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1 OBJECTE I ANTECEDENTS 

L’objecte del present projecte és definir els requisits per la implantació d’una activitat avícola 

destinada a la producció d’ous i en menor mesura en l’engreix de pollastres. 

2 DADES PROMOTOR 

Titular: Elisa Badia Franch 

DNI: 39357931D 

Adreça de notificacions: C/ de la Pau cantonada amb Enric Morera, núm. 62. CP 08243, Manresa 

Adreça activitat: Pol 15, parcel·la 109, recinte 5, del T.M. de Manresa. 

3 LEGISLACIÓ AMBIENTAL APLICADA 

 DECRET 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 
 Llei 20/2009, Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica 
 Ley 16/2002 de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen. 
 Decret 283/1998 de 21 d’octubre de designació de les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de 

mayo, sobre normas mínimas para la protección de terneros. 
 Decret 205/2000 de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les 

zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 Directiva Europea 91/676 CEE de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra 

contaminació produïda per nitrats utilitzats a l’agricultura. 
 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 Decret 220/2001 d’1 d’agost de gestió de les dejeccions ramaderes. 
 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. 
 Real Decreto 384/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 

95/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. 
 RD 348/2000 de Benestar Animal a explotacions ramaderes 
 Reial decret 692/2010, de 20 de maig, pel qual s’estableixen les normes mínimes per a la protecció dels 

pollastres destinats a la producció de carn i es modifica el Reial decret 1047/1994, de 20 de maig, 
relatiu a les normes mínimes per a la protecció de vedells 

 Decret 61/94 del 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes, amb la corresponent 
Ordre del 7 d’abril de 1994. 

 Real Decreto 3454/200, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el Programa Integral 
coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. 

 Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal. 
 Reglament 1774/2002, en el qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes 

animals no destinats al consum humà. 
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 Directiva 91/629/CEE del Consell de 19 de novembre de 1991 
 Directiva 91/630/CEE del Consell de 19 de novembre de 1991 
 Directiva 98/58/CEE del Consell, de 200 de juliol de 1998 
 REGLAMENTO (CE) No 2295/2003 DE LA COMISIÓN de 23 de diciembre de 2003 por el que se 

establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1907/90 del Consejo relativo a 
determinadas normas de comercialización de los huevos 

 Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por 
el que se establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras. 

 REAL DECRETO 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de 
las gallinas ponedoras. 

 DIRECTIVA 1999/74/CE DEL CONSEJO de 19 de julio de 1999 por la que se establecen las normas 
m’nimas de protecci›n de las gallinas ponedores 

 Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección 
de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de 
mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros. 

 Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne. 
 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA D’ACTIVITATS, 

INSTAL.LACIONS I SERVEIS (OMIA. 18 de maig de 2011) 

4 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’explotació avícola està orientada a la producció d’ous ecològics i una explotació d’autoconsum o 

baixa capacitat, d’aus de corral, conills i rucs. 

4.1 EMPLAÇAMENT 

L’explotació ramadera es durà a terme en la masia Cal Massa, identificada al Catàleg de masies i 

cases rurals de Manresa, amb el número i047, situada en terreny no urbanitzable, qualificada amb 

clau 12-Zona Agrícola, en la finca del polígon 15, parcel·la 109 

Les Coordenades UTM (ETRS89 fus 31), del centre de l’explotació són:  

X=402263, Y=4618604 

La finca, situada a la zona de les Pedreres, eminentment agrícola, rodejada de camps de cultiu i 

vorejant la finca de nord a sud, per la banda oriental, el Camí de les Pedreres. 

