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AJUNTAMENT DE NAUT ARAN

Aprovació inicial ocupació demanada per Baqueira Beret, SA, per modificació TSQ Dossau

EDICTE

Assumpte: Aprovació inicial de l’autorització a favor de Baqueira Beret, S.A., de l’ocupació d’una superfície
nova de 11.377,6 m² i la convalidació d’una superfície de 13.105 m² sobre la forest 297 del CUP de Lleida
per a la substitució del TSD Dossau

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Naut Aran, en sessió ordinària del 7 d’abril de 2022, i per
Resolució del President de l’EMD de Tredòs, de data 7 d’abril de 2022, s’ha adoptat el següent acord:

Aprovació inicial de l’autorització a favor de Baqueira Beret, S.A., de l’ocupació d’una superfície nova de
11.377,6 m² i la convalidació d’una superfície de 13.105 m² sobre la forest 297 del CUP de Lleida per a la
substitució del TSD Dossau

Primer. Autoritzar inicialment a favor de la mercantil Baqueira Beret, SA, l’ocupació d’una superfície nova de
11.377,6  m²  i  la  convalidació  d’una  superfície  de 13.150  m² de la  instal·lació  actual  del  TSD Dossau,
concedida per Resolució del Director General de Política Forestal (Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya), Sr. Francesc Robert i Graupera, de data 17 de setembre de 1987
amb la REF: 87258PR00048 sobre la forest pública núm. 297 del CUP, de la província de Lleida, propietat
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Tredòs i del nucli de Salardú, per a la substitució del TSD Dossau.

Segon. Aprovar la proposta per part de la Junta de Govern Local de Naut Aran, propietària d’una proporció
de la localitat de Salardú de 43/68 de la forest nº 297 del CUP i per part de Resolució del President de l’EMD
de Tredòs de 7 d’abril de 2022, propietària d’una proporció de 25/68 de l’esmentada forest.

Tercer. Sotmetre a informació pública aquest acord per un termini de quinze (15) dies naturals en el Butlletí
Oficial  de la Província,  en el  tauler  d’anuncis municipal,  en la pàgina web municipal  i  en la plataforma
e-Bando.

Quart. Sol·licitar a Gemma Arjó Rella, Enginyera Forestal del Departament de Paisatge i Entorn Natural del
Conselh Generau d’Aran, l’informe de la proposta d’ocupació per a la substitució del TSD Dossau, així com
la valoració econòmica per a l’ocupació d’una nova superfície de 11.377,6 m².

Cinquè. Notificar el present acord a Jonatan López López, representant de la mercantil Baqueira Beret, S.A.

Salardú, Naut Aran, 13 d’abril de 2022
L’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela Nieto
El president de l’EMD de Tredòs, Juan José España Cónsul
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