A L’AJUNTAMENT DE VILAFANT
Que

mitjançant

el

present

escrit

interposem

RECURS

POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l’Acord de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Vilafant de data 4 de maig de 2017 pel que s’atorga a
l’empresa FRICAFOR autorització per la modificació de la llicència
ambiental per l’exercici de l’activitat d’escorxador de vaquí, sala
d’especejament de vaquí i porcí i magatzems frigorífics. Autorització que
habilita per ampliar les instal·lacions i construccions de l’empresa en
3.280’18m2 de nou sostre, per construir quadres de bestiar i ampliar la
capacitat de la sala d’especejament, oficines i altres dependències.
Recurs potestatiu de reposició que s’interposa a l’empara d’allò
establert als articles 123, 124 i concordants de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, a l’article 77
de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya, així com a l’article 173 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal de Catalunya; i recurs que es fonamenta en les següents

AL·LEGACIONS

Primera:

OBJECTE DEL RECURS I PRETENSIONS QUE S’EXERCITEN.
L’objecte del present recurs persegueix la impugnació i

l’anul·lació de la nova autorització atorgada per aquest Ajuntament per la
modificació de la llicència ambiental i l’ampliació de les instal·lacions de
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l’escorxador de Fricafor SL instal·lat al Carrer Mare de Déu del Mont
número 31. Autorització concedida per Acord de la Junta de Govern Local
adoptat en data 4 de Maig de 2017.
Les concretes pretensions que s’exerciten són les següents:
1. Deixar sense efecte l’autorització atorgada.
2. Denegar l’ampliació de l’activitat de les construccions i de les
instal·lacions sol·licitada per Fricafor SL atesa la seva incompatibilitat
amb l’entorn residencial d’habitatges on s’ubica i les greus molèsties que
genera al barri.
3. Acordar amb caràcter immediat les inspeccions sol·licitades per
escrit de data 24 de Febrer de 2017 i RE número 311 així com la
incoació dels expedients sancionador a Fricafor SL pel seu
funcionament sense control ambiental inicial i sense realització de
controls periòdics.
4. Denegar la instal·lació de les 9 quadres amb capacitat per més de
115 caps de bestiar atesa la seva incompatibilitat amb la naturalesa del
sòl urbà i l’entorn d’habitatges.
5. Exigir a l’empresa per qualsevol Projecte d’ampliació de les seves
instal·lacions la presentació d’anàlisi d’alternatives entre les que es
contempli el trasllat de l’activitat a un Polígon industrial del
municipi.
Subsidiàriament, i pel negat supòsit de que s’acabés autoritzant la
modificació de la llicència ambiental, establir els següents condicionants:

1. Exigir la implantació de la pantalla acústica a tot el perímetre de
l’activitat industrial.
2. Requerir la implantació de la pantalla vegetal arbrada en tot el
perímetre.
3. Denegar la instal·lació de 9 quadres amb capacitat per 12 a 14 caps
de bestiar cadascuna per no ésser compatible la zona amb
l’activitat ramadera.
4. Regular la circulació de vehicles pesants per la zona urbana del
municipi prohibint el pas pel carrer Mare de Déu del Mont.
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5. Denegar el funcionament de l’activitat durant les hores de descans
nocturn i vincular la llicència a un horari de 8 a 20h.
6. Exigir el condicionament dels accessos de Ponent en les
condicions
d’urbanització
adequades
requerint
la
nova
pavimentació del mateix, prèvia la compactació del sòl, formació de
subbase, pavimentació amb capes asfàltiques dotades de la
deguda resistència i formació de voreres.
7. Exigir reparar els desperfectes físics provocats als habitatges dels aquí
compareixents situats al c/ Tramuntana número 120, a Santa Llogaia
número 116 així com als balcons de l’habitatge situat al carrer Mare de
Déu del Mont número 31 propietat de la família Rosillo.
8. Indemnitzar els danys i perjudicis reclamats davant d’aquest Consistori
per l’anormal funcionament dels seus serveis.
9. Imposar un sistema de control eficient per verificar el compliment
de la capacitat productiva màxima que autoritzi, tot exigint a
l’empresa la presentació de comprovants, albarans i documentació
tècnica certificant la no superació diària d’aquells límits.

