DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
SERVEIS TERRITOIRALS A GIRONA
Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA

Assumpte: Sol·licitud d’informació sobre l’evolució de les tramitacions de
les granges del sector porcí a l’Alt Empordà

En Llorenç Pascua Subiranas amb DNI 40.424.899-F actuant en nom i
representació de la IAEDEN-Salvem l’Empordà associació amb NIF G-17098534 i
domicili social al C/ Sant Vicenç, 30 1er 17600 Figueres compareix i com millor
procedeixi 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 la IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ, com a entitat ecologista i conservacionista de l’Alt Empordà, té
especial interès per conèixer l’evolució de les tramitacions de noves granges o ampliacions de les
existents en el sector porcí a la comarca de l’Alt Empordà. Que li preocupa especialment l’estat de
conservació, pel que fa a la seva qualitat, de les aigües subterrànies de la comarca.
Que, com el mateix Departament admet, hi ha una relació directa entre concentració de granges de
porcs en un territori i aqüífers contaminats.
Que a la comarca de l’Alt Empordà hi ha 34 municipis considerats vulnerables per la contaminació dels
nitrats de les aigües subterrànies degut a fonts agroramaderes.
Que de l’any 2016 al 2017 hi hagué un increment de 18.000 places de porcí a l’Alt Empordà.
Que hem detectat moltes noves tramitacions en els darrers anys i ens preocupa especialment el
manteniment d’aquesta contaminació i, pitjor encara, l’augment d’aquesta contaminació contra tota
normativa vigent d’aigües, de salut pública i de sostenibilitat territorial.
Que l’administració pública té la funció de vetllar per l’ interès públic i en aquest cas estem parlant de la
potabilitat de les aigües i la qualitat de l’estat de conservació de les aigües subterrànies del nostre país,
per sobre dels interessos privats d’un sector porcí integrat promogut per poques empreses catalanes.
Que per totes aquestes raons, sol·licitem la següent informació:
-

Coneixement de l’estat de tramitació de les granges que llistem a l’annex 1.
Volem saber de totes aquestes tramitacions quines estan aprovades definitivament i ja han estat
comptabilitzades en les estadístiques de places de porcí de l’any 2017.
Volem saber quin increment de places del sector porcí hi hauria a la comarca de l’Alt Empordà, en
cas que s’aprovin definitivament totes aquestes tramitacions.
Volem saber en quins municipis està previst abocar les dejeccions ramaderes de totes i cadascuna
d’aquestes granges.
Volem saber davant la tramitació potencial de, com a mínim, 62 noves granes o ampliacions de les
existents, quines garanties té la Generalitat de Catalunya que no hi haurà cap increment de
contaminació d’aqüífers i fins i tot quines garanties té de revertir la situació de contaminació tal i
com preveu el text introductori (i per tant, l’esperit de la normativa) del Decret de Dejeccions
Ramaderes, el qual el Departament d’Agricultura , Ramaderia, Pesca i Alimentació n’és directament
competent.

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).
Signat, als efectes escaients

A Figueres, 22 de juliol de 2018

ANNEX 1. LLISTAT TRAMITACIONS GRANGES ALT EMPORDÀ

BÀSCARA
1. AGROPECUARIA ROS CB
Paratge Camps de Sant Nicolau
Josep MarIa Ros Serra
Polígon 3 parcel.la 77
Sol·licitud de llicencia d’obres per explotació de porcí d’engreix 2367 places
Edicte BOP nº 2690 de 11 Març 2015.

BIURE:
2. GRANJA SANS
Propietari: Anna M. Sans Pairutó
Referència cadastral: polígon 1, parcel·la 232
Tràmit: edicte d'exposició pública de sol·licitud d'un projecte per a l'ampliació de l'explotació ramadera
“Granja Sans” *BOP núm. 43, 4/3/2014 de l’Ajuntament de Biure+

CABANELLES:
3. MAS JAUMATÓ
Referència cadastral: polígon 3, parcel·la 82
Tràmits:
a) Sol·licitud de revisió de l’autorització ambiental d’explotació ramadera destinada a la cria intensiva de
porcs d’engreix en número superior a 760 (annex: I.1 apart.: 11 subapart.: 1C.i) (exp.G1RP140011)
Organisme: OGAU Girona
b) Notificació proposta de resolució provisional de la renovació de l’autorització ambiental activitat
ramadera
Organisme: OGAU Girona
c) Notificació resolució de la renovació autorització ambiental per a una activitat ramadera de producció
de porcí
Organisme: OGAU Girona
d) Tramesa resolució de la Modificació no substancial de l’autorització ambiental per a l’activitat
ramadera de truges reproductores
Organisme: OGAU Girona
4. AGROTANIC, S.L. CAN TANIC (ESPINAVESSA)
Referència cadastral: polígon 4, parcel·les 61 i 62
Tràmits:
a) Anunci d’informació pública sobre la sol·licitud de revisió de l’autorització ambiental de l’activitat
d’explotació de truges reproductores (exp.G1RA140164) *DOGC núm. 6780 de 31/12/2014+
Organisme: Departament de Territori i Sostenibilitat
b) Notificació sol·licitud de revisió a persones de l’explotació porcina de truges reproductores (annex
I.1)
Organisme: OGAU Girona
c) Tramesa proposta de resolució provisional de l’explotació porcina de truges reproductores
Organisme: OGAU Girona

