DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Serveis Territorials a Girona
Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona

Assumpte: Al·legacions a la resolució provisional de la l’activitat ramadera
Fàbrega de l’empresa titular Mas Quintana, SL al municipi de Cabanes

Que mitjançant el present escrit, ens personem també en tant que entitat DUP
(Declaració d’Utilitat Pública, DOGC RESOLUCIÓ JUS/1239/2017, de 26 de maig),
després de la notificació proposta de resolució provisional G1CS160019, rebuda
el 12 de juliol de 2017 sobre la sol·licitud de l’empresa Mas Quintana, SL per
l’ampliació d’una activitat d’explotació ramadera a la parcel·la 153 del polígon 1 i
les parcel·les 14, 15, 16, 17 i 18 del polígon 8 del Cadastre de Rústica de
Cabanes, en sòl no urbanitzable, tràmit que efectuem per formalitzar la nostra
oposició a aquest Projecte d’ampliació de la granja, tot fent ús del dret de
participació ciutadana establert a l’article 49 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost
pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i demés preceptes concordants.
Oposició a l’atorgament de l’autorització urbanística sol·licitada per l’ampliació de la
granja que es fonamenta en les següents

AL·LEGACIONS
Primera:

CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS, INFORMES ACA I ZONA
VULNERABLE ALT EMPORDÀ. CONTEXT EXPLOTACIONS
RAMADERES PORCINES INTENSIVES