Taula 1: Relació de parcel·les que formen part de l’explotació ramadera (informació SIGPAC 2016) 

Polígon Parcel·la 
Superfície 
(ha) 

Recinte 
Superfície 
(ha) 

Pendent 
(%) 

15 109 1,0170 3 0,0297 10,30 

4 0,3167 6,90 

5 0,1203 8,20 

6 0,4534 5,30 
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Polígon Parcel·la 
Superfície 
(ha) 

Recinte 
Superfície 
(ha) 

Pendent 
(%) 

7 0,0205 8,10 

8 0,0461 6,90 

9 0,0169 16,50 

10 0,0134 11,00 

15 110 0,8147 2 0,7931 6,60 

3 0,0216 19,10 

15 113 0,3081 1 0,3081 7,30 

4.2 CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Segons el Decret d’Ordenació de les Explotacions Ramaderes l’activitat ramadera que es durà a 

terme es classifica per a les gallines ponedores, amb caràcter productiu, del que el titular n’obtindrà 

un rendiment econòmic, la següent capacitat: 

Taula 2: Càlcul UB explotació gallines ponedores 

Tipus de bestiar Caps Fase Productiva estabulació UB/plaça UB 

Aviram 200 Gallines ponedores 33% 0,0062 1,24 

 TOTAL 1,375 

(1) Segons Annex 2, Decret 40/2014 d’Ordenació de les Explotacions Ramaderes. 

A més es disposarà dels següents animals en règim d’autoconsum, o bé d’explotació de petita 

capacitat, d’animals dels quals no s’extreu cap rendiment econòmic, i que satisfà les necessitats de la 

persona titular de l’explotació, no superant les unitats de bestiar (UB) indicades en els annexos del 

Decret 40/2014 d’ordenació de les explotacions ramaderes. 

Taula 3: Explotació d’AUTOCONSUM D’AVIRAM 

Tipus de bestiar Caps Fase Productiva estabulació UB/plaça UB 

Aviram 50 Pollastres d’engreix 100 0,0027 0,135 

Faisans 4 Reproductor 33% 0,0068 0,027 

Oques 5 Reproductor 33% 0,0068 0,034 

 TOTAL 0,196 

Segons l’Annex 4, del Decret 40/2014, és considera una explotació avícola d’autoconsum, on es crien 

aus amb destinació exclusiva pel consum familiar amb una capacitat inferior a 0,2 UB, no 

sobrepassant els 210kg/de pes viu a l’any. 
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Taula 4: Explotació de PETITA CAPACITAT EQUINA 

Tipus de bestiar Caps Fase Productiva estabulació UB/plaça UB 

Equí 2 Ruc 100% 0,8 1,6 

Explotació, que per la classificació zootècnica, és classifica com a B.3. Explotacions especials d’oci, 

dedicada al manteniment d’èquids per un particular. Segons l’Annex 7, d’Ordenació de les 

explotacions equines, del Decret 40/2014. Amb un màxim de fins a 5uB per a que tingui consideració 

de petita capacitat. 

Segons la llei 20/2009, l’activitat es classifica com: 

Taula 5: Càlcul URP 

Tipus de bestiar Places URP/plaça URP 

Aviram ponedores d’ous 200 0,0125 2,5 

Aviram d’engreix 50 0,0058 0,29 

Faisans 4 0,0115 0,046 

Oques 5 0,059 0,295 

Rucs 2 0,8772 1,754 

TOTAL   4,88 

Segons la Ordenança Municipal d’Intervenció Ambiental de Manresa, l’activitat es classifica a 

l’Annex III.1, apartat 11.1.k. “Places d’aviram i d’altres espècies animals, ..., la suma de les quals 

sigui superior a 1 i fins a 25 URP,...”*  

Les UB totals de l’explotació són de 4,88 (inferior al límit de 25 UB). 

4.3 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

4.3.1 GALLINES PONEDORES 

El mètode de producció de les gallines ponedores serà el de l’agricultura ecològica, estan així regides 

pel REGLAMENT (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen 

disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels 

productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control. 
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4.3.1.1 Descripció del maneig i condicionants de l’explotació 

Les gallines romanen estabulades durant la nit, i pasturen durant el dia en les zones delimitades per 

a tal ús. 

L’alimentació es realitza bàsicament amb pastures i es complementa amb pinso que es subministra 

a les menjadores situades a dins dels corrals. 

L’explotació compta amb corrals destinats per a les gallines amb una superfície útil de 134,07m², on 

s’enquibiran fins a 200 gallines ponedores (rati màxim de 6 caps/m²; rati actual 1,5 caps/m²). 

