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RESOLUCIÓ ACC/   /2022 per la qual es considera no substancial la modificació de 
l’autorització ambiental L1CS130083 de l’empresa Escorxador Pla del Ros, SL, per a 
l’activitat d’escorxador situat al terme municipal de Navès (exp. L1CNS210071). 
 
Identificació de l’expedient 
 
Núm. d’expedient: L1CNS210071. 
Unitat que tramita: OGAU Lleida.  
Tipus d’expedient: modificació no substancial. 
Data d’inici de l’expedient: 16 d’abril de 2021. 
Annex Llei 20/2009: I.1 Apartat: 7.1.  
Epígraf RDL 1/2016: 9.1.a. 
IDQA: 03074. 
Descripció de l’activitat: escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 
50 tones per dia.  
Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 393177; UTMy: 4649558. 
Ubicació: carretera de Cardona a Berga (B-420), km 9,6 de Navès. 
 
Atesa la Proposta de resolució del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
que s’adjunta en annex, i d’acord amb l’article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats,  
 
Resolc: 
 
1. Considerar com a no substancial les modificacions comunicades per l’empresa 

Escorxador Pla del Ros, SL, consistents en afegir la matança d’equins a la mateixa 
línia de boví, incorporar un nou procés tèrmic d’assecat de sang per la seva 
posterior gestió com a SANDACH de categoria 2, i en incorporar dos nous focus 
emissors a l’atmosfera corresponents a la caldera de calefacció i al socarrimador 
de gas, i incorporar-les a l’autorització ambiental de 20 de febrer de 2014 amb 
número d’expedient L1CS130083. 
La descripció de l’activitat, l’avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les 
actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que 
detalla la Proposta de resolució annexa. 

2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l’article 
30.1 de l’esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre. 

3. Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web d’aquest 
Departament, apartat autoritzacions ambientals i a les dependències de les Oficines 
de Gestió Ambiental Unificada i l’Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials 
del Departament, i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 
 

P. d. (Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer, DOGC núm. 8616, d’1.3.2022) 
Anna Barnadas i López 
Secretària d’Acció Climàtica 
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