal de depurar i castigar totes les irregularitats comeses.
6. Ordenar la paralització de les obres que s‟executen sense disposar de llicència
municipal d‟obres i sancionar la seva execució per la via de fet.

Figueres, 26 de Juliol de 2016
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