El terra de les instal·lacions és de formigó, i disposa d’un jaç de palla, que ocupa una superfície 

mínima de 44m². En cap cas les gallines poden estar engabiades. 

Es disposa de perxes a raó de 18cm/cap, amb un total de 36m de perxes, que es troben a una 

distància mínima de 20cm de la paret, i 30cm de distància entre elles. A més de situar-se fora de la 

zona de jaç. 

El nombre total de nius serà de 30, mantenint-se el rati per sota de les 7gallines/niu. 

Es disposa de 2m d’abeuradors lineals, a raó de 10cm per cap. 

Les gallines disposen d’una superfície a l’aire lliure de 3796,7m², a raó de 19m²/cap (superant el límit 

mínim de 4m²/cap). 

Es disposaran de menjadores que ofereixen una longitud total de 2,4m (a raó de 12cm per gallina) i 

abeuradors circulars que ofereixin una longitud de 80cm. 

4.3.1.2 Descripció dels locals 

Els coberts emprats com a galliners, són unes edificacions existents de planta baixa, realitzades 

d’obra ceràmica, amb biguetes de formigó, que suporten una coberta de fibrociment a 1 aigua. Els 

terres estan formigonats i disposen d’una porta d’accés. 

Els locals disposen d’obertures en façana, que permet la ventilació i il·luminació adequada dels 

locals. 

En total el nombre de locals destinats a gallines de posta, són 4, amb una obertura per a cada un 

d’ells, disposant de 2,8m lineals d’obertura per donar sortida a les 200 gallines. 
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4.3.2 PRODUCCIÓ AUTOCONSUM I BAIXA CAPACITAT 

Per la resta dels animals, emprats per l’autoconsum de la unitat familiar del titular de l’explotació, es 

disposa d’una edificació existent, realitzada d’obra ceràmica, amb porta d’accés, que sustenta un 

teulat a 1 aigua, realitzat amb biguetes prefabricades de formigó i coberta de fibrociment, emprada 

anteriorment com a quadres d’èquids. 

Té una superfície útil total de 57,5m², dividit en 6 espais. En tres d’elles s’enquibiran els pollastres 

d’engreix, en una altre les conilles reproductores, faisans i oques  

Tot i tractar-se d’una activitat d’autoconsum i no ser exigible els requisits de benestar animal 

establerts per normativa, els animals es troben en condiciones adequades de criança, amb una 

densitat, pel cas de pollastres d’engreix, de 8,6kgpesviu/m³ (50 pollastres d’uns 3kg pes viu, en una 

superfície de 17,5m²). 

Les oques i faisans i rucs, surten diàriament a les zones de pastura annexes als corrals. 

Els rucs es troben en un petit cobert de fusta, amb espai suficient perquè els animals puguin tombar-

se, i donar-se la volta, i surten diàriament a un pati exterior, tot i que el maneig es considera 

contínua estabulada. Disposen d’accés a aigua de forma continuada a través d’abeuradors amb 

reemplenament automàtic mitjançant boia. 

4.3.3 COMERCIALITZACIÓ D’OUS 

La producció d’ous serà recollida diàriament, i es situaran en els ous en un local de la masia, situat en 

planta baixa en cara nord, resguardat del sòl, fresc i ventilat, amb accentuada inèrcia tèrmica, el que 

permet mantenir els ous estables enfront els canvis bruscos de temperatura. Disposa d’il·luminació 

adequada per realitzar la manipulació. 

El local disposa d’un enrajolat al terra, i les parets pintades amb material que impermeabilitza, les fa 

no absorbents i facilita la neteja de les mateixes. 

L’accés exterior al magatzem d’ous disposa d’un terra formigonat. 
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4.4 DADES D’ENERGIA 

L’explotació disposa d’instal·lació elèctrica per la il·luminació i la maquinària, procedent de 

subministrament elèctric de companyia. 

L’energia elèctrica s’empra únicament per a l´ús de la il·luminació, donat que tota la resta 

d’operacions necessàries per dur a terme l’activitat es realitzen manualment. 