Segona:

MOTIUS D’IMPUGNACIÓ DE LA LLICÈNCIA.
Els motius d’impugnació de la llicència atorgada i d’interposició del

present recurs de reposició són els següents:

1. En primer lloc, i amb caràcter previ i anterior a atorgar qualsevol
modificació de la llicència vigent i de permetre que Fricafor SL continuï
amb el funcionament de l’activitat, aquest Consistori ha d’assegurar i
garantir els extrems referits en l’al·legació anterior, el compliment de
totes les condicions actuals imposades a la llicència vigent les pantalles
vegetal i acústica i l’adequada pavimentació i urbanització del nou vial
d’accés així com l’aportació del control periòdic signat per l’ECA
degudament homologada que certifiqui l’efectiu compliment i
implementació de totes les mesures correctores exigides a l’activitat i el
compliment de totes les condicions de la llicència ambiental.
2. Oposició frontal a qualsevol ampliació de l’activitat, dels usos,
edificacions, construccions i instal·lacions, atès l’increment de les
molèsties per soroll, males olors, trànsit de camions i demès
impactes que derivaran de l’ampliació de l’activitat industrial.
Impactes que són incompatibles amb els usos residencials i
d’habitatge que actualment existeixen a l’entorn.
3. La incoherència i irracionalitat d’autoritzar l’ampliació de les
instal·lacions i l’increment d’un 33% del sostre construït passant
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dels 6043’27m2 actuals fins a 9.167,50m2 amb un augment de
l’edificabilitat de 3.280’18m2 de sostre, amb la previsió de trasllat de
l’activitat industrial. Essent evident que si es permet ara l’ampliació de
l’activitat, aquesta es consolidarà i mai es traslladarà la indústria.
Perpetuant les molèsties amb el veïnat.
4. La greu problemàtica de les males olors que es derivaran de
l’ampliació de les quadres de vaquí. Unes quadres que allotjaran
més d’un centenar de caps de bestiar. Ús expressament prohibit en
aquesta qualificació urbanística i totalment incompatible amb els
habitatges existents a l’entorn.
5. Les molèsties per sorolls i contaminació acústica i la insuficiència
de l’Estudi d’impacte acústic. Extrem que requereix ordenar la
implantació de pantalla acústica en tot el perímetre de l’activitat.
6. La manca de previsió de mesures de minimització de l’impacte
visual i paisatgístic derivades de l’increment del 33% del volum
edificable.
7. El caràcter ridícul i insuficient del Pressupost del Projecte que
estima en 21.500€ l’import de les mesures correctores i del
Pressupost del Projecte.
8. La no imposició d’un horari d’activitat laboral que limiti els usos i la
producció de molèsties als veïns pel tràfec de camions i sorolls en
l’horari de 8 del matí a 8 del vespre.
Els horaris sol·licitats en el Projecte presentat són incompatibles amb el
descans veïnal.
9. La infracció de l’Ordenança reguladora de civisme i convivència
ciutadana aprovada per l’Ajuntament de Vilafant el 24.5.2016 pel que fa
a emissió d’olors molestes, emissions a l’atmosfera, sorolls i
contaminació acústica.
10. La insuficiència dels accessos actuals, la necessitat d’exigir el pas pel
nou vial a Ponent, la prohibició del pas de camions i tràilers pel carrer
Mare de Déu del Mont, i la restricció durant l’horari nocturn.
11. La manca de presentació d’alternatives d’emplaçament de l’activitat
i dels nous usos i del seu anàlisi d’impactes ambientals, tot
contemplant entre les alternatives d’emplaçament la del Polígon
industrial del municipi. Essent evident que si calen 3.280’18m2 per a la
instal·lació dels nous usos d’edificacions i sostre industrial addicional,
aquest s’ha de poder ubicar en el Polígon.

Tercera:

SOBRE LA DEFICIÈNCIA DELS NOUS ACCESSOS.
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Els nous accessos a la indústria oberts per la banda de Ponent i
que transcorren per sòl urbanitzable entre uns camps, tenen un estat precari,
deficient grau d’urbanització, mínima pavimentació, amb una sola i fina capa de
subbase i resulten total i absolutament inadequats pel trànsit de camions
pesants amb el nombre i dimensions dels que accedeixen a la indústria Fricafor
SL.
És per això que qualsevol nova autorització que s’atorgui a
l’empresa ha d’exigir l’adequada urbanització, pavimentació i acondicionament
dels accessos, així com la dotació de voreres.
L’estat precari dels accessos, i el trànsit a tota velocitat, provoca
unes vibracions i soroll total i absolutament inadmissibles.
I essent la dotació d’accessos urbanitzats i pavimentats un requisit
elemental per regular el funcionament d’una indústria, és per això que s’exigeix
la imposició, com a condició de la nova llicencia, de l’adequació dels accessos
de Ponent amb pavimentació, urbanització, subbase, amplada, compactació,
resistència, formació de carrer, i vorera ajustats al nivell de tràfec rodat que
genera l’empresa i al nivell de grau d’urbanització exigibles a aquest tipus de
vial.
Quarta:

RECENT PRODUCCIÓ DE DANYS EN ELS HABITATGES
DERIVATS DE VIBRACIONS I PERJUDICIS PEL TRÀFEC DE
CAMIONS.
Els aquí compareixents comuniquen a l’Ajuntament que el

tràfec de camions a tota velocitat pel camí habilitat per Ponent, i el nivell
de vibracions que generen, ha provocat recentment esquerdes en murs
de les tanques de jardí, esquerdes en parets dels habitatges i
despreniments de rajoles en les instal·lacions.
En aquest sentit, en l’habitatge del carrer Tramuntana número
120 titularitat del Sr. Canela han aparegut esquerdes a l’habitatge,
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inclinació del sòcol del terra de la piscina, moviments amb separació de
fins a 7 centímetres i cediments del sòl.

Tanmateix, al carrer Santa Llogaia número 116 propietat de la
Sra. Canadell han aparegut esquerdes a la paret, caiguda i despreniments
de rajoles i fins el trencament d’una banyera.
Fets que s’han produït recentment i coincidint amb l’ús intens del
referit vial d’accés per part dels camions pesants de l’Escorxador que van a
gran velocitat i provoquen una important vibració i tremolor.
S’acompanya assenyalat com a Document número 1 diverses
fotografies que mostren les esquerdes aparegudes.
És

per

això

que

s’exigeix la

imposició

de

la

condició

d’acondicionament i urbanització adequada dels accessos i s’anuncia
formalment que seran reclamats els danys i perjudicis corresponents davant
l’Ajuntament per la falta d’actuació i la negligència en el control de l’activitat de
Fricafor SL.
Cinquena:

SOBRE L’ABAST DE LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA.
L’AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I LA PREVISIÓ DE
NOVES CONSTRUCCIONS QUE FAN ENCARA MÉS GRAN LA
INDÚSTRIA FRICAFOR SL.
Del Projecte ara autoritzat i de la documentació aportada per

Fricafor SL i que l’Ajuntament acaba d’aprovar, resulta inqüestionable que
l’empresa persegueix una ampliació dels usos i instal·lacions, construccions i
edificacions existents.

Ampliació que resulta de les següents dades:


Increment d’un 33% del sostre construït que passa dels 6043’27m2
actuals fins a 9.167’50m2.
Amb un augment de l’edificabilitat de 3.280’18m.
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1707’18m2 de sostre nous en planta baixa.



1573m2 de sostre en planta pis.

Es preveuen entre d’altres les següents Actuacions descrites a les
pàgines 12 i 13 de la Memòria:
1. Ampliació sala d’especejament en 153’38m2.
2. Ampliació de l’edificació local Nord-oest en 26m2.
3. Reforma i ampliació local Nord-oest amb 208’53m2 i 4’30m2
respectivament.
4. Reforma àmbit de la zona destinada als vedells en planta baixa en
superfície de 587’50m2 i edificació d’una nova planta pis de
484’30m2.
5. Enderroc del cobert-local de cuir i pells de 147’20m2 i nova edificació
de tipus industrial de PB + PP adossada a l’existent en façana sudest i nord- est, amb una superfície de 1.127’70m2 construïda
(827’70m2 PB i 300m2 PP).
6. Ampliació àmbit quadres de vaquí amb reforma de 401’40m2 i
ampliació de 131’40m2 amb recepció i 9 quadres amb capacitat de
12 o 14 vaques cadascuna, vestuaris i cambra.
7. Nou accés a les oficines administratives amb escala, ascensor i local
magatzem en PB de 94’70m2 d’ampliació.

De manera que resulta obvi que la modificació de la llicència
ambiental ara indegudament atorgada implica incrementar en una tercera part
la superfície construïda a les actuals instal·lacions, fet que implicarà també
incrementar tots els impactes, molèsties i perjudicis pel veïnat i l’entorn.

