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RESOLUCIÓ TES/     /2021 per la qual es considera no substancial la modificació de 
l’autorització ambiental L1RA180556 de l’empresa GANADOS GILI, SA, d’una activitat 
ramadera porcina, al terme municipal de Llardecans (exp. L1CNS200080). 
 
Identificació de l’expedient 
Núm. d’expedient: L1CNS200080. 
Unitat que tramita: Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) Lleida.    
Tipus d’expedient: modificació no substancial. 
Data d’inici de l’expedient: 15 de maig de 2020. 
Annex Llei 20/2009: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.ciii. 
Epígraf RDL 1/2016: 9.3.b i 9.3.c. 
IDQA: 03414. 
Descripció de l’activitat: explotacions mixtes, en què coexisteixin animals dels apartats 
11.1.b i 11.1.c, el nombre d'animals per incloure l'establiment en aquest annex es 
determinarà d'acord amb les equivalències en Unitat de bestiar gros (UBG) dels diferents 
tipus de bestiar porcí, recollides a la legislació vigent sobre ordenació de les explotacions 
porcines. 
Marca oficial: 3800AW. 
Coordenades UTM (ETRS89): UTMx 297.070 UTMy: 4.581.375. 
Ubicació: polígon 2, parcel·la 166, del terme municipal de Llardecans. 
 
Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic que s’adjunta en annex, i atès 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 la modificació comunicada per l’empresa GANADOS 
GILI, SA, consistent en la instal·lació de quatre contenidors addicionals als ja instal·lats 
per dur a terme l’emmagatzematge temporal amb hidròlisi de cadàvers de porcí, i 
incorporar-la a l’autorització ambiental L1RA180556 de 15 de juliol de 2019. 
 
La descripció dels canvis, 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 del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, apartat autoritzacions ambientals 
http://mediambient.gencat.cat/pcca i a les dependències de les Oficines de Gestió 
Ambiental Unificada i l’Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

Marta Subirà i Roca 
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat 
P.d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019) 
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