AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES

Assumpte: al·legacions al projecte d'activitat d'explotació ramadera de
la finca Els Aspres que està tramitant el senyor Josep Sancho
Ramoneda en representació de l'empresa Agropecuària Bruguera
Bonfill SL
En Llorenç Pascua Subiranas amb DNI 40.424.899-F actuant en nom i
representació de la IAEDEN associació amb NIF G-17098534 i domicili social
al C/ Sant Vicenç, 30 1er 17600 Figueres i en representació de la plataforma
cívica Salvem l’Empordà, compareix i com millor procedeix en dret,
EXPOSA
Que l’entitat i la plataforma que representa té com a objectius l’estudi, la
defensa i la conservació del medi ambient i del territori.Que com sigui
aquests objectius interessen al bé comú i com a tal estan reconeguts a
l’article 45 de la Constitució Espanyola.
Que la Sala Segona del Tribunal Suprem, en sentència dictada el 30 de
novembre de 1990, en vista el recurs del sumari 12/85 de la Secció Tercera
de la Audiència Provincial de Barcelona, reconegué el dret a gaudir del
medi ambient com a dret fonamental dels ciutadans espanyols.
Aquesta entitat defensa que “la integració de la conservació de la natura en

el procés de presa de decisions socioeconòmiques és indispensable, i que hi
ha una clara interdependència entre el manteniment de la integritat dels
sistemes naturals i culturals i la provisió d’opcions socials i econòmiques
atractives i amb futur. No es podrà avançar cap a la sostenibilitat si no
s’assoleix una relació equilibrada entre les necessitats socials, l’activitat
econòmica i el funcionament dels ecosistemes, que proveeixen els serveis
ambientals essencials, dels quals depèn no sols la qualitat de vida, sinó fins i
tot la pròpia existència humana” (Josep Mª Mallarach a Revista de Girona).
Que volem fer les següents al·legacions al projecte:

AL·LEGACIONS
Primera. Efectes negatius per la proximitat d’un estany temporal que forma part de
l’Inventari de Zones Humides de la Generalitat de Catalunya.
A menys de 90 metres de la nau descrita en el projecte d'explotació ramadera de la
finca Els Aspres hi ha situat l'estany de Serra-Seguer (punt important de reproducció
d'amfibis i de repòs d'aus migratòries). Un estany que consta en l'Inventari de Zones
Humides de Catalunya (número 02000215) i que caldria ser estudiat en detall per
comprovar si, degut al projecte, es poden veure afectades negativament la qualitat de
les aigües, la vegetació i la fauna d'alt interès que hi habita i, per tant, la funcionalitat
ecològica d’aquest ecosistema. Cal refer tota la tramitació ambiental de nou amb
aquest nou condicionant –és a dir, la vàlua ecològica a menys de 100 metres d’una
activitat potencialment contaminant- que ha estat greument ignorada.
L'estany de Serra-Seguer és un estany temporer mediterrani catalogat com a HIC 3170
(hàbitat d'interès comunitari prioritari per la Unió Europea), tal com consta a les
directives europees D.92/43/CEE i D. 2013/17/UE que en el seu annex 1 els descriu com
a “Tipus d'hàbitats naturals d'interès comunitari per la conservació dels quals es
necessari designar zones especials de conservació (Z.E.C)”.
En tot l'estudi d'impacte i integració paisatgística no s'anomena en cap moment
l'estany de Serra-Seguer pel seu nom, tot i ser adjacent a la finca Els Aspres separat
tan sols per un camí veïnal.
A continuació es fan cites textuals de l'estudi, que ho corroboren:
“La resta de terreny que envolta i conforma la finca de mèrit són un conjunt de camps de
conreu destinats a camps de cultiu i matolls, molt planers, i sense massa desnivell,
anomenats camp de Serra-Seguer i la Closa i que conformen el Pla dels Torlits.”
“Prop de la zona d'estudi tenim dos espais inclosos al PEIN, que són: les Basses de
l'Albera que llinda per la vessant est amb la finca de mèrit i el riu Llobregat- riera de
Torrelles a 300m. Al voltant de l'explotació hi ha varis espais catalogats dins l'Inventari de
Zones Humides de Catalunya. Aquests són: l'estany dels Torlits, l'estany de la Cardonera i
la bassa de Mas Faig, entre d'altres.”

Es considera la no citació de l'estany de Serra-Seguer una mancança greu i una gran
contradicció en l'estudi. Doncs, tal com consta a la seva fitxa de l'Inventari de les Zones
Humides de Catalunya (número 02000215) forma part del complex de Basses de l'Albera.
Es considera greu que aquesta no inclusió de l'estany de Serra-Seguer, com a tal, en
l'estudi d'impacte i integració paisatgística de l'explotació ramadera de la finca Els Aspres
porta com a conseqüència que no s'hagin estudiat les possibles afectacions que
l'explotació pugui produir a aquest hàbitat, degut a la seva proximitat, ni de com
minimitzar-les, ja que, com consta a l'article 11 de la Llei 12/1985 d'espais naturals de
Catalunya que diu literalment:

1. S'entenen per zones humides, als efectes d'aquesta Llei, les zones naturals
de maresma, aiguamoll, torbera o aigües rases, permanents o temporals,
d'aigües estancades o corrents, dolces, salabroses, salines, amb la inclusió
de les zones d'aigües marines la profunditat de les quals no excedeix els
sis metres.
2. Totes les zones humides han d'ésser preservades de les activitats
susceptibles de provocar-ne la recessió i la degradació, mitjançant les
normes corresponents aprovades pels Departaments competents.