5 CONDICIONS SANITÀRIES 

Les exigències tècniques més importants que condicionen les característiques principals d’aquest 

projecte són: 

Sanitat ambiental 

Maneig de l’explotació i Benestar animal 

5.1 SANITAT AMBIENTAL  

5.1.1 Accessos i Tanca Perimetral 

S’accedeix a la finca a través del Camí de Les Pedreres. L’accés és suficientment ample i manté un 

ferm adequat per permetre el pas de vehicles necessaris per realitzar tots els serveis derivats de 

l’explotació. 

La finca on es troba l’explotació disposa d’un tancament perimetral. 

5.1.2 Distància al casc urbà. 

L’explotació ramadera es troba a una distància de 654 m de la zona urbana més propera, pertanyent 

al T.M. de Manresa. 
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Il·lustració 1: Distància a zona urbana (Font: Seu electrònica del Cadastre) 

5.1.3 Distància a altres explotacions ramaderes. 

Les limitacions de distància que el Decret 40/2004 estableix per l’activitat que es durà a terme és la 

següent: 

Taula 6: Distàncies mínimes de l’explotació a altres usos ramaders 

 Selecció i recria 
d’aus de cria  

Multiplicació i recria 
d’explotació 

Producció i recria 
d’aus de producció 

Autoconsum i petita 
capacitat 

2000 1000 - 

Explotació gallines 
ponedores 

2000 1000 500 

5.1.4 Captació d’aigües de consum humà i aigües superficials 

La zona d’estabulació dels animals es troba pavimentada, i es recullen els fems i els lixiviats 

periòdicament i es disposen en els femers existents a l’explotació, pel que no és possible la 

contaminació a l’exterior de l’explotació. 

El curs d’aigua més proper és el Cardener, que es troba a uns 500m de distància de l’explotació. 
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5.2 MANEIG DE L’EXPLOTACIÓ I BENESTAR ANIMAL 

5.2.1 Alimentació 

L’alimentació dels animals, tant de les gallines ponedores com dels animals en autoconsum, és 

bàsicament de les pastures i es complementa amb pinso. 

Es disposa d’una instal·lació per l’emmagatzematge del pinso, situat a la planta baixa del mas, amb 

una superfície de 12,2.m² 

5.2.2 Aigua i abeuradors 

L’aigua pels animals està a lliure disposició per tot el ramat en qualsevol moment. Cada espècie 

disposa d’abeuradors adaptats a les seves necessitats, i en nombre suficient per evitar la 

competència entre individus.  

L’aigua procedeix del sistema d’abastament d’aigua potable municipal, pel que es considera que 

compleix amb les condicions higienicosanitaries necessàries. 

Tots els corrals de gallines ponedores disposaran de dispositius que assegurin el subministrament 

d’aigua. 

5.2.3 Il·luminació i ventilació 

La il·luminació natural durant les hores diürnes i la ventilació de les diferents naus estan assegurades 

per les obertures de les que disposen. Durant les hores nocturnes, els coberts disposen d’il·luminació 

artificial mitjançant làmpades fluorescents que asseguren una intensitat mínima de 100lux, el que es 

considera suficient per desenvolupar les tasques pròpies de l’explotació. 

5.2.4 Neteja 

Tots els coberts tenen un terra no lliscant i apte per l’estada del bestiar, format per una llosa de 

formigó armat, sobre la que es disposa un llaç de palla neta. Periòdicament s’efectua la neteja 

mitjançant pala, extraient la palla i els fems de les instal·lacions, i disposant-ne d’un jaç nou. 

Anualment es realitzarà una desinfecció. 

Els fems produïts a l’explotació seran gestionats mitjançant el femer de què es disposa. 
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5.2.5 Vigilància 

Els animals són controlats pel ramader un mínim de 2 cops al dia, i en cas que algun animal presenti 

símptomes de malaltia s’avisarà immediatament al Servei Tècnic Veterinari, prenent les mesures 

que aquest aconselli. Quan es necessari s’allotgen els animals malalts o ferits de forma 

individualitzada. 

Els animals surten a pasturar durant el dia i són tancats als coberts a la nit (excepte les conilles). 

5.2.6 Sistema desinfecció vehicles 

No serà necessari disposar-ne al tractar-se d’una explotació de producció semiintensiva, on els 

animals romanen a l’aire lliure tot el dia, i resten tancats durant el període nocturn. 