Fa 25 anys que des del Grup de Defensa del Ter es van iniciar les denúncies
de les primeres fonts contaminades per nitrats a la Plana de Vic. Des de llavors
ha estat moltes les promeses de tot tipus per part de l’administració, assegurant
que es controlaria el problema en breu. Durant 25 anys s’han parlat de moltes
tècniques, de molts projectes, de moltes zones vulnerables, i de moltes lleis per
complir.
Lluny de discursos basats en la fe, l’únic que fa toca de peus a terra són les
analítiques dels aqüífers que han anat posant de manifest un augment de les
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fonts contaminades i d’un augment de l’abast i de les concentracions de nitrats
en els diferents aqüífers. Tot això ha portat a l’abandonament de pous, i a la
busca de noves fonts d’abastament ja siguin d’aigües superficials (amb la
conseqüent construcció de potabilitzadores) o bé d’aigües subterrànies (nous
pous encara no contaminants). I aquesta és la realitat.
Durant aquests 25 anys denunciant la situació, i malgrat haver avançant en
alguns temes “estètics”, no s’ha resolt el problema ni de bon tros; ans el
contrari l’excedent de purí i la cabana porcina no han parat d’augmentar. De fet,
al llarg dels anys, l’administració ha “intentat” vendre una dificultat tècnica i ha
pretès abordar el problema dels purins “científicament” per evitar de posar en
qüestió el propi model ramader que impera a les nostres contrades. Perquè
qüestionar el model ramader és parlar d’aqüífers contaminats, de salut pública,
de portades d’aigua pagades per tots/es, de desaparició de la pagesia, de
precarietat laboral als escorxadors i sales de desfer i d’una competitivitat que
en gran mesura s’aconsegueix eludint tots aquests costos. I tot això, amb la
coresponsabilitat de l’administració, que com a favor a la gran industria càrnica,
ha tractat la implementació de granges i gestió dels purins basant-se en actes
de fe, tancant els ulls per no veure-hi, i realitzant tramitacions administratives
que han servit justificar sobre paper, el que a la realitat és injustificable. Per
això, ha calgut obviar un control real de les explotacions, i sobretot de les
aplicacions de purins, i la mesura ha estat de dotar de pressupostos ridículs a
les tasques de control. La dita popular diu que “el paper ho aguanta tot” i l’únic
que fa falta és ningú vigili, inspeccioni, controli, no sigui que tot plegat es
converteixi en “paper mullat”. La línia directriu de l’administració ramadera ha
estat aquesta: acta de fe i no vigilar, no controlar, no inspeccionar i vet aquí el
resultats i les conseqüències: els aqüífers contaminats. Tan sols una dada: A
l’any 2015, es van fer un centenar d’anàlisis tot Catalunya per a comprovar la
correcta aplicació de purins, un centenar dels milers i milers de camps que
s’adoben. Està clar, que no es vol tirar de la manta, perquè sortirien els purins.
Tanmateix, la situació ha acabat essent tan greu, que el Síndic de Greuges ha
emès un “Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya” de
desembre de 2016 on es manifesta el següent:
“La contaminació de les aigües per un excés de nitrats provinents dels purins
és certament una problemàtica complexa. Fins a dia d’avui, tot i els esforços de
l’Administració i del sector ramader, no s’ha avançat significativament en
aquesta qüestió. Prova d’això es que, malgrat la regulació existent i la
declaració de determinades zones com a vulnerables per contaminació per
nitrats, un part del territori continua contaminat per nitrats, amb les
conseqüències que comporta aquest fet per al medi ambient i la salut de les
persones.
El Grup de Defensa del Ter va fer públic un estudi, el març de 2015, en el qual
es posava de manifest que la meitat de les fonts d’Osona no eren potables per
l’alta concentració de nitrats.”
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En qualsevol cas, es tracta d’una problemàtica no resolta malgrat el pas del
temps i l’adopció de mesures per solucionar-la. La contaminació de les aigües
subterrànies és una realitat, però que també afecta les aigües superficials.
D’altra banda, és d’una rellevància especial l’informe tècnic elaborat per l’ACA
en data 21 de març de 2016, d’avaluació de la problemàtica originada per
l’excés de nitrats d’origen agrari en les masses d’aigua subterrània a
Catalunya, en el qual es posa de manifest que les principals repercussions de
l’excés de nitrats al medi afecta principalment les captacions d’aigua per a
l’abastament humà. Les dades de les anàlisis dutes a terme pel Departament
de Salut (Agència de Salut Pública de Catalunya) assenyalen que s’han
detectat 139 municipis amb concentracions elevades de nitrats a la xarxa
d’abastament d’aigua potable, que han obligat a clausurar pous. En qualsevol
cas, no només s’han clausurat pous, sinó que hi ha fonts que no són aptes per
al consum humà.
L’informe també assenyala que el mapa d’excés de producció de nitrogen
d’origen agrari és molt coincident amb el mapa de masses d’aigua afectades
per excés de nitrats i el mapa de zones declarades vulnerables.
En aquest sentit, és il·lustratiu el mapa següent, en el qual s’aprecien les
masses d’aigua en mal estat a causa dels nitrats a les aigües subterrànies. En
concret, d’acord amb la informació de l’ACA, l’excés de nitrats provoca el mal
estat en un 41% de les masses d’aigua subterrànies a Catalunya.
Els articles 21 i 22 del Decret 136/2009, d’1 de setembre, estableixen que les
explotacions ramaderes han de disposar i aplicar un pla de gestió de les
dejeccions ramaderes per acreditar-ne la correcta gestió, i també han de portar
un llibre de gestió d’aquestes dejeccions.
L’objectiu d’aquesta norma és prevenir i reduir la contaminació de les aigües
per nitrats que procedeixen de fonts agràries i regular la gestió de les
dejeccions ramaderes i altres fertilitzants en tot l’àmbit de Catalunya.
Per tant, es disposa de la normativa per aconseguir-ho, però la qüestió és si es
disposa els mitjans suficients i de la implicació de totes les parts afectades per
poder assolir els objectius marcats, que en definitiva seria la contaminació 0.
L’ACA va dictar una circular informativa en data 8 de juny de 2016, en la qual
exposa que en data març de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua va elaborar
l’informe Avaluació de la problemàtica originada per l’excés de nitrats d’origen
agrari en les masses d’aigua subterrània a Catalunya.
En aquest informe s’evidenciava que, malgrat els esforços fets des de diversos
àmbits, la concentració de nitrats a les zones vulnerables de Catalunya no
havia disminuït de manera significativa des de l’aplicació dels programes
d’actuació, i determinava que els municipis més afectats per la contaminació
eren els situats al voltant de les zones l’elevada producció ramadera. L’informe
concloïa que les mesures emprades fins llavors no havien tingut l’èxit desitjat,
de manera que urgia un canvi en la implantació i el control de mesures que
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permetessin revertir la situació progressivament i assolir els objectius establerts
en les directives esmentades més amunt.
Atesa aquesta situació, consideren que una de les mesures urgents ha de ser
evitar l’increment de nitrogen d’origen ramader que s’apliqui com adob agrícola
en els àmbits en què la concentració de nitrats a les aigües subterrànies no pot
acceptar la incorporació de noves càrregues.
L’article 29.1.e) de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats, indica que l’autorització ambiental ha de determinar, si cal, les
prescripcions que garanteixin la protecció de les aigües subterrànies. És a
l’empara d’aquest marc normatiu, de la situació de les masses subterrànies que
s’assenyala en l’informe de març de 2016 i amb l’objectiu que no s’incrementi la
contaminació de les aigües subterrànies a les zones declarades vulnerables i
s’iniciï un procés de recuperació de la seva qualitat que es considera que els
nous establiments ramaders –o l’ampliació dels ja existents– no poden suposar
un increment de la quantitat de nitrogen aplicada al sòl en zones declarades
vulnerables i incloses en municipis on es generi un excedent de nitrogen.
En conseqüència, en data 7 de juny de 2016 l’ACA va informar la ponència
ambiental de la situació actual i va comunicar que, a partir d’aquella data,
passaria a informar desfavorablement sobre els nous expedients d’activitats
ramaderes incloses en l’annex 1 de la Llei 20/2009 que suposin un increment
en la càrrega de nitrogen aplicada en municipis on es generi un excedent de
nitrogen –segons el balanç entre el nitrogen produït per l’activitat agrària i la
capacitat d’absorció dels cultius declarats a la mateixa zona– i que estiguin
compresos en zones vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen
ramader.
Amb aquesta mesura, l’ACA vol evitar una contaminació encara més gran de
les aigües subterrànies de les zones vulnerables, ja que, si bé no tota la
contaminació per nitrat s’ha d’atribuir a les dejeccions ramaderes, el mapa de
granges i el d’aqüífers vulnerats és pràcticament el mateix.”
Fragments del text de l’informe del Síndic de Greuges “Informe sobre la
contaminació provocada per purins a Catalunya” de desembre de 2016.
Informació de l’ACA: Contaminació difusa de l’aigua per a nitrats
http://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P18201265031244547161973&_nfls=fals
e