d) Tramesa resolució de la renovació de l’autorització ambiental per a una activitat ramadera de porcí
reproductor
Organisme: OGAU Girona
e) Tramesa resolució de la modificació no substancial de l’autorització ambiental per a una activitat
ramadera de porcí reproductor (exp.G1CNS150058)
Organisme: OGAU Girona
5. JOAN FELIP ESTANY FINCA DE L’OLIVET
Tràmits:
Edicte d’informació pública de sol·licitud de modificació de la llicència ambiental d’una explotació
ramadera porcina [BOP núm. 1396 de 23/2/2016 de l’Ajuntament de Cabanelles+
6. CAN PASCUAL
Tràmits:
Edicte sobre l’exposició pública d’un projecte d’ampliació ramadera en sòl no urbanitzable *BOP núm.
1398 de 26/2/2016 de l’ Ajuntament de Cabanelles+
7. CAN GUMMÀ (QUEIXÀS)
Tràmits:
Decret d’alcaldia sobre atorgament de llicència d’obra menor de reformes i millores a la nau 1B de
l’explotació ramadera. Ajuntament de Cabanelles
Informe tècnic en referència a l’ampliació de l’activitat ramadera porcina (registre entrada document de
la IAEDEN: 17/08/2017)
8. EXPLO DANÇA, SC CAN DANÇA (ESPINAVESSA)
Referència cadastral: polígon 4, parcel·la 14
Tràmits:
a) Sol·licitud de revisió periòdica prevenció i control ambiental d’activitats (annex: I.1 apart.: 11
subapart.: 1.b.ii) de l’explotació ramadera porcina (exp.G1RP140052)
Organisme: OGAU Girona
b) Notificació proposta de resolució provisional de la renovació autorització ambiental activitat
ramadera de porcí d’engreix
Organisme: OGAU Girona
c) Notificació resolució de la renovació autorització ambiental activitat ramadera de porcí d’engreix
Organisme: OGAU Girona

CABANES
9. MAS QUINTANA, SL GRANJA FÀBREGA CABANES
Referència cadastral: polígon 3, parcel·la 82
Tràmits:
a) Sol·licitud d’autorització ambiental d’explotació ramadera de truges reproductores (exp.G1CS160019)
Organisme: OGAU
b) Notificació proposta de resolució provisional de l asol·licitud d’ autorització ambiental d’explotació
ramadera de porcí reproductor i d’engreix Annex I.1, apart. 11, subapart. 1.ciii Organisme: OGAU Girona
c) Segona proposta de resolució provisional i resposta a la petició d’informe fet en les al·legacions
presentades corresponent a la sol·licitud d’autorització ambiental de l’explotació ramadera de porcí
reproductor i d’engreix
Organisme: OGAU Girona
d) Resolució de l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental d’una modificació
substancial
Organisme: OGAU Girona

10. CERVERA LLORET, SL GRANJA LA CALZADA
Tràmits:
Resolució per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental d’una
activitat ramadera de porcí d’engreix (exp. G1CNS170014)
Organisme: OGAU Girona
11. MAS QUINTANA, SL. GRANJA FÀBREGA
Referència cadastral: polígon 3, parcel·la 82
Tràmits:
a) Sol·licitud de revisió de l’autorització ambiental d’explotació ramadera destinada a la cria intensiva de
porcs d’engreix en número superior a 760 (annex: I.1 apart.: 11 subapart.: 1C.i) (exp.G1RP140011)
Organisme: OGAU Girona
b) Notificació proposta de resolució provisional de la renovació autorització ambiental activitat
ramadera
Organisme: OGAU Girona
c) Resolució de la modificació no substancial de l’autorització ambiental per a l’activitat ramadera de
truges reproductores
Organisme: OGAU Girona
12. RAMADERIA AYATS, SL. FINCA EL PUIG
Referència cadastral: polígon 9, parcel·la 196
Tràmits:
a) Sol·licitud de l’autorització ambiental d’explotació ramadera de truges reproductores (annex: I.1
apart.: 11 subapart.: 1ci) (exp.AAI150202)
Organisme: OGAU Girona
b) Anunci d’informació pública (DOGC núm.. 7073-7-3-2016) sobre l’autorització ambeintal
Organisme: Departament de Territori i Sostenibilitat
c) Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable *Edicte d’informació pública del BOP núm. 109
de 8/62016 de l’Ajuntament de Cabanes+
d) Notificació de la proposta de resolució provisional de l’explotació ramadera de truges reproductores
Organisme: OGAU Girona
e) Proposta de resolució definitiva autorització ambiental de l’explotació ramadera de truges
reproductores
Organisme: OGAU Girona
13. ELS GRILLETERS SR. JAUME PUIG OLIVES
Referència cadastral: parcel·les núm. 9,11,13, i 14 polígon núm. 2
Tràmits:
a) Edicte d’informació pública del projecte d’ampliació d’una explotació ramadera d’ampliació
d’explotació ramadera de bestiar porcí *BOP núm. 2945 de 20/3/2015
Organisme: Ajuntament de Cabanes
14. EXPLOTACIONS CUFA, S.L. SR. J. M. CUFÍ GIMBERNAT
Referència cadastral: parcel·la núm. 41 polígon núm. 8
Tràmits:
Edicte d’informació pública del projecte d’ampliació d’una explotació ramadera *Anunci d’informació
pública al BOP núm. 13820 del 16/12/2013 de l’Ajuntament de Cabanes+
15. GRANJA CID PINSOS ARTIGAS, SA
Referència cadastral: polígon 7, parcel·les 94 i 95
Tràmits:
a) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 8-4-2013)