5.2.7 Sistema per controlar l’entrada d’ocells 

Tots els galliners disposen d’obertures amb tela metàl·lica, que evita l’entrada i sortida d’altres aus, 

alienes a l’explotació. 

6 MESURES CORRECTORES 

Els medis correctors que s’estudien són: 

 Sistema d’eliminació de fems 

 Eliminació de cadàvers 

 Emissions a l’atmosfera 

 Emissió de sorolls i vibracions 

 Programes sanitaris de vacunació i tractaments 

 Mesures profilàctiques i terapèutiques de desinfecció i desratització 

 Residus de la construcció 

 Residus zoosanitaris i altres 

6.1 SISTEMA D’ELIMINACIÓ DE LES DEJECCIONS 

Per la recollida i eliminació higiènica de les dejeccions es disposarà d’instal·lacions per 

l’emmagatzematge de les excrecions sòlides. El càlcul de la producció de fems, excreció de nitrogen 
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i necessitats d’emmagatzematge per la capacitat total d’animals s’han realitzat segons el Codi de 

bones pràctiques agràries (DOGC núm. 2761, de 9 de Novembre de 1998). 

6.1.1 Càlcul de la producció de fems 

S’adjunta la taula pel càlcul de les dejeccions de fems segons Annex II del Decret 136/2009. No es 

consideren en el càlcul els animals de l’explotació d’autoconsum, doncs estan exempts de justificar 

les dejeccions ramaderes.  

Producció de fems bestiar estabulat 

Taula 7: Producció de fems bestiar estabulat 

Tipus de 
bestiar 

Fase productiva 
Fem 

(t/any) 
Densitat 

fem (t/m³) 
KgN/ 
plaça 

Places 
FEM 

Fem 
t 

Fem 
m³ 

Nfem 
(kg) 

Èquids Cavall de tria 0.64 0.8 9.6 2 1.3 1.6 19.2 

Avicultura Ponedores ecològiques 0.018 0.9 0.297 200 3,6 4,9 59,4 

     
TOTAL 5,4 6,5 89,6 
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Taula 8: Producció de fems mentre pasturen 

Tipus de bestiar Fase productiva 
KgN/ 
plaça 

Places 
FEM 

Nfem 
(kg) 

Avicultura Ponedores ecològiques 0.203(1) 200 40,6 

   
TOTAL 40,6 

NOTA (1): S’ha considerat la producció de fems dels bestiar avícola durant el període de pasturatge com 

la diferència entre el coeficient estàndard anual d’aviram ponedores per ous de consum humà, i el 

coeficient considerat en el document de criteris tècnics per a l’elaboració dels plans de gestió, d’aquesta 

producció durant l’estabulació (0,5 KgN/plaça.any-0,297 KgN/plaça.any=0.203 KgN/plaça.any). 

6.1.2 Capacitat d’emmagatzematge de fems. 

La necessitat d’emmagatzematge de fems, es determina en funció de la zona agrícola on es troba 

l’explotació, que obliga a assegurar un emmagatzematge mínim de 6 mesos de producció de fems. 

Així, pel fems generats durant l’estabulació dels animals de 6,5m³, s’han d’emmagatzemar 3,25m³. 

FEMER 

El femer és una superfície quadrada de 2,6m de costat, de formigó, amb tres parets d’1 m d’alçada, 

amb contrapendent, a l’aire lliure, on s’acumula el fem procedent de la neteja dels corrals. I té una 

capacitat de 3,5m³, apilant els fems fins a una alçada de 1,1m. 

h2 0.8 m 

 

 

Imatge 1: Secció del femer 

L1 2.8 m L1=a+b+dist seg 

L2 2.8 m amplada 

dist seg 0.2 m 

   30 º 

 b 1.4 m 

 a 1.2 m 

 h1 0.4 m 

 

htotal 1.2 m 

 

V1 0.4 m³  piramidal 

V2 2.5 m³  paral·lelepípede rectangular 

V3 1.0 m³ paral·lelepípede triangular 

V total 3.9 m³   
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6.1.3 Nitrogen generat, destí i tractament dels fems 