Segona:

AFECTACIÓ A UNES COMARQUES GREUMENT AFECTADES
PER ZONES VULNERABLES PER CONTAMINACIÓ DE
NITRATS D’ORIGEN AGRARI.

La vulnerabilitat de la comarca de l’Alt Empordà del seu sòl, subsòl i aigües
superficials i subterrànies fan del tot improcedent aprovar l’actual i la volguda
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ampliació de la granja de porcs en l’indret projectat juntament amb el seu Pla
de dejeccions ramaderes que preveu portar part d’aquest volum a 40 hectàrees
de camps de fruiters a Sant Pere Pescador.
Fora bo i necessari, abans que el DARP re-avaluí aquest Pla de dejeccions,
que examini quins controls/inspeccions ha fet a la granja actual dels registres
de GPS que han de portar els camions cisterna quan les aplicacions són a més
de 10 Km de distància , o bé quants anàlisis de terres ha realitzat aquest
Departament per a verificar la correcte aplicació de purins en els terrenys que
figuren en el Pla. Les possibilitats que s’hagi fet algun anàlisi són absolutament
remotes, dels milers i milers de camps que hi ha a Catalunya a l’any 2015 tan
sols es van fer un centenar d’analítiques per a comprovar la correcte aplicació
del purins.
Si a aquestes distàncies recordem que vista la manca real de voluntat per a
inspeccionar i/o controlar aquests repartiments de nitrats, per tot l’exposat,
queda en evidència que es pretén abocar més purins a municipis situats en
zones vulnerables i que avui dia ja tenen excedent de purí, i a més s’han
comptabilitzat unes parcel·les en el pla de dejecció a unes distàncies de la
granja que no són creïbles.
I els riscos de contaminació requereixen una aposta diferent de suport als
pagesos, a les activitats respectuoses amb el paisatge i el medi ambient i a les
explotacions sostenibles.
Resultant contrari al principi de prevenció i cautela mediambiental autoritzar
l’actual i volguda ampliació de la granja de porcs i el seu pla de dejecció és una
actuació totalment irracional i contrària als interessos generals de la població.
Tercera:

APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ I CAUTELA EN
MATÈRIA D’AUTORITZACIÓ DE PROJECTES AMB IMPACTE
AMBIENTAL. OPORTUNITAT DE LA LEGALITZACIÓ DE LA
GRANJA ACTUAL I DE LA SEVA AMPLIACIÓ.