Organisme: OGAU Girona
b) Nom del document: Sol·licitud d’autorització ambiental (canvi substancial) d’explotació porcina
(annex: I.1 apart.: 11 subapart.: 1c.i)
Projecte: Explotació porcina de producció (exp.G1CS120203)
c) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 25-6-2013)
Organisme: OGAU Girona
d) Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Explotació porcina de producció
e) Notificació resolució (registre entrada IAEDEN: 7-10-2013)
Organisme: OGAU Girona
16. CANTENYS, SL. GRANJA LA DINAMITA
Referència cadastral: parcel·les núm. 78, 81, 83, 84, 85, 96 i 99 polígon núm. 6
Tràmits:
a) Tramesa acord de ponència (registre entrada IAEDEN 15-6-2015)
Organisme: OGAU (Girona)
Nom del document: Acord adoptat a la Sessió de la Ponència Ambiental 5-5-2015
Projecte: Ampliació d’explotació ramadera (exp. GDIA150005)
17. GRANJA EL PUIG JOAN POU VILA
Referència cadastral: Puig de les Caballeries
Tràmits:
a) Anunci d’informació pública al BOP núm. 818 (1-2-2012)
Organisme: Ajuntament de Cabanes
Nom del document: Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental
Projecte: Cria intensiva de 200 places de vaquí i 400 places de vaquí d’engreix
18. GRANJA HERAS- GRANJA VELL RAMADERS HECA SL
Referència cadastral: carrer Montroig, 1-C
Tràmits:
Anunci d’informació pública al BOP núm. 2385 (5-3-2012)
Organisme: Ajuntament de Cabanes
Nom del document: Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental
Projecte: Cria intensiva de 125 places de vaquí i 125 places de vaquí d’engreix

CANTALLOPS:

19. CAMÍ DE RECASENS
Joplama, S.L.
Camí de Recasens s/n
Ampliació a 2.400 garrins , 1.106 truges, 80 truges i 8 verros. Exp. GA20070040
Acord de declaració d’impacte ambiental i ampliació d’una explotació porcina
DOGC Nº6264 de 29 de novembre de 2012

20. DINAMICA RURAL S.L.
Polígon 4, parcel.la 2
Sol·licitud d’ampliació d’una activitat d’explotació ramadera.
Edicte BOP, Nº 4083 de 23 de maig 2016

ESPOLLA:
21. FINCA LA CARDONERA
Nom empresa o propietari: Lluís Insa Guirado
Referència cadastral: polígon 5, parcel·la 15
Tràmit: BOP núm. 166 de 31/08/2016
Organisme: Ajuntament d'Espolla
Nom document: edicte d'exposició pública de sol·licitud d'un projecte per a l'ampliació d'una activitat
d'explotació ramadera
Projecte: ampliació
22. FINCA LES GRILLERES
Nom empresa o propietari: Olivet SCP
Referència cadastral: polígon 6, parcel·les 97, 105, 113, 114, 115
Tràmits:
1) Notificació a persones interessades, registre d'entrada IAEDEN 6/2/2014
- Organisme: OGAU Girona
- Nom document: sol·licitud de revisió de l'autorització ambiental
- Projecte: revisió de l'autorització ambiental
2) Notificació proposta de resolució provisional, registre d'entrada IAEDEN
28/4/2014
- Organisme: OGAU Girona
- Nom document: Notificació proposta de resolució provisional
- Projecte: renovació de l'autorització ambiental
- En aquest moment la granja té autorització per a 3.300 places de porcí d'engreix
3) Notificació resolució, registre d'entrada IAEDEN 19/6/2014
- Organisme: OGAU Girona
- Nom document: Notificació resolució
- Projecte: renovació de l'autorització ambiental
- En aquest moment la granja té autorització per a 3.300 places de porcí d'engreix
4) Tràmit: BOP núm. 96 de 20/5/2016
- Organisme: Ajuntament d'Espolla
- Nom document: edicte d'exposició pública de sol·licitud d'un projecte per a l'ampliació d'una activitat
l'explotació ramadera a la finca Les Grilleres
- Projecte: ampliació
ESPONELLÀ:
23. FINCA LA PLANA DE VILERT
Pere Cos, EXPO COS TEIXIDOR, S.L.
Polígon 7. Parcel.la 45
Explotació ramadera de porcí d’engreix .subexplotació bovina i ovina
3.200 porcí, 140 porcí transició 50 de boví d’engreix i 71 boví de cria
Modificació de l’autorització ambiental – no substancial – DOGC nº 7309 de 15-2-