Segona. Manca d’informació al municipi veí també afectat.
A la fitxa de l'estany de Serra-Seguer de l'Inventari de Zones Humides de Catalunya
consta que no només forma part del terme municipal de Sant Climent Sescebes, sinó
que una part de la seva superfície pertany al terme municipal de Campany.
I tal com diu l'article 20 de la llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats, que va entrar en vigor l’agost de 2010, en el cas que l'impacte ambiental
del projecte afecti al medi d'altres municipis se'ls ha de comunicar.
Cal revisar, doncs, aquesta al·legació i reconsiderar la informació pública sotmesa i
tenir en compte el municipi veí per la possible afectació a una zona humida
inventariada per la Generalitat de Catalunya i que es troba també dins el municipi
de Capmany.

Tercera. Manca de definició dels serveis més bàsics pel funcionament de
l’explotació ramadera.
En base a la documentació exposada es considera que cal definir millor alguns dels
serveis mínims i bàsics pel funcionament de l’activitat que es proposa.
-

Camí veïnal. Les característiques actuals dels camins d’accés a la nau no estan en
condicions admissibles per fer passar els camions necessaris pel transport del
bestiar ni les cubes per treure les dejeccions ramaderes. En tot cas caldria estudiar
quines modificacions o rehabilitacions es consideren oportunes per a realitzar
l’accés en condicions. I alhora cal estudiar si aquestes obres poden afectar
negativament a l’estany inclòs en l’Inventari de Zones Humides.

-

Aigua. No s’explica si cal realitzar nous pous per poder subministrar la gran
quantitat d’aigua que es requereix per una explotació d’aquestes característiques.
Cal fer estudis hidrogeològics per garantir que la potencial necessitat de realitzar
pous nous o el subministrament d’aigua per pous preexistents no afectaran la bassa
protegida per l’Inventari de Zones Humides de Catalunya, contravenint l’article 11
de la llei d’espais natural, anomenat en l’apartat anterior.

-

Llum. No es concreta de quina energia disposarà ni com serà subministrada ni si
pot tenir alguna afectació o impacte ambiental a la zona.

Quarta. Transport de dejeccions ramaderes
Que en el projecte exposat al públic es parla de transportar purins al municipi de
Colomers. Aquest municipi es troba a 84 km de distància de la granja (anada i tornada)
i que se sap que sovint no es recorren aquestes distàncies per abocar les dejeccions
ramaderes. Caldria avaluar alhora l’ús que es fa d’aquests terrenys per garantir que són
aptes per abocar-hi purins. Considerem sospitós que si cal abocar purins tan lluny és
perquè no es disposa de terrenys adjacents per fer aquesta pràctica o no es té
confiança amb les pràctiques del promotor del projecte. El que segur representa és un
model molt insostenible pel territori.
Per altra banda, cal tenir en compte que Colomers es troba dina la zona vulnerable 1
del Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a
les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de
fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquest decret té per finalitat
prevenir i reduir la contaminació de les aigües per nitrats i que regula els procediments
per garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants
nitrogenats en tot l'àmbit de Catalunya. Cal estudiar si aquest projecte compleix aquest
Decret, doncs es fa difícil pensar que en un municipi contaminat per nitrats pot
acceptar noves dejeccions i fer complir la finalitat del Decret que és prevenir i reduir la

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Cinquena. Reglament d’execució de la llei 8/1975, de 12 de març, de zones e
instal·lacions d’interès per la defensa nacional.
La granja projectada Els Aspres es troba a una distància inferior de 2.000 metres de la
tanca de delimita la zona militar de Sant Climent Sescebes.
En el projecte, en cap cas, s’ha considerat la proximitat de la zona militar de Sant Climent
Sescebes ni la normativa vigent aplicable.
Segons la Llei 8/1975 defineix unes zones de seguretat que cal tenir en compte.
En l’expedient no hem trobat cap referència a la llei, ni el Reglament que la desplega i, per
tant, cal considerar aquesta normativa al respecte del projecte d’explotació ramadera.
Segons l’article 27.1 del Reglament tota la zona militar es troba dins les instal·lacions del
grup cinquè.
I en aquest cas, tindran una zona de seguretat llunyana en la que quedarà prohibida la
instal·lació d’indústries o activitats que, segons els Reglaments generals (i locals en el seu
cas) vigents en la matèria, poden classificar-se com a insalubres, nocives o perilloses en
una franja de 2000 metres al voltant del camp militar des del seu perímetre exterior.

Per tot plegat es,
DEMANA

Primer:
Aturar el projecte que s'està tramitant de l'exercici de l'activitat d'explotació ramadera a
la finca Els Aspres per tal de procedir a una tramitació ambiental del projecte en base a
la proximitat d’un estany dins el sistema de Basses de l’Albera i inclosa en l’Inventari de
Zones Humides i tots els altres arguments que justifiquen aquesta al·legació.
Segon:
Comunicar a l'Ajuntament de Capmany la possible afectació al medi del seu terme
municipal per si consideren necessari fer algun tipus d'actuació.
Tercer:
Posar en coneixement aquesta activitat a l’organisme competent militar de la zona de
Sant Climent Sescebes.

Quart:
Que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació estudiï si la persona
que signa el projecte és habilitada per fer aquests projectes i alhora que avaluï la seva
condició com a tal per les freqüents irregularitat en les tramitacions de les explotacions
ramaderes que hem consultat a la comarca.
Cinquè:
Demanar a l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes que faci arribar aquestes
al·legacions al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i al
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Setè:
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).