Resulta evident que totes les Administracions Públiques estan obligades a
vetllar per la preservació del medi ambient. Mandat que deriva de l’article 45 de
la Constitució. Tanmateix, és clar que l’Administració ha de vetllar pel bon estat
i qualitat de les aigües superficials i subterrànies. Obligació que apareix com a
finalitat pròpia i directa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les
Entitats Locals, segons allò que disposa l'article 4 de la Llei d'espais naturals.
Diu, a la lletra, l'invocat precepte:
ARTICLE 4 LLEI D'ESPAIS NATURALS:
"1. L'administració de la Generalitat i les entitats locals han d'adequar llurs
disposicions per a canalitzar llur actuació i la dels particulars, d'acord amb els
objectius que estableixen els articles anteriors i tenint en compte l'exercici de
qualsevol activitat dels seus habitants, per a assolir les finalitats següents
:
(...)
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b) PRESERVAR LES AIGÜES CONTINENTALS -TANT LES SUPERFICIALS
COM LES SUBTERRÀNIES-i litorals de tota mena d'elements contaminants,
per tal de mantenir-les en condicions que les facin compatibles amb la
conservació de llur població animal i vegetal."
D'altra banda, cal dir que aquestes obligacions genèriques adquireixen un punt
més d'imperativitat, si apliquem el Reial Decret 261/96 de16 de Febrer,
regulador de la protecció específica de les aigües contra la contaminació
produïda per nitrats procedents de fonts agràries, i la Directiva Europea
91/676/CEE de 12 de desembre sobre idèntica matèria i les posteriors
Directives que actualitzaven aquestes.
L'indicat Reial Decret al seu article 6 exigeix a la Generalitat de Catalunya
establir Programes d'actuació per prevenir i reduir la contaminació originada per
nitrats d’origen agrari. Tanmateix, estableix que els programes d’actuació
hauran de tenir en compte la informació científica que es disposi, en especial
al que es refereix a les aportacions d’origen agrari o d’altres fonts , així com les
condicions ambientals existents o previsibles a les zones afectades. Sense
perdre de vista que l’objectiu de qualitat dels nitrats per a masses d’aigua
subterrània és de 50 mg/l, l’Agencia Catalana de l’Aigua, vista l'evolució
desfavorable en l'afecció de les concentracions de nitrogen d'origen agrari
detectat a les masses d'aigua subterrànies de Catalunya, ha considerat que
una de les mesures urgents a implantar ha de ser evitar l'increment de nitrogen
d'origen ramader, que s'apliqui com adob agrícola, en aquells àmbits on la
concentració de nitrats en les aigües subterrànies no pot acceptar la
incorporació de noves càrregues. Per aquest motiu, i a la vista que els plans
d’actuació adoptats pel DARP han estat ineficients, l'Agència Catalana de
l'Aigua ha adoptat la següent decisió / circular:
“L’article 29.1.e) de la llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de
les activitats indica que l’autorització ambiental determinarà , si cal, les
prescripcions que garanteixin la protecció de les aigües subterrànies.
És a l’emparà d’aquest marc normatiu , de la situació de les masses
subterrànies que s’esmenta a l’informe de març de 2016 abans esmentat, i
amb l’objectiu que no s’incrementi la contaminació de les aigües subterrànies
en aquelles zones declarades vulnerables i s’iniciï un procés de recuperació
de la qualitat d’aquestes, que es considera que els nous establiments
ramaders o l’ampliació dels ja existents no poden suposar un increment de
la quantitat de nitrogen aplicada al sòl en zones declarades vulnerables i
incloses a municipis on es generi un excedent de nitrogen.
En conseqüència, en data 7 de juny de 2016 l’Agència Catalana de l’Aigua ha
informat a la ponència ambiental de la situació actual i que a partir
d’aquesta
data informarà desfavorablement aquells nous expedients
d’activitats ramaderes incloses a l’annex 1 de la llei 20/2009 que suposin un
increment en la càrrega de nitrogen aplicada en municipis on es generi
un excedent de nitrogen en base al balanç entre el nitrogen produït per
l’activitat agrària i la capacitat d’absorció dels cultius declarats a la mateixa
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zona i estiguin compresos en zones vulnerables a la contaminació per
nitrats d’origen ramader.”
Tanmateix, aquesta circular va acompanyada de documentació tècnica on
s’informa dels municipis situats en zona vulnerable, i amb excedent de
nitrogen.
http://acaweb.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P18201265031244547161973&_nfls=false

