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1.- Butlletí Oficial de la Província de Girona, 29/04/2022 15:39

AJUNTAMENT DE NAVATA
(Alt Empordà)

EDICTE
El Sr. Salvador Batallé Carbonés, en non i representació de la societat SELECCION
BATALLÉ, SA ha sol·licitat la revisió, el canvi de titularitat i canvi de règim (d’autorització
ambiental a llicència ambiental) de l’activitat d’explotació ramadera de bestiar porcí
d’engreix ubicada al Mas Riera , al terme municipal de Navata. L’activitat es troba
inclosa a l’annex II, codi 11.1.b.ii de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control de les activitats.
En compliment del que disposa l’article 71 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos, i altres
disposicions posteriors en matèria de medi ambient, se sotmet a informació pública la
documentació presentada per un termini de 20 dies a comptar de la data de la publicació
d’aquest edicte en el BOP de Girona.
Qualsevol persona que s’hi consideri afectada podrà consultar l’expedient , formular
al·legacions i observacions , i presentar els documents que estimi pertinents.

Les al·legacions i els suggeriments, si s’escau, han de presentar-s, en el Registre
General d’aquest Ajuntament a través de qualsevol dels mitjans hàbils que estableix
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les administracions públiques.
Navata, data i signatura electrònica.
L’Alcalde – Jaume Homs i Campamar.
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AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

L’expedient es poden consultar a les oficines municipals en horari d’atenció al públic i a
la seu electrònica municipal(www.navata.cat).
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Document signat per JAUME HOMS CAMPAMAR - DNI (AUT)
en data 29/04/2022

Signat per:
Diputació de Girona