La destinació de les dejeccions ramaderes produïdes a l’explotació ramadera són dues: 

1. l’aplicació als sòls agrícoles vinculats a l’explotació 

Polígon Parcel·la 
Superfície 
(ha) 

Recinte 
Superfície 
(ha) 

Pendent 
(%) 

Us 

15 109 1,0170 6 0,4534 5,30 TA 

15 110 0,8147 2 0,7931 6,60 TA 

15 113 0,3081 1 0,3081 7,30 TA 

TOTAL 1,5546   

Dosi màxima: 170KgN/ha.any 

Capacitat de gestió de nitrogen en les terres declarades: 264,3 KgN/any 

Nitrogen produït a l’explotació en règim d’estabulació: 89,6KgN/any 

2. l’aplicació al sòls mentre els animals es troben pasturant lliurement. 

Polígon Parcel·la Recinte 
Superfície 
(ha) 

Pendent 
(%) 

Us 

15 109 4 0,3167 6,90 PR 

8 0,0461 6,90 PR 

9 0,0169 16,50 PR 

10 0,0134 11,00 PR 

TOTAL 0,3931 

La dosi màxima que poden rebre les terres de pastura, en fem provinent del pasturatge dels animals, 

segons l’Annex III del Reglament CE 889/2008 és de 170kg/N. Pel que la capacitat de gestió de 

nitrogen en les terres declarades és de 67KgN/any, essent la producció màxima de 40,6KgN/any. 

7 ELIMINACIÓ DE CADÀVERS 

El Reglament europeu CE Nº 1774/2002 de 3 d’octubre de 2002 estableix les normes sanitàries 

aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà, i en l’article 5 determina que 

l’eliminació dels cadàvers d’animals com a material de categoria 2 es realitzarà mitjançant la 

recollida i incineració en planta. Per efectuar la gestió de cadàvers es disposarà d’un contracte amb 

un gestor de teixits i òrgans animals autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de 

Catalunya. S’ha de tenir en compte a més que els cadàvers bovins estan considerats com a Materials 

Especificat de Risc i per aquest motiu actualment està prohibit enterrar-los a les explotacions. Els 

ramaders estan obligats a lliurar-los a una empresa autoritzada per la seva posterior transformació i 

destrucció en compliment del Reial Decret 3454/2000, de 22 de desembre. 
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Es disposa per a tal efecte d’un contenidor amb tapa per evitar que altres animals puguin accedir als 

cadàvers i es propaguin les infeccions. La recollida d’aquests contenidors es realitza des de l’exterior 

de la tanca (apartat 8.3. Decret 40/2014), que es realitzarà mitjançant el lliurament a un gestor de 

teixits i òrgans d’animals autoritzat el més aviat possible. 

8 EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

L’activitat de l’explotació ramadera en qüestió no presenta cap tipus d’emissió de substàncies 

contaminats a l‘atmosfera, excepte emissions de gasos i olors que produiran les dejeccions dels 

animals. 

Aquests gasos i olors es produiran mitjançant una correcta ventilació de les naus, la neteja periòdica 

dels allotjaments dels animals, les desinfeccions dels coberts mitjançant l’aplicació d’Hipoclorit 

sòdic. 

9 EMISSIONS DE SOROLLS I VIBRACIONS 

Els sorolls i vibracions que es produeixen a l’explotació estaran produïts bàsicament pels propis 

animals a dins de l’explotació. Val a dir que el soroll produït a l’explotació es considera compatible 

amb l’entorn. 

10 PROGRAMES SANITARIS DE VACUNACIÓ I TRACTAMENTS 

Els programes sanitaris de vacunació i tractaments estaran supervisats per un Veterinari Col·legiat 

d’aquesta província i seran els apropiats al moment de fer-los, així com tenir en compte totes les 

mesures terapèutiques adequades que en cada moment aconselli l’estat de l’explotació. 