En aquesta relació de municipis situats en zones vulnerables amb excedent de
purins. Així, doncs, davant d’aquesta situació i amb l’essència que es desprèn
de la circular abans esmentada de l’Agència Catalana de l’Aigua, i del fet que
es pretén aplicar les dejeccions ramaderes en una superfície que disposa del
69% de les terres amb excedent de purí, tan sols queda qualificar aquest
projecte com inviable. La circular informativa de l’Agència Catalana de l’Aigua
no exclou informar desfavorablement casos com el que aquí es presenta
(ampliacions de granges en terrenys amb excedents de purins) ja que de fet és
la única manera de ser coherent amb els objectius de qualitat de les masses
d’aigües subterrànies i de prevenir i reduir les concentracions dels nitrats.
I resulta clar també que totes les Administracions Públiques han d’aplicar el
principi de precaució, prevenció i cautela, davant d’actuacions i Projectes que
presentin impactes, riscs i efectes negatius pel medi ambient. Aquest principi
de prevenció i cautela ha de comportar que tant l’OGAU, com el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Agència Catalana de l’Aigua i
l’Ajuntament de Cabanes informin desfavorablement la llicència ambiental
sol·licitada davant del risc de contaminació aquí denunciat. I han de comportar
també que l'Ajuntament de Cabanes i la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona deneguin l’autorització d’implantar aquestes construccions en el sòl no
urbanitzable del municipi.
Quarta:

INCOMPATIBILITAT DE LA GRANJA RESPECTE A
NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT I DETERMINACIONS DEL
PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES.
QUALIFICACIÓ DE L’ÀREA COM A SÒL NO URBANITZABLE
DE PROTECCIÓ TERRITORIAL.

A la granja Fàbrega hi ha implantada una explotació porcina dedicada a la cria i
a d’engreix de bestiar porcí amb una capacitat de 412 truges reproductores, 72
truges de reposició, 2.149 garrins de transició, 2861 porcs d’engreix i 5 verros.
Actualment, l’activitat es desenvolupa en un total d’onze naus, de les quals la
nau 11, de 61,80 m2, no forma part de l’autorització ambiental atorgada a
l’explotació i les naus 9 i 10 es troben a uns 100 m. de la resta de naus en un
segon nucli de l’activitat; així mateix, es disposa de tres fosses de purins
exteriors construïdes amb formigó.
La capacitat final un cop realitzada la modificació serà de 1.075 truges
reproductores, 72 truges de reposició, 4.099 garrins de transició, 2861 porcs
d’engreix i 5 verros.
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El Projecte de la granja i la seva volguda ampliació de la granja és incompatible
també amb les determinacions del Pla Territorial Parcial de les comarques
gironines. Aquest Pla aprovat per acord de Govern adoptat en data 14 de
Setembre de 2010 i publicat al DOGC número 5735 de data 15 d’octubre de
2010 classifica la finca i els terrenys afectats pel Projecte, com a sòl no
urbanitzable de protecció territorial.
La documentació tècnica presentada pel Promotor de la granja no cita, no
analitza ni comenta el contingut del Pla Territorial Parcial de les comarques
gironines, ni la qualificació dels terrenys com a sòl de protecció territorial ni
l’afectació del Projecte a les seves determinacions, o bé la seva compatibilitat
amb aquest instrument d’ordenació del territori i amb els valors protegits.
Extrem que constitueix una greu irregularitat i una omissió i mancança del
Projecte que hauria de comportar la seva denegació.
No consta a l’expedient tampoc un Estudi d’impacte i integració paisatgística
complet en el que s’analitzi i justifiqui la plena integració en l’entorn territorial de
les noves edificacions o l’Estudi dels efectes sobre, l’aqüífer, el risc d’incendi
sobre les zones forestals immediates, etc.
Ni hi ha un anàlisi de la connectivitat, de les funcions hidrològiques, de la
vegetació, de la fauna i demés aspectes referits al PTPCG. Estudi quina
aportació era obligada en mèrits dallò establert al precepte invocat. I resulta
evident que ocupar més superfície en la construcció, suposa transformar
urbanísticament el sòl i afectar el seu valor com a connector i les seves
funcions hidrològiques. Extrems que han de portar a la denegació del Projecte
d’ampliació de la granja.
Cinquena:

INCOHERÈNCIES ENTRE LA REALITAT I EL CADASTRE DE
CABANES.
DISCREPÀNCIA
URBANÍSTICA
DE
CONSTRUCCIÓ DE LES NAUS.

