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

Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En relació a la sol·licitud de 4 de maig de 2015 (entrada 274) de Salvador Maura Rayó
com a representant legal de Formatgeria Mas d’Eroles, SL.,
Atès l’informe favorable del tècnic municipal, de 7 de juliol de 2015, que es transcriu:
“ANTONI FIOL I COLOMAR, arquitecte col·lg. 13455/4, a petició de l’ajuntament de
Ribera d’Urgellet, en relació a la sol·licitud de 4 de maig de 2015 (entrada 274) de
Salvador Maura Rayó com a representant legal de Formatgeria Mas d’Eroles, SL.
Atès que la Formatgeria Mas d’Eroles té llicència ambiental des de l’any 2001 (acord
de la Corporació Municipal de 21 de març de 2001 de llicència d'obertura de l'activitat
de formatgeria de caire artesanal al Mas d'Eroles d'Adrall.)
Atès que es tracta d’una activitat inclosa a l’Annex III de la Llei 20/2009 de prevenció i
control de les activitats, i per tant està sotmesa al regim de comunicació a l’Ajuntament
corresponent.
Atès que es tracta d’una activitat vinculada a l’explotació i al primer tractament dels
productes, i és compatible amb la implantació en el sòl no urbanitzable segons el
planejament vigent al terme municipal de la Ribera d’Urgellet.
INFORMO:
Que es pot donar l’ASSABENTAT a FORMATGERIA MAS D’EROLES, SL per
l’activitat en règim de comunicació que s’hi desenvolupa.
El Pla de Sant Tirs, 7 de juliol de 2015.“
HE RESOLT:
DONAR l’ASSABENTAT a FORMATGERIA MAS D’EROLES, SL per l’activitat en
règim de comunicació que s’hi desenvolupa.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 7 de juliol de 2015.
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