I tot això es pretén fer malgrat els incompliments continuats de les
condicions de la llicència vigent, que han estat reiteradament denunciats.

Sisena:

SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES QUADRES DE VAQUES.
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INCOMPATIBILITAT DE L’ESTABULACIÓ DE BESTIAR I DE
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL AMB ELS HABITATGES.
Els aquí recurrents s’oposen frontalment al Projecte i a la
llicència atorgada pel que fa a l’autorització de quadres de vaques a les
instal·lacions de Fricafor SL.
En aquest sentit l’Associació de veïns no tolerarà que
l’Ajuntament autoritzi l’ampliació en aquest punt, donades les greus
molèsties per olors i la prohibició d’estabulació de bestiar en l’interior de
grans poblacions ateses les incompatibilitats derivades de problemes
sanitaris, d’higiene i de contaminació odorífera.
D’altra

banda,

l’activitat

ramadera

està

expressament

prohibida en la qualificació urbanística que aquí ens ocupa i en la clau
a7.3, atès que entre els usos prohibits hi consta incorporat la ramaderia.
Aquesta al·legació fou degudament efectuada en l’anterior escrit
d’oposició presentat en tràmit d’informació pública, i aquest Consistori
Municipal no ha donat cap resposta al respecte, evidenciant una nova
irregularitat d’entre les múltiples comeses.

Essent ben conegut que és històrica i continuada, la problemàtica
de les males olors generada pel funcionament de l’activitat de Fricafor SL.
Problemàtica mai resolta i que, amb l’ampliació projectada, de ben segur
augmentarà.
De manera que els aquí compareixents s’oposen frontalment a
l’autorització de ampliació de l’activitat. Estant prohibit, de manera general
l’emissió d’olors molestes a la població en virtut dels articles 56 i
concordants de l’Ordenança reguladora del civisme i la convivència
ciutadana del municipi.
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Setena:

SOBRE L’HORARI DE FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT.
OBLIGACIÓ DE RESTRINGIR-LO A HORARI DIURN.
Cal indicar que no és acceptable que es continuï permetent

funcionar en horari nocturn a aquesta activitat industrial.

Funcionament en horari nocturn que genera molèsties al
descans dels veïns que no són tolerables. Extrem que ha de comportar la
seva prohibició.
Resulta inadmissible que l’activitat no vagi vinculada a un
horari compatible amb el descans dels veïns.

En aquest sentit, els aquí recurrents exigeixen a aquest
Ajuntament que condicioni l’activitat i qualsevol llicència al funcionament
entre les 8 del matí i les 8 del vespre.

No essent admissible el soroll continuat pel pas de camions,
de les operacions de càrrega i descàrrega i demés activitats industrials
durant les hores de descans dels veïns.

Extrem exigible atès que Fricafor SL es troba rodejat per
habitatges per la banda de l’Avinguda Pirineus i pel seu front amb el
carrer Mare de Déu del Mont.

Cal invocar, pel que fa a aquest extrem, que la pròpia
Ordenança reguladora del civisme i la convivència ciutadana aprovada
per l’Ajuntament de Vilafant en data 24 de Març de 2016, en el seu article
77, pel que fa a les operacions de càrrega i descàrrega a la via pública
estableix el següent:

ARTICLE 77.5 ORDENANÇA CIVISME:
“Càrrega i descàrrega a la via pública.
Les activitats de càrrega i descàrrega a l’espai de la via
pública senyalitzada per aquest servei, de mercaderies, la
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i
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accions similars es prohibeixen de les deu de la nit fins a les
vuit del matí. Per efectuar operacions de càrrega i descàrrega de
materials d’obres, instal·lar grues, mudances i altres que
obstrueixin o dificultin la circulació, cal sol·licitar amb una
antelació mínima de 48 hores la corresponent autorització
municipal”.

La realització d’activitats des de les 2 de la matinada resulta
incompatible total i absolutament amb el descans dels veïns i residents a
la zona.

Extrems que han de comportar:

1. Exigir en tot cas una pantalla acústica perimetral per tota
l’activitat.
2. Exigir uns horaris que s’iniciïn no abans de les 8h, de manera
compatible amb el descans del veïnat i que no permetin el
funcionament nocturn.

Vuitena:

MANCA D’EXECUCIÓ DE LA PANTALLA VISUAL I VEGETAL.
L’empresa Fricafor SL fou obligada per llicència de l’any 2004

a implantar una pantalla vegetal i arbrada a tot el perímetre de l’activitat.
Pantalla mai implantada.