El cadastre de rústica de Cabanes presenta incoherències amb la realitat
construïda en les parcel·les esmentades. Es justifica l’alternativa
d’emplaçament adoptada (polígon 1, parcel·la 153 i polígon 8, parcel·les 14, 15,
16, 17 i 18,) del terme municipal de Cabanes (Alt Empordà) com a solució més
favorable atesa la preexistència de l’explotació. Però cal dir, que aquesta
justificació no quadra amb el cadastre de rústica del municipi.
1. En aquest sentit, la nau que hi ha davant de la masia (polígon 1,
parcel·la 153) no consta en el cadastre.
2. I, en aquest mateix cadastre i en l’ortofotomapa actual (2017) només
consten naus d’engreix porcí en les parcel·les 15 i 16 del polígon 8.
3. I en el mateix cadastre la nau que està en la parcel·la 15 del polígon 8
no hi consta.
4. I en la parcel·la 16 del polígon 8, en el cadastre, només hi consten 5
naus o construccions, quan en realitat n’hi ha 8.
5. Les parcel·les 14, 17 i 18 del polígon 8 i que es fan constar no tenen cap
nau o construcció
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Així doncs, havent demostrat, aquesta discrepància, demanem que es miri si
aquestes naus construïdes van comptar amb la llicència urbanística preceptiva
en el dia de la seva construcció. Segons document les naus 9, 10 i 11 no
estarien legalitzades. Aclareixi aquest extrem.
Sisena:

MANCA D’ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC

No consta al Projecte la presentació de cap Estudi d’impacte acústic. Resulta
evident que la construcció d’una nova nau i l’ampliació de la granja amb 663
truges reproductores, 1950 garrins de reposició, als 2861 porcs d’engreix, 5
verros i a les 72 truges de reposició comportarà un increment important del
nivell de sorolls. De manera que resulta preceptiu aportar un Estudi d’impacte
acústic, amb mesuraments i estimació de sorolls, que acrediti que no es
superaran els límits d’una zona de sensibilitat acústica alta, com és la que aquí
ens ocupa en tractar-se d’un àmbit de sòl no urbanitzable.
Cap anàlisi de dades, mesuraments ni estimacions de soroll i d’immissions
s’incorporen al Projecte, de manera que el mateix esdevé insuficient i no pot
ésser objecte d’aprovació.
La inexistència d’aquest Estudi d’impacte acústic en el Projecte presentat
implica infringir allò establert, entre d’altres, a la següent normativa:
Article 18.f) de la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats.
D’altra banda, l’actual estat de la nau preexistent, que no compleixen les
condicions d’aïllament mínimes actualment aplicables, és demostratiu també de
la improcedència d’autoritzar l’ampliació i del caràcter imprescindible d’aportar l
‟Estudi acústic.
Setena:

PETICIÓ D’EMISSIÓ D’INFORMES ESPECÍFICS PER A LA
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT:

