COMUNICAT DE PREMSA
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES FORQUES, amb el suport de IAEDEN-Salvem
l'Empordà, la Plafaforma d’Afectats per la pobresa i la hipoteca de Figueres
(PAPH) i de veïns del barri de les Forques directament afectats pel funcionament de
l’activitat industrial de l’escorxador de FRICAFOR situat a Vilafant, denuncien que
segueixen les irregularitats pel que fa el funcionament d'aquesta activitat industrial i la
recent autorització per a una ampliació de les instal·lacions.
Els veïns i veïnes, amb el suport de les entitats presents, denunciem la greu situació
en la que es troba el barri de les Forques davant la presència, el funcionament i la
recent ampliació autoritzada per part de l’Ajuntament de Vilafant de les instal·lacions
industrials de Fricafor SA situades al carrer Mare de Déu del Mont. Tanmateix,
denunciem el conjunt d’irregularitats administratives vinculades a la implantació inicial
de l’activitat, al seu funcionament continuat amb les importants molèsties i impactes
que ha provocat durant els darrers 13 anys i a la nova llicència ambiental per
l’ampliació de l’activitat industrial, atorgada per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Vilafant en data 4 de Maig de 2017.
Denunciem la passivitat continuada de l’Administració Local davant d’incompliments
concrets i nombrosos de la indústria durant els darrers 13 anys, la manca d’adopció de
mesures sancionadores i la incoherent actuació municipal pel que fa a haver autoritzat
recentment l’ampliació de la indústria, malgrat les previsions del planejament urbanístic
del municipi que establien la necessitat de trasllat de l’empresa.
L'advocat que representa els afectats, informa del contingut del recurs de reposició
interposat el passat mes de Juny de 2017 per l’Associació de Veïns del barri de les
Forques, la PAPH, IAEDEN-Salvem l'Empordà i diversos veïns, en impugnació de la
llicència municipal per l’ampliació de les instal·lacions industrials i la manca de
resposta per part de l’Ajuntament a aquest recurs i a totes les denúncies presentades.
A criteri dels convocats s’atorga un tracte singular, beneficiós i injustificable a
l’empresa, front a la manca d’atenció i resposta a les denúncies dels veïns i a les
peticions d’imposició de mesures correctores, d’exigència de millores i de no ampliació
de la indústria.
L’ampliació autoritzada per l’Ajuntament de Vilafant en data 4 de Maig de 2017 permet,
entre d’altres extrems:


Incrementar el 33% el volum construït.



Instal·lar 9 quadres de bestiar amb capacitat per 115 animals.



Autoritzar un increment d’edificabilitat de 3.280,12m2 de sostre nou.

Denunciem els següents impactes i insuficiències:


Inexistència de pantalla vegetal arbrada requerida per la llicència inicial de l’any
2004.



Manca d’anàlisi d’alternatives d’emplaçament que contemplin el trasllat a una
zona industrial.



Impacte acústic elevat i necessitat d’implantació d’una pantalla acústica a tot el
perímetre de la indústria.
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Impacte per males olors.



Funcionament nocturn i continuat de l’activitat que impedeix el descans veïnal.



Accessos deficients i inadequats.



Greus problemes derivats del trànsit de camions pesants pel carrer Mare de
Déu del Mont.



Funcionament continuat per sobre de la capacitat productiva màxima
autoritzada.



Producció de danys a diversos habitatges.

Es reclama i reivindica el següent:


Anul·lació de l’autorització i denegació de l’ampliació de l’activitat.



Practicar inspeccions i incoar expedients sancionadors pels incompliments
denunciats.



Exigir per a qualsevol projecte d’ampliació l’anàlisi d’alternatives
d’emplaçament entre les que es contempli específicament el trasllat de
l’activitat al Polígon industrial del municipi.

Subsidiàriament es sol·licita:


Impedir la implantació de les 9 quadres de bestiar.



Implantar pantalla acústica a tot el perímetre.



Regular la circulació de camions prohibint el pas pel carrer Mare de Déu del
Mont.



Vincular l’horari de funcionament de 8 a 20 hores.



Reparar els desperfectes produïts i indemnitzar els danys i perjudicis.



Controlar el compliment del màxim de capacitat productiva.



Condicionar els accessos de ponent en condicions d’urbanització adequades.

Assistents:


Enrique Gómez, representant de l’Associació de Veïns de les Forques



Bàrbara Schmitt, portaveu de IAEDEN-Salvem l'Empordà



Juan de Fortuny, en representació de la PAPH



Juan Rosillo, veí



Eduard de Ribot, advocat
Veieu la pàgina següent per a la cronologia de les irregularitats
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CRONOLOGIA D’ACTUACIONS:


Funcionament de l’activitat a l’empara de la llicència ambiental inicial durant els
anys 2004, 2005, 2006 i 2007 sense la prèvia presentació del preceptiu control
ambiental de la indústria.



Emissió de 3 Actes de control desfavorables en dates 17 de desembre de 2008,
15 de gener de 2009 i 25 de març de 2010 sense l’adopció de mesures de
suspensió de l’activitat, ni la imposició de mesures correctores.



Anys 2015 a 2017: Intents de modificació del planejament urbanístic de Vilafant
per regularitzar l’activitat en superar els límits de la capacitat productiva per la
categoria industrial i els usos permesos a la zona.



Presentació de denúncies contra l’irregular funcionament de l’activitat i
sol·licitant el tancament, clausura o adopció de mesures correctores en data 16
de setembre de 2015 RE número 1467 i 1468 no contestades per l’Ajuntament.



Escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial de 9 de novembre de 2015.



16 de juny de 2016 interposició d’un recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós número 2 de Girona contra la desestimació per silenci de les
denúncies.



Admissió a tràmit 17 de juny de 2016 sota el número de recurs contenciós
número 191/2016.



Peticions d’inspeccions i d’incoació d’expedient sancionador per escrits de
desembre de 2016 i 24 de febrer de 2017 RE número 311.



4 de maig de 2017: Atorgament de llicència per l’ampliació de l’activitat per part
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafant.



15 de juny de 2017 RE núm. 1069 interposició de 2 recursos de reposició
contra la llicència d’ampliació de l’activitat. Recursos no tramitats ni contestats
per l’Ajuntament.
Vilafant, 20 d’octubre de 2017
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