Essent sorprenent que aquest Ajuntament continuï sense
exigir el compliment d’un requisit tan elemental i d’una mancança que
s’aprecia a simple vista i des de fa –ni més ni menys- que 13 anys.

Novena:

L’ABÚS DE DRET I FRAU DE LLEI D’AUTORITZAR A LA
ZONA FINS EL MÀXIM PERMÈS A LA CATEGORIA
INDUSTRIAL.
L’INCOMPLIMENT CONTINUAT TONES/DIA DELS LÍMITS DE
PRODUCCIÓ PER PART DE L’EMPRESA EN EL PASSAT.
OBLIGACIÓ DE FIXAR UN MECANISME DE CONTROL.
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Evidència clarament la grandària de l’activitat i la immensa
capacitat productiva que es persegueix amb l’autorització, el fet que novament
es contempli autoritzar just fins al límit permès en aquesta categoria
industrial.

En aquest sentit, el límit màxim de capacitat productiva
establert per la sala d’especejament en aquesta categoria industrial i
aquest tipus de llicència és de 75 tones/dia.

Doncs bé, curiosament, la capacitat sol·licitada per Fricafor
SL i quina autorització es pretén atorgar per aquest Ajuntament és de 74’9
tones/dia.
No són suficients els controls imposats a l’empresa per fer
complir aquesta capacitat màxima per sota del límit permès en aquest
categoria industrial consistents en la simple aportació de documentació.

I vistos els antecedents no hi hauran garanties de control i de
compliment dels límits.

I aquesta insuficiència és extraordinàriament greu i total i
absolutament inexplicable davant dels incompliments nombrosos, en el
passat, del límit de la capacitat productiva de 50 tones/dia imposada per a
l’activitat d’escorxador. Límit que consta superat en nombroses ocasions i
exercicis, havent estat detectat per l’OGAU, per l’Agència de residus, pel propi
Ajuntament de Vilafant i reconegut per la pròpia empresa amb la modificació
del planejament urbanístic incoada, i en la documentació tècnica presentada
sol·licitant l’ampliació de la llicència. Ampliació que resultava impossible ateses
les categories industrials admeses a la zona, tal i com reconegué en el seu
moment l’Ajuntament. Motiu pel qual van iniciar la tramitació d’un expedient de
modificació puntual, que va queda aturat davant de l’oposició veïnal.
Així doncs, caldrà –en tot cas- establir a la llicència una
condició estricta de control i supervisió del compliment del límit màxim
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de capacitat productiva quina autorització s’interessa, amb exigència
d’aportació de certificats diaris de producció, especejament i sacrifici pel
responsable de l’empresa, i amb aportació de les Guies, Certificats de
veterinari i completa documentació tècnica que acrediti el compliment
diari dels límits permesos.

Desena:

INCOMPLIMENT DE LES PREVISIONS DEL PLANEJAMENT
URBANÍSTIC I DE LES PROMESES ALS VEÏNS SOBRE
TRASLLAT DE L’ACTIVITAT.
Resulta inadmissible que aquest Ajuntament hagués aprovat un

planejament urbanístic preveient el trasllat futur de la indústria atesa la seva
difícil i complexa convivència amb el veïnat, i en nombroses ocasions així ho
hagués manifestat als veïns, i que darrerament, s’hagi plegat a les exigències
de Fricafor SL i no sols no requereixi el seu trasllat, sinó que permeti l’ampliació
de les edificacions, usos i instal·lacions.
Especialment quan ni tan sols s’ha requerit la presentació d’anàlisi
d’alternatives d’emplaçament de l’ampliació de l’activitat.

Extrem que era

exigible ateses les condicions urbanístiques existents i la problemàtica
ambiental i de funcionament de l’activitat generada.

Onzena:

SOBRE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
Es manifestà en la Proposta de Resolució Provisional que s’havia

aportat nou Estudi acústic subsanant les deficiències en què s’havia incorregut.
Ara bé no s’ha donat trasllat a aquesta part de l’esmentat Estudi.
És per això que interessem se’ns lliuri còpia de l’Estudi acústic
complementari presentat, per la seva revisió.
Històricament l’activitat ha incomplert tots els límits de sorolls
constant nombrosos episodis i denúncies que així ho proven.
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La mesura d’ampliació de la pantalla acústica inicialment
prevista, es considera positiva, tot i que insuficient. I s’exigeix que la
mateixa, s’imposi en tot el perímetre de l’activitat industrial. Especialment
si aquesta es veurà augmentada amb l’ampliació del 33% de les
instal·lacions.