11 MESURES PROFILÀCTIQUES I TERAPÈUTIQUES DE DESINFECCIÓ I 
DESRATITZACIÓ 

Els pitjors vectors de malalties que poden trobar-se a una explotació són: Insectes, rates i les 

dejeccions produïdes pels propis animals. La millor forma de prevenir les malalties, serà doncs, 

actuar contra aquests tres elements, pel que s’estableixen els següents problemes: 
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-Desinfecció: Tots allotjaments es netejaran primer a fons amb la pala del tractor. Posteriorment es 

desinfectarà el local amb un desinfectant enèrgic i no corrosiu, be sigui amb un pulveritzador de 

motxilla, o be sigui amb un nebulitzador.  

Els productes a utilitzar seran sempre homologats, derivats del clor, fenols o del amoni quaternari. 

- Desinsectació: Durant l’època propicia, generalment compresa entre maig i octubre, es realitzaran 

tractaments insecticides periòdics, variant la periodicitat a criteri del cuidador. La màxima 

freqüència de tractaments ha de coincidir amb els mesos d’estiu i tardor i els productes a utilitzar 

hauran de ser atòxics pels animals i posseir la màxima persistència possible. 

- Desratització: El programa de desratització serà permanent, consistint en la col·locació d’esquers 

emmetzinats en els punts de pas dels rosegadors. Es posarà especial atenció en no barrejar els 

esquers amb els aliments dels animals, així com la col·locació en llocs inaccessibles per aquests. 

12 RESIDUS GENERATS A L’EXPLOTACIÓ 

Els envasos i restes de productes de neteja i alguns desinfectants es gestionaran destinant-los a la 

recollida selectiva de servei públic de recollida d’escombraries, al no ser considerats perillosos i ser 

considerats com a residus municipals amb el codis del Catàleg Europeu de Residus (CER): 

 150101: Envasos de paper i cartró 

 150102: Envasos de plàstic 

 150103: Envasos de fusta 

 150104: Envasos metàl·lics 

 150105: Envasos compostos 

 150106: Envasos mixtos 

 105107: Envasos de vidre 

 105109: Envasos tèxtils 

La resta d’envasos de productes zoosanitaris i restes dels mateixos, els retirarà i els gestionarà un 

gestor de classificació i transferència de residus zoosanitaris procedents d’explotacions ramaderes, 

autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, en compliment del Decret 27/1999, de 9 de Febrer, 

de la gestió de residus sanitaris, mantenint-los en l’explotació mentre no els passi a recollir el gestor 

en un contenidor preparat hermèticament tancat. Aquests residus tenen els següents codis CER: 

 1802: Residus de la investigació, diagnòstic, tractament o prevenció de malalties animals 
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 180201: Objectes tallants i punxants (excepte el codi 180202) 

 180202*: Residus la recollida i eliminació dels quals és objecte de requisits especials per prevenir 
infeccions. 

 180203: Residus la recollida i eliminació dels quals no és objecte de requisits especials per 
prevenir infeccions. 

 180205*: Productes químics que consisteixen en, o contenen substàncies perilloses. 

 180206: Productes químics diferents dels especificats en el codi 180205 

 180207: Medicaments citotòxics o citoestàtics 

 180208: Medicaments  diferents dels especificats en el codi 180207 

* Aquests residus no es mantindran en cap moment a l’explotació durant un període 

superior als 6 mesos. 

13 MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

L’activitat ramadera està exclosa del Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments 

Industrials, aprovada pel Reial Decret 2267/2004. Així mateix, no es troba a dins dels preceptes 

d’aplicació del Document Bàsic: Seguretat d’Incendis del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel 

Reial Decret 314/2006. Pel que no ha de complir les mesures de protecció contra incendis. 

14 PRESSUPOST 

Es determina el pressupost per adequar les instal·lacions per a la cria dels animals. 

Descripció Ut Import 

Subministrament i instal·lació d’abeuradors per aus de corral 2m 584€ 

Subministrament i instal·lació de 36m de perxes per aus de corral 36m 225€ 

TOTAL 809,00 € 

A Manresa, 24 de Maig de 2017 

Redactora Promotora 

Otília Marsinyac 
DNI 39365775X 
Núm. Col·legiada 1345 

Elisa Badia Franch 
DNI 39333783b 
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