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La Ponència Ambiental tomba el projecte de 
la planta de tractament de residus de 
Forallac 

 
• El sentit desfavorable de la declaració d’impacte a mbiental provoca 

la denegació de l’autorització ambiental 
• La Ponència ha considerat crític l’impacte global d el projecte per a 

la conservació i protecció del medi i dels recursos  naturals de 
l’emplaçament 

 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental ha elevat a la Ponència Ambiental la 
declaració d’impacte ambiental en sentit desfavorable de la planta de 
tractament i valorització de residus perillosos i no perillosos promoguda per 
l’empresa Servitransfer al municipi de Forallac (Baix Empordà). La Ponència 
Ambiental ha acceptat per unanimitat el sentit desfavorable de la declaració 
d’impacte ambiental i ha emès una proposta de resolució de denegació de 
l’autorització ambiental de la planta.  
 
La Ponència ha considerat que el projecte podria comportar efectes 
significatius per al medi receptor si la gestió es porta d’acord amb les 
condicions descrites a l’estudi d’impacte ambiental. En concret, s’ha estimat 
una pèrdua de la integritat i coherència de la unitat ambiental del paratge dels 
Ramals per la desnaturalització ambiental que s’hi produiria, a més d’una 
pèrdua de la integritat paisatgística; un augment del risc d’incendi forestal 
associat al règim d’explotació que es pot qualificar de sever si no s’engeguen 
mesures que poden fer inviable econòmicament el projecte; un empitjorament 
de la qualitat de l’aire per l’increment de les males olors derivades del transport 
i de les operacions de tractament; un impacte socioeconòmic negatiu per la 
depreciació econòmica associada a l’execució del projecte i que podria afectar 
als valors turístics de la zona; i una possible afectació d’elements del patrimoni 
arqueològic del Bé Cultural d’Interès Nacional dels Clots de Sant Julià, atès que 
no s’ha aportat la documentació que la descartava. En global, la Ponència ha 
considerat crític l’impacte ambiental global del projecte per a la conservació i 
protecció del medi afectat i dels recursos naturals en l’emplaçament proposat.  
 
Precisament, la Direcció General de Qualitat Ambiental ja va arxivar fa uns 
mesos un altre projecte associat a aquest, per a la construcció d’una 
incineradora, ja que els promotors van esgotar el termini per aportar la 
documentació.  
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