Dotzena:

SOBRE LA INEXISTÈNCIA D’ANÀLISI D’ALTERNATIVES
D’EMPLAÇAMENT
DE
L’AMPLIACIÓ
DE
LES
INSTAL·LACIONS.
El

Projecte

Tècnic

presentat

per

l’ampliació

de

les

instal·lacions industrials de Fricafor SL en més d’una tercera part, no
contempla el preceptiu anàlisi d’alternatives d’emplaçament. D’aquesta
forma, el Projecte infringeix un requisit elemental de tot Projecte amb
impacte i efectes significatius sobre el medi ambient.

I en particular infringeix les següents normes:


Article 18.1.b) de la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i
control ambiental de les activitats, que disposa:
ARTICLE 18.1.b) LLEI 20/2009: Estudi d'impacte
ambiental.
“1. L'estudi d'impacte ambiental del projecte ha d'incloure,
com a mínim, les dades següents:
b) Exposició de les principals alternatives estudiades i
justificació de la solució adoptada, atenent l'ús i l'aplicació de les
millors tècniques disponibles i els efectes ambientals.”



Articles 34.2.b i 35.b) de la Llei estatal 21/2013 de 9 de Desembre
d’avaluació ambiental.



Article 5 apartats 1 i 2 i epígraf 2 de l’Annex III de la Directiva Europea
85/337 de 27 de Juny de 1985 del Consell relativa a l’avaluació de les
repercussions de determinats projectes sobre el medi ambient.

Resulta evident que la sol·licitud d’ampliació i el Projecte Tècnic
presentat estava obligat a contemplar l’anàlisi d’alternatives d’emplaçament,
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amb ubicacions diferenciades, seleccionant la més adequada en funció del
diferent impacte ambiental de cadascuna.
I d’entre aquestes alternatives, sens dubte calia incorporar i
contemplar específicament, les següents:

1. Alternativa 0, amb adopció de mesures correctores.
2. Alternativa d’ubicació en el Polígon industrial del municipi.
3. Alternativa d’ampliació en el mateix indret.

El

Projecte

directament

desenvolupa

l’ampliació

de

les

instal·lacions als terrenys actuals, extrem que suposa incórrer en infracció del
conjunt de l’ordenament jurídic.
Havent d’incoar nombrosa doctrina dels nostres Tribunals que
anul·len tot Projecte amb significatiu impacte al medi ambient, quan no inclou
un anàlisi d’alternatives d’emplaçament.

Serveixin per totes les següents sentències:


Sentència de 19 de Juliol de 2004 RJ 2004\5405.



Sentència de 8 de Setembre de 2009 RJ 2010\632, Fonament de
Dret Sisè.



Sentència de 7 d’Octubre de 2009 RJ 2010\1677.



Sentència de 27 de juny de 2007 RJ 2007/5326 (Fonaments Jurídics
Cinquè i Sisè).



Sentència de 30 de Novembre de 2012 JUR 392614 (Fonaments
Jurídics Sisè, Setè i Vuitè).



Sentència de 25 de Febrer de 2015 de la Secció Cinquena, Sala
Tercera del Tribunal Suprem dictada en el recurs de cassació número
755/2013, Fonaments de Dret Segon i Tercer RJ 1631.
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Sentències, totes elles, que requereixen, de manera obligatòria,
l’estudi de diverses alternatives d’emplaçament i d’ubicació dels Projectes amb
impacte ambiental, i sentències que anul·len els Projectes aprovats si s’ha
incomplert aquest requisit elemental.

En aquest sentit, el legal representant designat pels aquí
compareixents, ha obtingut, ben recentment, una sentència del Tribunal
Suprem, que ha anul·lat l’autorització en sòl no urbanitzable de la Pedrera de
les Clotes de Llers, per haver incomplert el requisit de l’anàlisi d’alternatives
d’emplaçament. Sentència de data 25 de Febrer de 2015, dictada per la Secció
Cinquena del Tribunal Suprem en el recurs de cassació número 755/2013.

Doctrina jurisprudencial quina aplicació al present cas ha de
comportar la denegació de l’aprovació de l’ampliació que aquí ens ocupa, per la
manca d’anàlisi d’alternatives d’emplaçament.