2017
Sol·licitud de llicencia ambiental
Edicte BOP nº 11322 de 11 d’octubre de 2012

LLADÓ:
24. HORTS D’EN TALOI
Granges Ayats, Josep Ayats i Sau
Finca hortS d’en Taloi
Tràmit:
Modificació no substancial a l’autorització ambiental consistent en ampliar la capacitat
de porcí d’engreix, suprimir els garrins de transició i substituir 4 naus pendents
d’executar per tres naus destinades a allotjament del porcí d’engreix.
Nº expedient OGAU nº G1CNS150046
Edicte BOP nº 5180 de 13 d’abril de 2011 aquesta es la primera resolució.
LLERS:
25. CAMP DEL MIRACLET, LES BRUGUERES
Agropecuaria Bruguera Bonfill, SL.
Polígon, 6 parcel.la, 193
Modificació autorització ambiental per canvi d’orientació productiva, capacitat
final 5.632 places de porcí d’engreix. El projecte contempla la construcció de 4 naus I una bassa de
purins però a uns 300 m.
Al nord de la parcel.la inicialment destinada a la ubicació de les naus.
Expedient, G1CS140090, abril, 2015
26. GRANJA MUGA
Marc Tubert Salelles
Finca Granja Muga
Sol·licitud llicencia d’obres per ampliació de l’explotació ramadera
Edicte BOP Nº2671 de 16 de març de 2015

MASARAC
27. NOM GRANJA/FINCA/EXPLOTACIÓ: LES CLAPISSES, SC GRANJA LA SERRA
Terme municipal: St. Climent Sescebes / Masarac
Referència cadastral: polígon 5, parcel·les 13, 21 i 163 (St. Climent) i polígon 2, parcel·la 6 (Masarac)
Tràmits:
a) Publicació BOP núm. 3155 19-3-2013
Organisme: Ajuntament de St. Climent Sescebes
Nom del document: Edicte d’informació pública
Projecte: Sol·licitud de llicència urbanística per a ampliació d’explotació ramadera
b) Publicació BOP núm. 13494 2-12-2013
Organisme: Ajuntament de St. Climent Sescebes
Nom del document: Edicte d’informació pública
Projecte: Sol·licitud d’autorització ambiental per a ampliació d’explotació ramadera destinada a la cria
intensiva de porcs d’engreix en número superior a 2500 (exp.G1CS130096)
c) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 7-10-2013)
Organisme: OGAU Girona

Nom del document: Canvi d’orientació productiva en explotació ramadera (increment de la capacitat)
Projecte: Explotació ramadera destinada a la cria intensiva de porcs d’engreix en número superior a
2500
d) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 24-3-2014)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Sol·licitud d’autorització ambiental activitat ramadera
e) Notificació resolució (registre entrada IAEDEN: 29-5-2014)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació resolució atorgament de l’autorització ambiental

28. NOM GRANJA/FINCA/EXPLOTACIÓ: GRANJA BONAVISTA
Referència cadastral: polígon 5, parcel·les 13,21 i 163
Tràmits:
a) Publicació BOP núm. 106 4-6-2014
Organisme: Ajuntament de Masarac
Nom del document: Edicte d’informació pública
Projecte: Projecte d’ampliació d’explotació ramadera
b) Notificació documentació tècnica (registre entrada IAEDEN: 20-10-2014)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Documentació tècnica formada per un EIA i un projecte
Projecte: Projecte d’ampliació d’explotació ramadera (exp.GDIA140004)
c) Tramesa acord de Ponència (registre entrada IAEDEN: 22-1-2015)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Acord adoptat a la Sessió de la Ponència Ambiental 9-12-2014
Projecte: Projecte d’ampliació d’explotació ramadera
29. NOM GRANJA/FINCA/EXPLOTACIÓ: LA SERRA LES CLAPISSES, SC
Terme municipal: St. Climent Sescebes / Masarac
Referència cadastral: polígon 5, parcel·les 13,21 i 163 (St. Climent) i polígon 2, parcel·la 6 (Masarac)
Tràmits:
a) Publicació BOP núm. 9122 22-9-2015
Organisme: Ajuntament de Masarac
Nom del document: Edicte d’informació pública
Projecte: Sol·licitud d’autorització ambiental d’explotació ramadera
b) Publicació BOP núm. 9238 25-9-2015
Organisme: Ajuntament de Masarac
Nom del document: Edicte d’informació pública
Projecte: Sol·licitud d’autorització ambiental d’explotació porcina (annex I.1 codi 11.1.bii)
c) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 10-7-2015)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Sol·licitud d’autorització ambiental
Projecte: Explotació porcina d’engreix (exp.G1CS140149)
d) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 25-11-2015)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Sol·licitud d’autorització ambiental explotació ramadera de porcí d’engreix
e) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 18-3-2016)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
f) Tramesa resolució (registre entrada IAEDEN: 19-5-2016)
Organisme: OGAU Girona