A fi i efecte de garantir l’adequada resolució del present expedient, i a l’empara
d’allò establert als articles 77 i 79 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, interessem
l’emissió dels següents Informes:
1/.DEPARTAMENT D‟AGRICULTURA i RAMADERIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.
Consistent en què per part del Departament d ‟Agricultura, i Ramaderia de la
Generalitat de Catalunya s’emeti informe en relació als següents extrems:
1. Si el Pla de gestió de dejeccions ramaderes presentat per l’ampliació de la
granja a 1975 porcs ha estat validat i aprovat per part del Departament
d’Agricultura i Ramaderia. Aportant còpia del seu contingut i de les resolucions i
informes de validació i aprovació del Pla.
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2. D’acord amb el contingut del Pla de gestió de dejeccions ramaderes, i de la
manca d’impermeabilització de les instal·lacions d’emmagatzematge que
reconeix el propi pla, es revisi de nou el pla i s’emeti nou informe de caràcter
desfavorable.
3.Verifiqui’s que les parcel·les cadastrals cedides per l’aplicació de dejeccions
no presenten cap duplicitat en relació a la cessió a altres granges, tot certificant
la comprovació efectuada.
4.Informi si en el Pla de gestió de dejeccions s’han descomptat les superfícies
de les parcel·les que tenen les restriccions fixades el Decret 136/2009 i el codi
de bones pràctiques agràries en relació el nitrogen (per exemple respecte de
les distàncies mínimes establertes a l'annex 5.2). En tot el pla no hi ha cap
referència ni justificació de la situació de lleres i pous situats en aquests
terrenys i per tant s’estan comptabilitzant superfícies teòriques però que res
tenen a veure amb les superfícies útils reals per a l’aplicació dels purins. I amb
la cartografia digital existent avui dia és una simple qüestió de voluntat el fet de
fer-ho. En resum s’estan justificant i comptabilitzant superfícies de terreny on
no es poden aplicar purins.
5. Informi, en el supòsit que s’hagi informat favorablement el pla de dejeccions,
en base quin criteri tècnic, objectiu i avaluable, es permet l’abocament d’aigües
residuals amb plaguicides provinents de la neteja de les instal·lacions
directament sobre el terreny i que està regulat per la Llei d’Aigües.
6. Informi si aquest DARP ha realitzat estudis de caracterització dels purins pel
que respecte a la presència i a les concentracions de plaguicides en motiu de
les aigües residuals abocades provinents de la neteja de les instal·lacions de
les granges.
7. Informi del numero d’inspeccions efectuades a les parcel·les incloses en
l’anterior i a l’actual Pla de gestió de dejeccions ramaderes per a la
comprovació de la correcta aplicació dels purins. Tanmateix, informi de quantes
mostres de terra s’han analitzat d’aquests Plans de dejeccions per a comprovar
la correcte gestió dels purins, el lloc de presa de mostres i el resultats de
l’anàlisi.
8. Informi de les comprovacions de camp que s’han efectuat als registres dels
camions cisterna que transporten el purí a les parcel·les situades uns distància
superior a 10 Km de la granja d’acord amb el Pla de dejeccions antic i l’actual
(des de l’any 2015 fins ara).
9. Certifiqui les comprovacions realitzades a camp en relació als sistemes
d’emmagatzematge de purins de la granja i a l’estat de les instal·lacions,
especialment el seu grau d’impermeabilització.
10. Informi’s si el DARP ha practicat alguna inspecció a la granja entre els anys
2010 a 2017, tot aportant còpia de les mateixes.
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11. Certifiqui el compliment o no de les distàncies mínimes de la granja al nucli
urbà establertes en el Reial Decret 324/2000 de 3 de març regulador de les
condicions d’implantació de les explotacions porcines.
13.Certifiqui el règim de distàncies de la granja aplicable en relació a altres
granges porcines, a nucli de població, i a pous d’abastament d’aigua potable.
2/.AGÈNCIA CATALANA DE L‟AIGUA i OGAU.
Consistent en què per part de l’Agència Catalana de l’Aigua s’emeti informe en
relació als següents extrems:
1.Informi detalladament de la quantitat i de la qualitat de les aigües residuals
que generen en la neteja de les instal·lacions, que el propi projecte reconeix i
especifica clarament, i que es preveuen abocar a medi barrejades amb els
purins (aquest aigües residuals són susceptibles de contenir concentracions
elevades de plaguicides).
2. Informi si la granja disposa o no de la preceptiva d’autorització d’abocament
d’aigües residuals a medi d’acord amb el Text refós de la Llei d’Aigües.
3. Informi si aquesta Agència Catalana de l’Aigua ha realitzat estudis de
caracterització dels purins pel que respecte a la presència i a les
concentracions de plaguicides en motiu de les aigües residuals abocades
provinents de la neteja de les instal·lacions de les granges.
3. D’acord amb el contingut del Pla de gestió de dejeccions ramaderes, i de la
manca d’impermeabilització de les instal·lacions d’emmagatzematge que
reconeix el propi pla, emeti nou informe de caràcter desfavorable tenint present
l’essència de la circular emesa per aquesta pròpia Agència Catalana de l’Aigua
a la ponència ambiental.
4. Informi de quin són els dels criteris tècnics que marquen línies directrius per
a informar desfavorablement a la ponència ambiental activitats ramaderes de
l’annex II i III atenent que a part de la situació de la granja, cal tenir present el
lloc d’aplicació de les dejeccions ramaderes. Tanmateix, es sol·licita que
s’avaluï en detall aquest cas en motiu de l’aportació de nitrogen en parcel·les
situades en municipis amb excedent de purí.
5.Informi sobre el nivell de contaminació de nitrats d’origen agrari a l’aqüífer i
els pous de la zona i dels municipis on el Pla de gestió de dejeccions
ramaderes preveu l’abocament de purins.
6.Informi sobre si la situació de les masses d’aigua subterrània on es situen les
aplicacions de purins del Pla de dejeccions ramaderes d’aquesta granja que
són la d’Empordà i Fluviodeltaic del Fluvià-Muga, fa aconsellable o no ampliar
la càrrega porcina.
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7.Informi si hi ha risc d’agreujar la situació de les masses d’aigua abans
esmentades autoritzant l’actual granja i la seva ampliació d’acord amb
l’augment de nitrogen que implica abocar a parcel·les situades a municipis
catalogats excedentaris de purí.
Consistent en què per part de l’OGAU s’emeti informe en relació als següents
extrems:
1.Informi de quin són els dels criteris tècnics que marquen línies directrius per a
informar desfavorablement a la ponència ambiental activitats ramaderes de
l’annex I, II i III atenent que a part de la situació de la granja, cal tenir present el
lloc d’aplicació de les dejeccions ramaderes (com seria el cas objecte
d’al·legacions). Tanmateix, es sol·licita que s’avaluï en detall aquest cas en
motiu de l’aportació de nitrogen en parcel·les situades en municipis amb
excedent de purí.
3/. INFORME DELS SERVEIS TERRITORIALS D’URBANISME
Consistent en que part dels Serveis Territorials d’Urbanisme s’emeti informe, en
relació als següents extrems:
1. Informi de la qualificació de terreny d’acord amb allò establert amb les
determinacions del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines i la
seva comptabilitat amb el projecte d’ampliació de la granja.
2. Informe sobre discrepància entre naus construïdes i número de naus
que consten al cadastre i parcel·les que consten al cadastre i que no
tenen construcció.
4/.INFORME DEL SECRETARI MUNICIPAL I DELS SERVEIS TÈCNICS.
Consistent en que per part del Secretari Municipal i dels Serveis Tècnics
municipals s’emeti informe, en relació als següents extrems:
1.Que pels Serveis Tècnics Municipals efectuïn mesuraments de la distància de
la granja i de la nova edificació projectada als següents punts:
-