Divuitena:

SUSPENSIÓ DE L’EFICÀCIA DE LA LLICÈNCIA.
S’interessa en aquest punt la suspensió de l’eficàcia de l’acte

impugnat i de la modificació de la llicència ambiental atès que en cas
contrari es produiran danys i perjudicis greus i irreparables pel conjunt
del veïnat, amb l’ampliació de l’activitat, la construcció i ampliació del
33% de les instal·lacions i la posada en funcionament de les quadres de
bestiar així com amb el volum del tràfec de camions.

Suspensió de la llicència i adopció de mesures cautelars que
s’efectua a l’empara d’allò establert a l’article 117 de la Llei estatal 39/2015 d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Precepte que disposa el següent:

ARTICLE 117 LLEI 39/2015: Suspensión de la ejecución.
“1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los
casos en que una disposición establezca lo contrario, no
suspenderá la ejecución del acto impugnado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el
órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación,
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suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al
interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al
recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto
recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente,
la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1
de esta Ley.
(...)”

A L’AJUNTAMENT
VILAFANT SOL·LICITEM:
Per

tot

això,

DE

Ens tingueu per presentat aquest escrit amb les còpies i
documents, tingueu per interposat, en temps i forma, recurs potestatiu de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de Maig de
2017 que atorga autorització per la modificació de la llicència ambiental
per l’ampliació de les instal·lacions, construccions, usos i activitat de
Fricafor SL, i en mèrits d’allò que ha quedat dit, ordeneu:
1. Deixar sense efecte l’autorització atorgada.
2. Denegar l’ampliació de l’activitat de les construccions i de les
instal·lacions sol·licitada per Fricafor SL atesa la seva incompatibilitat
amb l’entorn residencial d’habitatges on s’ubica i les greus molèsties que
genera al barri.
3. Acordar amb caràcter immediat les inspeccions sol·licitades per
escrit de data 24 de Febrer de 2017 i RE número 311 així com la
incoació dels expedients sancionador a Fricafor SL pel seu
funcionament sense control ambiental inicial i sense realització de
controls periòdics.
4. Denegar la instal·lació de les 9 quadres amb capacitat per més de
115 caps de bestiar atesa la seva incompatibilitat amb la naturalesa del
sòl urbà i l’entorn d’habitatges.
5. Exigir a l’empresa per qualsevol Projecte d’ampliació de les seves
instal·lacions la presentació d’anàlisi d’alternatives entre les que es
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contempli el trasllat de l’activitat a un Polígon industrial del
municipi.
Subsidiàriament, i pel negat supòsit de que s’acabés autoritzant la
modificació de la llicència ambiental, establir els següents condicionants:

1. Exigir la implantació de la pantalla acústica a tot el perímetre de
l’activitat industrial.
2. Requerir la implantació de la pantalla vegetal arbrada en tot el
perímetre.
3. Denegar la instal·lació de 9 quadres amb capacitat per 12 a 14 caps
de bestiar cadascuna per no ésser compatible la zona amb
l’activitat ramadera.
4. Regular la circulació de vehicles pesants per la zona urbana del
municipi prohibint el pas pel carrer Mare de Déu del Mont.
5. Denegar el funcionament de l’activitat durant les hores de descans
nocturn i vincular la llicència a un horari de 8 a 20h.
6. Exigir el condicionament dels accessos de Ponent en les
condicions
d’urbanització
adequades
requerint
la
nova
pavimentació del mateix, prèvia la compactació del sòl, formació de
subbase, pavimentació amb capes asfàltiques dotades de la
deguda resistència i formació de voreres.
7. Exigir reparar els desperfectes físics provocats als habitatges del carrer
Tramuntana número 120 i Santa Llogaia número 116 així com als
balcons de l’habitatge situat al carrer Mare de Déu del Mont número 31
propietat de la família Rosillo.
8. Indemnitzar els danys i perjudicis reclamats davant d’aquest Consistori
per l’anormal funcionament dels seus serveis.
9. Imposar un sistema de control eficient per verificar el compliment
de la capacitat productiva màxima que autoritzi, tot exigint a
l’empresa la presentació de comprovants, albarans i documentació
tècnica certificant la no superació diària d’aquells límits.
Tanmateix, tingueu per interessada la suspensió de l’eficàcia de la
llicència fins que no es resolgui el present recurs, i acordeu la mesura cautelar
a l’empara d’allò establert a l’article 117 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Publiques.
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