Nom del document: Resolució autorització ambiental
Projecte: Modificació substancial per a una activitat ramadera de bestiar porcí (exp.G1CS140149)

30. EL RENC JAUME BARNEDA TUBERT
Referència cadastral: polígon 1, parcel·la 138
Tràmits:
a) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 21-8-2017)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Sol·licitud de l’autorització ambiental d’explotació ramadera
Projecte: Explotació porcina, bovina i avícola. Annex I. 1, codi 11.1.bii (exp.G1CS160102)
b) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 19-9-2017)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Sol·licitud de l’autorització ambiental d’explotació ramadera
Projecte: Explotació porcina, bovina i avícola. Annex I. 1, codi 11.1.bii (exp.G1CS160102)
c) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 13-12-2017)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Canvi substancial de l’autorització ambiental
d) Tramesa resolució (registre entrada IAEDEN: 23-1-2018)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació resolució
Projecte: Autorització ambiental d’una modificació ambiental per a una activitat de bestiar porcí, boví i
aviram
31. ELS PEDRELLS EXPLOTACIONS HORTENSI, SL
Referència cadastral: polígon 4, parcel·les 19,23 i 24
Tràmits:
a) Publicació BOP núm. 924 28-1-2015
Organisme: Ajuntament de Masarac
Nom del document: Edicte d’informació pública
Projecte: Sol·licitud d’autorització ambiental d’explotació porcina d’engreix (annex I.1, codi 11.1bii) núm.
Expedient: G1CS140135
b) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 4-12-2014)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Sol·licitud de modificació substancial d’autorització ambiental
Projecte: Explotació porcina d’engreix
c) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 27-4-2015)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Autorització ambiental per a explotació ramadera de porcí d’engreix
d) Tramesa resolució (registre entrada IAEDEN: 16-6-2015)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Resolució autorització ambiental
Projecte: Modificació substancial per a una explotació de bestiar porcí d’engreix
32. ELS PEDRELLS EXPLOTACIONS HORTENSI, SL
Referència cadastral: polígon 4, parcel·les 23 i 24
Tràmits:
a) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 19-9-2013)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Sol·licitud d’ampliació
Projecte: Explotació porcina d’engreix. Annex I.1 apart. 11, 1.b.ii (exp. Núm. G1CS130097)

b) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 25-11-2013)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Autorització ambiental per a explotació ramadera de porcí d’engreix
c) Tramesa resolució (registre entrada IAEDEN: 3-2-2014)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Resolució autorització ambiental
Projecte: Explotació ramadera de bestiar porcí d’engreix

33. ELS PEDRELLS EXPLOTACIONS HORTENSI, SL
Referència cadastral: polígon 4, parcel·la 225
Tràmits:
a) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 11-4-2017)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Sol·licitud d’autorització ambiental
Projecte: Explotació porcina d’engreix. Annex I.1 apart. 11, 1.b.ii (exp. Núm. G1CS160152)
b) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 2-8-2017)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Explotació ramadera de porcí d’engreix
c) Tramesa resolució definitiva (registre entrada IAEDEN: 19-9-2017)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Resolució autorització ambiental d’una modificació substancial
Projecte: Explotació ramadera de bestiar porcí d’engreix

34. LA PLANA EXPLOTACIONS GALCERAN, SC
Referència cadastral: polígon 4, parcel·la 36
Tràmits:
a ) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 2-6-2016)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Sol·licitud d’autorització ambiental
Projecte: Explotació porcina d’engreix. Annex I.1 apart. 11, 1.b.ii (exp. Núm. G1CS160014)
b) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 29-9-2016)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Explotació ramadera de porcí d’engreix
c) Tramesa resolució (registre entrada IAEDEN: 16-12-2016)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Resolució autorització ambiental
Projecte: Explotació ramadera de bestiar porcí d’engreix
35. GRANJA ST. JOSEP DIONÍS IGLESIAS PEY
Referència cadastral: polígon 4, parcel·les 1, 3 i 4
Tràmits:
Publicació BOP núm. 10615 23-12-2016
Organisme: Ajuntament de Masarac
Nom del document: Edicte d’informació pública d’un projecte
Projecte: Ampliació d’explotació ramadera
36. MAS ST. JOSEP GRUP MONT PEDRÓS, SC
Referència cadastral: polígon 4, parcel·les 1, 3 i 4

Tràmits:
a) Notificació a persones interessades (registre entrada IAEDEN: 24-11-2016)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Sol·licitud d’autorització ambiental
Projecte: Explotació porcina d’engreix. Annex I.1 apart. 11, 1.b.ii (exp. Núm. G1AAI150200)
b) Notificació proposta de resolució provisional (registre entrada IAEDEN: 1-3-2017)
Organisme: OGAU Girona
Nom del document: Notificació proposta de resolució provisional
Projecte: Explotació ramadera de bestiar porcí, aviram i boví

