AJUNTAMENT de RABÓS
Assumpte: Al·legacions a la sol·licitud de l’autorització ambiental de l’explotació
porcina d’engreix al Mas dels Fils.

AL·LEGACIONS

PRIMER. ACTIVITAT IRREGULAR
Durant la tramitació d’aquesta granja, la IAEDEN va fer al·legacions i al ser
desestimades, va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’autorització
atorgada. En concret a l’any 2007 hi ha una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya estimant el recurs de la IAEDEN contra la resolució de 8 de
novembre de 2002 de la Conselleria de Medi Ambient -que havia atorgat autorització
ambiental a l’empresa Ramsalt SA i Àngel Poch a l’explotació d’una granja porcina
en el Mas del Fils del terme municipal de Rabós- declarant sense efectes i nul·la
l’autorització.
SEGON.

SOL·LICITUD

D’AUTORITZACIÓ

AMBIENTAL

PER

UN

CANVI

SUBSTANCIAL D’UNA GRANJA PORCINA.
Que la tramitació actual no té cabuda si mai ha estat autoritzada com a tal.
Fins i tot, tenim dubtes respecte el compliment d’aquesta sentència per part dels seus
promotors. En data 19 de maig de 2015, la IAEDEN va denunciar la presumpta
activitat il·legal de la granja del Mas dels Fils al cos dels Agents Rurals. Desconeixem
quines actuacions van fer ni si va tenir conseqüències.

TERCER. ES DEIXI SENSE EFECTES AQUESTA TRAMITACIÓ.
Que en cap cas es doni peu a la tramitació d’aquesta granja que mai ha tingut
caràcter de porcina.

Adjuntem la sentència que anul·la aquesta autorització.
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Per tot plegat,
SOL·LICITEM

- Que es tinguin en compte totes les al·legacions fetes en aquest document
- Que s’investigui si la granja ha estat actuat il·legalment des de l’any 2007 i s’apliqui
la normativa vigent corresponent.
- Que no es permeti la tramitació d‘aquesta granja.
- Que aquesta entitat sigui considerada com a interessada i, d’acord amb el que
disposa l’article 35,a) de la llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la llei
4/1999, de 13 de gener, la llei 55/1999, de 29 de desembre, (d’incorporació de la
Directiva 90/313/CEE a l’ordenament intern espanyol).

Figueres, 2 de maig de 2017
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