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DECRET 47/2019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En relació a la sol·licitud d’Aleix Fusté López, d’11 d’abril del 2019.
Atès l’informe favorable del tècnic municipal de 17 d’abril del 2019, 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 COMUNICACIÓ AMBIENTAL (ANNEX III) d’11
d’abril del 2019 (entrada 276), de ALEIX FUSTÉ LÓPEZ, D’AMPLIACIÓ
D’EXPLOTACIÓ BOVINA D’ENGREIX, següent:
Titular: Aleix Fusté López
Denominació: GRANJA TRENCH
Marca oficial: 6150CF
Capacitat: 250 vedells d’engreix i 15 vedells de cria.
Emplaçament: Polígon 4, parcel·la 71 de La Parròquia d’Hortó, Granja Trench .
Atès que s’ha aportat:
1.- Certificació parcial acreditativa de que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots
els requisits ambientals per ampliació granja de vedells d’engreix, Annex III, signat per
Antoni Tudel Gardenyes (d’AGROXARXA SL), enginyer tècnic agrícola.
2.- Compromís per contractar l’assegurança de recollida i eliminació de cadàvers i la
gestió dels residus zoosanitaris.
3.- Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes i sol·licitud al DARP .

INFORMO:
Que l’activitat proposada esta classificada com a annex III segons la llei 20/2009 de
prevenció i control ambiental de les activitats.
Article 7
Règims d'intervenció administrativa
1. Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei resten sotmeses
als règims d'intervenció administrativa següents:
d) Règim de comunicació. Hi són sotmeses les activitats de l'annex III. El
títol quart conté la regulació del procediment d'intervenció administrativa
d'aquestes activitats. En cap cas les ordenances municipals no poden
sotmetre al règim de llicència ambiental les activitats regulades per aquesta
llei en el règim de comunicació. Els ajuntaments poden establir que algunes
activitats de l'annex II subjectes al règim de llicència ambiental, situades en
determinades zones urbanes i amb una qualificació urbanística determinada
se sotmetin al règim de comunicació establert en el títol quart.

Es pot donar l’ASSABENTAT a ALEIX FUSTÉ LÓPEZ per AMPLIACIÓ
D’EXPLOTACIÓ BOVINA D’ENGREIX a GRANJA TRENCH de La Parròquia
d’Hortó.”

HE RESOLT:
DONAR L’ASSABENTAT a ALEIX FUSTÉ LÓPEZ per AMPLIACIÓ
D’EXPLOTACIÓ BOVINA D’ENGREIX a GRANJA TRENCH de La Parròquia
d’Hortó.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 17 d’abril del 2019.
Signat: Josefina Lladós Torrent
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