NAVATA:
37. GRANJA CAN PAGÈS
Pere Miquel Montmajó
Polígon, 3 parcel.la 35
Tràmits:
Sol·licitud de llicencia d’obres en sol no urbanitzable per ampliació de
l’explotació ramadera
edicte BOP, nº 1211 de 10 de febrer de 2017
38. GRANJA LES SURES
Josep Menció Rovirola
Polígon, 10 parcel.la 22
Tràmits:
Sol.licitud llicencia per a l’ampliació de l’explotació ganadera existent
Edicte BOP, nº4350 de 31 de maig de2016
39. MAS CAMP
Agrícola Vila Oriol SC.
Polígon 7 parcel.la, 47
Tràmits:
Sol·licitud per l’ampliació d’una explotació ramadera
Edicte BOP nº 3492 de 7 d’abril de 2014
40. MAS LA CASANOVA D’EN POU
Ramaderia La Casanova, CS. Rafel Prat Cufí
Polígon 8 parcel·les 2,4,10 i 53
Sol.licitud de llicencia ambiental per exercir el canvi de capacitat de l’explotació
Edicte, BOP 4387 del 24 d’abril de 2014

ORDIS:
41. CAMÍ D’ESPINAVESSA - LES BRUGUERES
Ramon Tarrades i Anna Aguer
Polígon 9, parcel.la 145
Informació pública d’un projecte tècnic (no especifica tipus d’explotació
Edicte BOP nº 7902 del 23 de setembre de 2016

PALAU DE SANTA EULALIA

42. GRANJA DE PALAU, CAMÍ DE SANTA EULÀLIA A PALAU S/N, CRIA INTENSIVA PORCÍ/BOVÍ
Lluis Camps Pagès
No R/C
Projecte d’avaluació ambiental. Informació pública, BOP 20 de maig de 2010
Num.7156
PALAU-SAVERDERA
43. FINCA L'OLIVAR
Nom empresa o propietari: Deusedas Corcoll i Fills SL
Referència cadastral: polígon 4, parcel·la 171
Tràmit: BOP núm. 71, 12/4/2011
Organisme: Ajuntament de Palau-saverdera
Nom document: edicte d'exposició pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Projecte: construcció d'una nau ramadera
44. FINCA CAN MASSOT
Nom empresa o propietari: Ramadera Mont SCP
Referència cadastral: no indicat
Tràmit: 28/2/2011 Referència GIA 110003. Decisió prèvia sobre necessitat de DIA (notificació de l'OGAU
de Girona de la disponibilitat de la documentació referent)
Organisme: OGAU Girona
Nom document: notificació
Projecte: explotació ovina
45. FINCA MOLÍ DEL VENT
Nom empresa o propietari: Juan Luis Yuste Aillon
Referència cadastral: no indicat. UTM: X 511.200 Y 4.682.291
Tràmit: 10/4/2014 Referència GIA 140002. Decisió prèvia sobre necessitat de DIA (notificació de l'OGAU
de Girona de la disponibilitat de la documentació referent)
Organisme: OGAU Girona
Nom document: notificació
Projecte: explotació ovina

PERALADA
46. OLIVAR DE MONTPEDRÓS
Nom empresa: Ramadera Montpedrós S.L.
Ref. Cadastral: polígon 2, parcela 168.
Tràmits:
a) 27 gener 2012. BOP núm. 19 Ajuntament Peralada. Sortida a Informació pública projecte d’ampliació
explotació ramadera porcí d’engreix amb la construcción de 2 noves naus.
b) Gener 2015 informació pública sol·licitud modificació autorització ambiental per construcción 2 noves
naus. Es passrà de 3240 places de porcs d’engreix a 5000. Experdient: G1CS150005.
c) Des 2015 ens avisen que se someterà a información pública la documentació que acompaña la
sol·licitud de canvis substancials de l’autorització ambiental.
d) Març 2016 Proposta resolución provisional on s’atorga l’autorització ambiental.
e) 18 març 2016 Resolució TES del 10 de maig s’atorga autorització ambiental.
f) 22 agost 2016. Es publica l’autorització al Diari of. De Catalunya.

47. JOSEP MARIA TERRADES TEIXIDOR
Referència cadastral: polígon 9, parcel·la 171 (Camp de Vallgornera)
Tràmits:
a) BOP núm. 96, 19/5/2011
Organisme: Ajuntament de Peralada
Nom document: edicte d'exposició sobre l'aprovació d'un projecte
Projecte: ampliació de l'explotació ramadera de bestiar porcí
Ampliació de 735 a 1056 caps de bestiar (informació de la documentació consultada directament a
l'ajuntament)
48. CAN VIDAL – LES TRIBANES
Nom empresa: Pere Vidal Salort
Ref. Cadastral: polígon 14, parcela 182, (Vilanova de la Muga)
Tràmits:
a) 25 maig 2015. BOP.núm. 99 Ajuntament Peralada. Infromació pública ampliació explotació porcina.
b) 4 abril 2015. Comunicat de sortida a exposició pública sol·licitud d’autorització ambiental per
l’aument de l’explotació en 600 places de porcí d’engreix. Expedient G1AAI150020.
c) 24 novembre de 2015. Resolució provisional d’atorgametn autorització ambiental.
d) 23 de febrer de 2016. Resolució TES. S’atorga autorització ambiental per ampliar l’explotació de 2500
places d’engreix a 3100.
49. NOM GRANJA: MAS OLIVA – GRANJA CERDÀ
Nom empresa: Joaquim Cerdà Fontcuberta.
Ref. Cadastral: Parcela 63, polígon 2
Tràmits:
5 d’octubre de 2016. BOP 191 Ajuntament Peralada. Edicte información pública ampliació granja en sol
no urbanitzable.