Camins
Altres granges
Riu Llobregat
Recs i cursos d’aigua
Captacions aigua potable
Cases de turisme rural

2. Que pels Serveis Tècnics Municipals es certifiqui en relació als següents
extrems pel que fa a la granja i a la seva actuació actual:
-

Si disposa de tancament perimetral.
Si disposa de zona de desinfecció de vehicles i gual sanitari.
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-

Del grau d’estanqueïtat i impermeabilització o no de les fosses i la bassa
de purins.
Estat de l’edificació actual tot informant si s’ajusta a les condicions de
seguretat exigibles o si presenta dèficits.
Hidrants contra incendis.

3. Informi si el Projecte de legalització de la granja s’ajusta i respecta o no el
règim urbanístic aplicable a la parcel·la de la granja. I en particular si es
complimenten o no els següents requisits de la Normativa urbanística:
-

Distància a habitatges.
Superfície mínima de la parcel·la.
Distància a camins.

Que pel Secretari Municipal s’emeti informe sobre els següents extrems:
1. Si el titular de la granja existent a l’actualitat disposa de llicència ambiental
adaptada a la Llei 3/98 i a la Llei 20/2009, o bé si pel contrari no disposa de
llicència ambiental en vigor.
2. Si s’ha expedit per part de l’Ajuntament certificat de compatibilitat urbanística
en relació al Projecte d’ampliació de la granja.
3. Certifiqui el contingut de la llicència d’activitat inicial de la que disposa la
granja, data d’atorgament, titular, capacitat autoritzada i condicions imposades
per l’exercici de l’activitat en la llicència d’activitat.
4. Informi si l’ampliació de la granja amb una nova nau s’ajusta o no al
planejament vigent.

Per tot això, A AQUESTS SERVEIS TERRITORIALS SOL·LICITEM:
Ens tingueu per presentat aquest escrit, tingueu-nos per
compareguts i personats en l’expedient en tràmit incoat en relació a la
sol·licitud de llicència urbanística per a l’ampliació de la granja formulada per
Mas Quintana, SL, tingueu per formulades al·legacions en tràmit d’informació
pública contra el Projecte presentat i per formalitzada la nostra frontal oposició
al Projecte, i en mèrits de tot allò que ha quedat dit, acordeu:

1. Emetre els Informes per part del Secretari Municipal i dels Serveis
Tècnics Municipals i sol·licitar l’Informe al DARP, a l’Agència Catalana
de l’Aigua, a l’OGAU de Girona i als Serveis Territorials d’Urbanisme en
relació als extrems sol·licitats i en base a aquestes al·legacions
presentades.
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2. Denegar l’ampliació de la granja atesa la incompatibilitat urbanística de
la nova construcció sol·licitada amb i discrepància en la construcció de
naus preexistents que no estan legalitzades ni tenen el seu reflex en el
cadastre, per l’incompliment del Reial Decret 324/2000 de 3 de març,
així com per la resta la resta d’al·legacions i motius d’oposició formulats
en el present escrit.
3. D’acord amb Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i del bon govern, es sol·licita es traslladin
aquestes al·legacions als diferents departaments per a la seva avaluació
i a la vegada, es trametin els informes i la informació sol·licitada a
aquesta part.
4. Tenir per personats als aquí compareixents en el present expedient, com
a interessats i notificar-nos qualsevol resolució i tràmit que s’efectuï en
relació al present expedient.

Figueres, 31 de juliol 2017
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