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ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
RODKEN FARMS S. L. amb CIF B25818469 ha sol·licitada autorització ambiental per tal de
dur a terme l’activitat INSTAL·LACIÓ EXPLOTACIÓ AVÍCOLA AMB CAPACITAT
PER A 100.000 POLLASTRES D’ENGREIX a la parcel·la 104 del polígon 10 d’Alcoletge.
Referència cadastral 25012A010001040000HU.
(Activitat: Annex I. Apartat 11. Subapartat 1b.i.i: Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva
de pollastres d’engreix amb un nombre de places superior a 85.000).
D’acord amb l’expedient administratiu tramitat i, en compliment de l'article 20.2 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, es procedeix a
obrir període d’EXPOSICIÓ PÚBLICA per un període de TRENTA (30) dies hàbils, des de la
inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida perquè, els qui es
vegin afectats d'alguna manera per aquesta activitat, presentin les al·legacions que considerin
pertinents; aquest termini s’estableix per aplicació del que preveu l’art 41 de la Llei 20/2009.
Simultàniament s’obre un període d’informació veïnal de DEU (10) DIES HABILS.
Durant aquests terminis l’expedient i documentació tècnica podrà ser examinat per qualsevol
interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament (www.alcoletge.cat) i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
L’alcaldessa,
Ma. Lluïsa Prat Boneta

Maria Lluïsa Prat Boneta
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1En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves
dades seran tractades per tal de donar resposta al procediment/tràmit iniciat per vostè. Les seves dades passaran a formar part dels fitxers
responsabilitat d'aquest Ajuntament i només seran tractades per la finalitat descrita. Tan mateix, li informem que les seves dades podran ser
comunicades a aquelles Administracions Publiques que, en el correcte desenvolupament del procediment/tràmit iniciat o quan una llei així ho prevegi.
En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a aquest Ajuntament o bé mitjançant l'espai
d'atenció al ciutadà de la pàgina web.
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