PONTÓS
50. GRANJA D’AVIRAM
Anunci d’aprovació inicial d’una modificació puntual de les normes subsidiàries
de planejament urbanístic vigent
Es fa a conseqüència de la intenció de construir una granja d’aviram
Edicte BOP nº 4019 del 13 de maig de 2016

RABÓS
51. NOM GRANJA/FINCA/EXPLOTACIÓ: MAS DELS FILS
Nom empresa o propietari: RAMSALT SA
Referència cadastral: polígon 11, parcel·la 42
Referència projecte: g1AAI140062
Tràmit: 12/3/2018
Organisme: OGAU Girona
Nom document: notificació proposta de resolució provisional
Projecte: proposta d'atorgar l'autorització ambiental

RIUMORS
51. NOM GRANJA/FINCA/EXPLOTACIÓ: CAN PADROS
Nom empresa o propietari: Josep Maria Padros i Gorgot
Tràmit:
BOP 123 de 29.06.2011 de l’Ajuntament de Riumors
Edicte d’exposició pública de llicència ambiental per instal·lació de ramaderia intensiva de porcí o boví,
fins a 500 URP
52. NOM GRANJA/FINCA/EXPLOTACIÓ: GRANJA JORDÀ
Nom empresa o propietari: Jordà SC
Referència cadastral: polígon 3, parcel·la 164
Tràmit:
Ampliar les places de porcí fins una capacitat final d’allotjament de 994 truges reproductores i 9 verros.
Exp. G1CS120201
Notificació de 24.03.2014, adjuntant la resolució d’atorgament de l’autorització ambiental de
25.02.2014
Notificació de 21.01.2014, adjuntant la resolució provisional d’autorització ambiental de 3.12.2013
Notificació de sol·licitud de canvi substancial de l’activitat de 7.10.2013

SANT CLIMENT SESCEBES
53. NOM EMPRESA: AGROPECUÀRIA CAMANSI
Ref. Cadastral: Polígon 5, parceles 58, 59 62 63 i 64. Sant Climent de Sescebes
Tràmits:
a) 28 maig 2012. BOP. Es sol·licita llicència per “canvi parcial orientació productiva i ampliació explotació
ganadera finca Can Camansi”
b) 30 març 2015. Sol·licitud autorització ambiental.
c) 25 setembre 2015. BOP: informació pública sol·licitud autorització ambiental.
d) 11 novembre 2015. Proposta resolució provisional autorització ambiental en la que es denega
l’autorització.
e) 2 febrer 2016. Proposta resolució provisional en la que s’atorga l’autorització ambiental.
f) 24 març 2016. RESOLUCIÓ TES, segons la qual se li atorga l’autorització ambiental. Fí via
administrativa.
De tenir autorització per a 1780 truges reproductives, 100 truges reposició i 16 verros, es passa a tenir
autorització per a 2300 truges reproductives, 150 truges de reposició i 13 verros.
g) 11 novembre 2016. BOP. Sol•licitud llicència urbanística per “ampliació de l’explotació ramadera
ubicada a la finca Can Camansi”

SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA
54. PARATGE DEL MAS MOLÍ
Explotacions el Moli SCP
Victor Nierga Arenas, representant
Tràmit:
Sol·licitud llicencia en sol no urbanitzable
Construcció una nau d’engreix de porc, ampliació d’una existent i una nova de garrins
Hi ha una sol·licitud d’ampliació BOP nº1581 de 15/2/2013 i un altre al BOP nº 1575

Edicte BOP nº 1129 de 16 de febrer 2017
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
55. MAS CAN CARRERES
Lluis Giralt Grabulosa
Tràmit
Sol·licitud llicencia ambiental per la implementació de la activitat de granja de bestiar porcí d’engreix
Edicte BOP nº 14282 de 6 d’octubre 2009
SANT MORI
56. GRANJA BLASCO
Referènica cadastraL. Polígon 4 parcel.la 40
Propietari: Manuel Blasco Gil de Bernabé
Tràmit:
Resolució de renovació de l’autorització ambiental per una activitat
ramadera de producció de porcí
expedient G1RP140015 , juny 2014

