AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 39/2016

Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet

En relació a la COMUNICACIÓ de 12 de maig de 2016 del Sr. Agustí Alvarez Vivian,
d’una explotació ramadera en règim extensiu amb capacitat per 12 cabres, 1 ruc i 6
gossos a les parcel·les 62 i 63 del polígon 6 d’Arfa, propietat del Sr. Joaquim Cerdà
Arcalís.
Atès l’informe del tècnic municipal, que es transcriu:
“Revisada la sol·licitud presentada amb registre d’entrada núm. 337 de 12 de maig de
2016, pel Sr. Agustí Alvarez Vivian, amb domicili a Camp del Perot, Bloc F, 5è 1a de
Sant Julià de Loria (Principat d’Andorra), de COMUNICACIÓ d’una instal·lació
d’explotació ramadera en règim extensiu amb capacitat per 12 cabres, 1 ruc i 6 gossos
a les parcel·les 62 i 63 del polígon 6 d’Arfa, propietat del Sr. Joaquim Cerdà Arcalís.
El tècnic que subscriu, dins del termini conferit, emeto el següent:
INFORME
L’ordenança reguladora de les activitats ramaderes de Ribera d’Urgellet estableix les
següents distàncies:
a) Explotacions d'oví i cabrum, en règim extensiu:


Entre 10 i 500 unitats: a 50 metres.

b) Explotacions d'equí, per engreix i recria:


Les qualificades de risc ambiental baix (entre 5 i 50 unitats): a 250 metres

c) Gossos:


Entre 5 i 15 unitats: a 200 metres

CONCLUSIÓ
És procedent atorgar l’assabentat a la COMUNICACIÓ de l’activitat sol·licitada
El Pla de Sant Tirs, 13 de maig de 2016.
El tècnic, Albert Aràjol Alet
Arquitecte núm.º 59.170-1

HE RESOLT
DONAR L’ASSABENTAT DE L’AJUNTAMENT per l’explotació ramadera de
referència, previ compliment de tots els requisits dels organismes competents en la
matèria, i sense perjudici de tercers.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 13 de maig de 2016.

CPISR-1
JOSEFA
LLADOS
TORRENT

Firmado digitalmente por CPISR-1
JOSEFA LLADOS TORRENT
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Ribera
d'Urgellet, ou=ALCALDIA,
ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03,
sn=LLADOS TORRENT,
givenName=JOSEFA,
serialNumber=52305850D,
cn=CPISR-1 JOSEFA LLADOS
TORRENT
Fecha: 2016.05.13 11:47:38 +02'00'

