AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet,
Atès l’informe favorable del tècnic municipal, que es transcriu:
“ANTONI FIOL I COLOMAR, arquitecte col·lg. 13455/4, a petició de l’ajuntament de
Ribera d’Urgellet,
1.- Atesa la comunicació del Sr. Francesc Xavier Baró Coll de 30 de maig de 2014
(entrada 264), en representació de MARSELL CAUP, SCP, d’activitat d’explotació
ramadera de vacum de llet “Cal Caup” del Pla de Sant Tirs, següent:
Marca oficial: 615 CT
Règim: semi-extensiu
Capacitat: vaquí llet semental: 1
vedelles de reposició: 85
Ubicació: parcel·la 90 del polígon 2 del Pla de Sant Tirs.
2.- Atès que segons memòria descriptiva de l’activitat signada pel sol·licitant, i
certificat de compliment de l’activitat signada per Albert Gomà Grau, enginyer tècnic
agrícola, l’explotació està inclosa dins de l’Annex III de la Llei 20/2009 de prevenció i
control de les activitats, codi 11.1.e, i per tant està sotmesa al regim de comunicació a
l’Ajuntament corresponent.
3.- Atès que segons declaració del sol·licitant i del tècnic redactor de la documentació,
el titular de l’explotació:
Primer.- disposa d’un contracte amb l’empresa Veterpack per a la recollida dels
residus zoosanitaris generats a l’explotació.
Segon.- disposa de la pòlissa de l’assegurança per a la recollida d’animals morts, per a
la gestió de cadàvers.
4.- Atès que amb data 4 de juny de 2015, els Serveis Territorials a Lleida del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, han emès
informe tècnic sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes LPCP00155, amb
caràcter FAVORABLE.
INFORMO:
Que es pot donar l’ASSABENTAT a MARSELL CAUP, SCP, per l’activitat en règim de
comunicació d’explotació ramadera de vacum de llet “Cal Caup” del Pla de Sant Tirs,
sempre i quan es compleixin tots els condicionants dels organismes competents en la
matèria, i especialment s’hauran de complir les dades i requisits especificats en el pla
de gestió de dejeccions ramaderes que consta en la documentació tècnica aportada.
El Pla de Sant Tirs, 14 de juliol de 2015. Signat: Antoni Fiol i Colomar”

HE RESOLT: Donar l’ASSABENTAT de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet a l’activitat de
referència de l’Annex III.
D'aquesta resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 20 de juliol de 2015.
Signat: Josefina Lladós Torrent
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