TORROELLA DE FLUVIÀ
57. CAMÍ DE SANT TOMÀS. BATLLE CROS , CB
Tràmit:
BOP Girona nº 10282 de 13 desembre 2016. Llicencia urbanística en sòl no
Urbanitzable per ampliació de l’explotació ramadera de porcí d’engreix

58. FINCA LA GUARDIA
Propietari: Jordi Camps Subirats
Referència cadastral: Polígon 1 parcel.la 1
Tràmit:
Edicte BOP nº3094 de 27 de març 2014. Sol·licitud llicencia urbanística en sòl no
urbanitzable.
59. GRANJA GANASA
Ganadera del Ampurdan,S.A.
Referència cadastral: polígon, 5 parcel.la 53
Tràmit:
Sol·licitud autorització ambiental 27 de febrer de 2014.
Expedient G1CS120202

VENTALLÓ
60. CAL CARRETER
Propietari: Joan Costa Alech
Referència cadastral: Polígon 1, parcel·les 203,206,208
Tràmit:
Sol·licitud de llicencia urbanística per a la reforma de dues naus
Edicte BOP, nº10695 de 27 de desembre de 2017

61. GRANJA MAS LAFONT
Lafont i Lafont, SC
Referència cadastral: polígon 7 , parcel.la 83
Tràmit:
Sol·licitud de modificació substancial de l’activitat autoritzada consistent a
Incrementar la capacitat de l’explotació a 3.500 places de porcí d’engreix
Expedient G1CS150182, Juliol de 2016
VILACOLUM
62. GRANJA/FINCA: CAL MANU, CAMÍ DE LES ASPRES
Nom: Manu c.b.
Tràmit:
Edicte d’exposició pública de sol·licitud de llicència ambiental per instal·lació ramadera de cria de bestia
porcí o boví inferior a 500 URP de 21.02.2012
BOP BOP, 43 de 1.03.2012. Edicte 2273
Organisme Ajuntament de Vilacolum
63. GRANJA/FINCA: CAN MARTINET, LES CLOSES S/N,
Nom: Torracabota s.l.
Referència cadastral: polígon 1, parcel·la 66
Tràmit
Tràmit Autorització ambiental per incrementar les places de porcí d’engreix fins les 3.614 places, BOP
Exp. G1CS150017
Documents:
Notificació de data 31.03.2016 i tramesa adjunta de la resolució definitiva de 24.03.2016 per la qual
s’atorga l’autorització ambiental per incrementar les places de porcí d’engreix fins les 3.614 places,
Notificació de data de 19.02.2016 i tramesa adjunta de la resolució provisional anterior de 2.02.2016,
Notificació de data 02.07.2015, adjuntant informe d’impacte ambiental de 30.06.2015
Notificació de 18.11.2015,de la sol·licitud de canvi substancial de l’autorització ambiental
Consulta DOGC núm. 7005 de 25.11.2015, del departament de territori de l’anunci d’informació pública
de la sol·licitud de modificació substancial
Notificació de 9.04.2015 per la qual s’informa de l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental, adjuntant
memòria del projecte.
Consulta BOP 94 de 19.05.2014 de l’edicte 5132 de l’ajuntament d’informació publica d’un projecte en
sòl no urbanitzable
VILADAMAT
64. GRANJA/FINCA: MAS EL PUIG, POLÍGON 5, PARCEL·LA 3
Nom: Casellas Font s.c.p
Tràmit:
Abandonar l’engreix de boví i porcí i passar a una explotació de porcí reproductor de 824 places de
truges reproductores, 4 verros i 140 places de truges de reposició
Expedient: G1CS 140139
Documents:
Notificació d’atorgament d’autorització ambiental de la resolució TES/2015 de 15.09.15

- Notificació de la proposta provisional per la qual s’atorga l’autorització per part de la ponència
Ambiental de l’anterior expedient del 14.07.2015
- Comunicació per part de l’OGAU de 29.10.2014 de sol·licitud de canvi substancial
VILAMALLA
65. GRANJA LES OLIVES -LA PIRETA DE VILAMALLA
Granja Les olives SL
Tràmit
Sol·licitud d’autorització ambiental, d’una explotació porcina
Expedient OGAU G1CS170039 de 5 de gener de 2018

VILANANT
66. CAN XELA
RAFIM,SL
Referència cadastral: Polígon 5 parcel.la 26 i polígon 11, parcel.la 8
Tràmit:
Sol·licitud autorització ambiental per ampliació de l’activitat ramadera:
Porcí 264 truges, 30 de reposició 8 verros, 500 porcí transició, 730 porcí d’engreix
Vaqui 452 d’engreix i 100 de cria
Aviram 44.000 pollastres d’engreix
I unifica dos explotacions Can Xela i Can Francesc.
Expedient, G1CS140150 Novembre 2016

VILA- SACRA
67. GRANJA “LA GARRIGA”
Propietari: Xavier Angel Bruguera Planas
Referència cadastral: Polígon 4, parcel.la 34
Tràmit:
Ampliació de l’explotació ramadera de porcí d’engreix
Sol·licitud de llicencia d’activitat
Edicte BOP nº 2181 de 23 de març 2016

