AJUNTAMENT
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(Lleida)

DECRET 145/2018
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En relació a la sol·licitud de modificació de llicència ambiental del Sr. Joan Venanci
Guitart Pubill en representació de SAT GRANJA CASTELLAR 1465 CAT
Atès l’informe favorable del tècnic municipal de 19 de desembre del 2018, que es
transcriu:
“ALBERT ARAJOL ALET, arquitecte 59.170-1, a petició de l’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, en relació a la SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ
DE LLICÈNCIA AMBIENTAL de 13 de novembre del 2018 (entrada 847) del Sr. Joan
Venanci Guitart Pubill, en representació de SAT GRANJA CASTELLAR 1465 CAT,
amb marca oficial 6150EP, d’una explotació en règim intensiu a Cal Grau de Catellar
de Tost amb la següent capacitat:
500 boví de llet femelles
220 boví de llet cria
100 boví de llet reposició
Atès que s’ha aportat la següent documentació tècnica redactada per Jordi López Bach,
enginyer tècnic agrícola:
A.- “Memòria descriptiva de l’activitat. Explotació: Cal Grau de Castellar (SAT
Granja Castellar 1465 CAT 6150EP), que inclou:
B.- Còpia del Pla de gestió de dejeccions ramaderes individual presentat al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
C.- Pòlissa d’Agroseguro per la recollida d’animals morts.
D.- Contracte de prestació de serveis de recollida i gestió de residus ramaders.
E.- Certificat de compliment de l’activitat.

Atès que es disposa de l’informe favorable del DARP sobre el Pla de gestió de les
dejeccions ramaderes
INFORMO:
Es pot donar l’assabentat per a l’increment de capacitat de bestiar sobre la qual
s’aporta documentació.”
HE RESOLT:
DONAR L’ASSABENTAT de la modificació de llicència ambiental per a l’increment
de capacitat de bestiar a de SAT GRANJA CASTELLAR 1465 CAT.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 19 de desembre del 2018.
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