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RESOLUCIÓ ACC/ /2022 per la qual es considera no substancial la modificació de
lautorització ambiental LA20090123 atorgada a lempresa Echevarría Hermanos, CB
(ara Subproductos Cárnicos Echevarría y Asociados, SL) per a lactivitat de
transformació de subproductes animals no destinats al consum humà de categoria
1 i categoria 2, al terme municipal de Lleida (exp. L1CNS200145).
Dades de lexpedient
Núm. dexpedient: L1CNS200145.
Unitat que tramita: OGAU Lleida.
Tipus dexpedient: modificació no substancial.
Data dinici de lexpedient: 13 de juliol de 2020.
Annex Llei 20/2009: I.1 Apartat: 11. Subapartat: 3.
Epígraf RDL 1/2016: 9.2.
IDQA: 02377.
Descripció de lactivitat: instal·lacions per a leliminació o laprofitament de canals o restes
danimals amb una capacitat de tractament superior a 10 tones per dia.
Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 305760; UTMy: 4609973.
Ubicació: terme municipal de Lleida.
Atesa la Proposta de resolució del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
que sadjunta en annex, i dacord amb larticle 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 lempresa
Subproductos Cárnicos Echevarría y Asociados, SL, consistents en la instal·lació dun
sistema doxidació regenerativa i duna caldera de vapor, en deixar el termodestructor
17.000 existent com a reserva, en desmantellar el termodestructor INC/DEO 16.500 i
la caldera de vapor LOOS i en actualitzar el llistat dels focus emissors a latmosfera la
potència instal·lada i incorporar-les a lautorització ambiental de 22 de gener de 2010,
atorgada a lempresa Subproductos Cárnicos Echevarría y Asociados, SL, amb
número dexpedient LA20090123.

2.

Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb larticle
30.1 de lesmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

3.

Ordenar la publicació de la part dispositiva daquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web daquest Departament,
apartat autoritzacions ambientals i a les dependències de les Oficines de Gestió
Ambiental Unificada i lOficina 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, d1.3.2022)
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