
 1 

 
 
 
 

 
 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PROJECTE TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE LA GRANJA AVÍCOLA DE 

POLLASTRES D’ENGREIX   

“CAMÍ D’AVINYONET” 
TERME MUNICIPAL D’ORDIS 

ALT EMPORDÀ - Girona 
 

 
 

PETICIONARI : AGROPECUÀRIA SANT JULIÀ SL 
 

DATA : maig de 2018 

 
 

        
 
 

                        



 2 

 

índex MEMÒRIA 

 

1	 INTRODUCCIÓ .............................................................................................................................. 4	

1.1	 OBJECTE DE L’ESTUDI ........................................................................................................ 4	

1.2	 ANTECEDENTS ...................................................................................................................... 4	

1.3	 ESTUDI D’ALTERNATIVES .................................................................................................. 5	

1.4	 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ACTIVITAT. ..................................................... 13	

2	 ANÀLISI DE LA UBICACIÓ ........................................................................................................ 14	

2.1	 LOCALITZACIÓ. .................................................................................................................. 14	

2.2	 CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA . ..................................................... 15	

2.3	 PLANEJAMENT .................................................................................................................... 16	

2.4	 MEDI POTENCIALMENT AFECTAT. ................................................................................. 23	

2.4.1	 Vegetació .................................................................................................................... 23	

2.4.2	 Fauna .......................................................................................................................... 23	

2.5	 AGRICULTURA, RAMADERIA I SILVICULTURA. ........................................................... 23	

2.6	 PAISATGE. ........................................................................................................................... 23	

2.7	 USOS DEL SÒL. INFRASTRUCTURES. ............................................................................. 29	

3	 CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS SOL·LICITADES ...................................... 30	

3.1	 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ......................................................................... 30	

3.2	 DESCRIPCIÓ DE LA FINCA EXISTENT ............................................................................ 31	

3.3	 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT ........................................................................... 32	

3.4	 RESIDUS, EMISSIONS I CONSUMS DE L’ACTIVITAT .................................................. 32	

Sorolls, vibracions i emissions .............................................................................................. 34	

Seguretat .................................................................................................................................. 34	

BIOSEGURETAT ........................................................................................................................ 34	

MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES AUXILIARS UTILITZATS A L’EXPLOTACIÓ ................................. 34	



 3 

MATÈRIES PRIMERES PER A ALIMENTACIÓ I JAÇ: ......................................................................... 34	

PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I DELS RESIDUS GENERATS ................. 35	

ANIMALS MORTS ............................................................................................................................. 35	

GESTIÓ D’ENVASOS MEDICAMENTOSOS ........................................................................................ 35	

AIGÜES RESIDUALS ......................................................................................................................... 35	

PLA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES ........................................................................ 35	

3.5	 IL·LUMINACIÓ EXTERIOR ............................................................................................... 36	

4	 PREVISIÓ, EFECTES I AVALUACIÓ D’IMPACTES .................................................................. 37	

4.1	 PREVISIÓ ............................................................................................................................ 37	

4.2	 EFECTES I AVALUACIÓ D’IMPACTES ............................................................................. 37	

4.3	 ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC .......................................................................................... 43	

5	 MESURES DE REDUCCIÓ DE L’IMPACTE PAISATGÍSTIC, CRITERIS I 

CONCLUSIONS .................................................................................................................................. 52	

6	 RESUM DE L’ESTUDI I CONCLUSIONS EN TERMES FACILMENT COMPRENSIBLES ....... 55	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

 
L’objecte del present Estudi d’Impacte Ambiental està encaminat a preveure les 

conseqüències sobre el medi de l’ampliació d’una explotació avícola de pollastres d’engreix 

existent al Paratge “Camí d’Avinyonet”, municipi d’Ordis , fa referència a les actuacions que 

s’hauran de realitzar per la correcta integració de l’ampliació sense construcció en el seu entorn 

paisatgístic i medi actual.   

 

1.2 ANTECEDENTS 

 
El present estudi es redacta per encàrrec de Josep Bonet Jan, en representació de 

l’empresa AGROPECUÀRIA SANT JULIÀ SL, amb N.I.F. núm. B-17409418 i amb domicili a C/ 

TRIA S/N de la població d’Ordis, a fi de poder-lo presentar a les administracions corresponents 

per a sol·licitar l’ampliació d’una granja avícola de pollastres d’engreix, sense construcció.  

 

Redacta el present estudi el Sr. Francesc Xavier Serra i Llobet, Enginyer Tècnic Agrícola, 

col·legiat núm. 3101 en l’il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Pèrits Agrícoles de 

Catalunya.  

 
Adreça i dades de contacte: 

Francesc Xavier Serra i Llobet  - XSENGINYERIA 

c/ Calçada de Tapis, 34 / Av Costa brava 7 -  baix 

17600 -  Figueres 

Tel. fax /Mòb. / Fax:  972505835 / 639183751 

xsenginyeria@gmail.com 

 

La zona on es volen ubicar les instal·lacions de l’ampliació de l’activitat avícola existent 

és a la finca del paratge del Camí d’Avinyonet del municipi d’Ordis, a la comarca del Alt Empordà, 

província de Girona. 

 

Aquest tipus d’instal·lacions són totalment compatibles amb el medi on estan ubicats, ja 

que és eminentment rural i ramader.  
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Les actuacions en projecte permetran la continuïtat d’una explotació agropecuària 

familiar classificada com a EXPLOTACIÓ AGRÀRIA PRIORITÀRIA, en la qual hi ha incorporat el fill 

de l’actual titular (jove agricultor). 

 

S’ha tingut especial consideració en la gestió dels residus generats en l’activitat, i tenir 

així un millor control d’aquests; per tant millorarà la interacció de l’activitat amb el medi ambient, 

a més el bestiar podrà gaudir d’un millor benestar seguint la normativa vigent.  

 

En base a aquestes consideracions es creu que el Projecte queda justificat donada la 

idoneïtat de la instal·lació d’aquest tipus d’activitats en el medi i la zona on es volen ubicar, 

complint la Normativa Municipal i aconseguint una bona integració paisatgística. 

 

1.3 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 
Tot estudi d’impacte ambiental comporta avaluar els impactes que pot representar 

l’activitat en el sector d’ubicació del Projecte. 

 

La zona on es preveu l’ampliació de l’explotació avícola ja existeix connexió a la xarxa 

elèctrica i pou particular,  per tant no serà necessari la instal·lació fins la finca de serveis, per 

tant l’ampliació de l´activitat no requerirà de connexió a distància a xarxes públiques tant d’aigua 

com d’electricitat. 

 

En el seu entorn immediat de l’establiment hi ha construccions rústiques i rurals del 

mateix tipus que es proposen instal·lar. Molt pròxim a l’activitat hi ha altres explotacions 

ramaderes de dimensions molt similars a la proposada i/o mes grans, les zones urbanes de la 

població d’Ordis, el barri de Pols i la Urbanització de Mas Pau (municipi d’Avinyonet de 

Puigventós) i altres habitatges aïllats i masies. 

 

L’indret està situat en una zona de fàcil accés, no fent falta la obertura d’accessos, ja que 

es troba pròxim a la carretera C-26, carretera pavimentada amb asfalt, de característiques 

comarcals i fins arribar a la finca amb un camí municipal en molt bon estat.  
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La ubicació de l’activitat està situada de manera que la seva visual queda en gran part 

integrada dins el conjunt del paisatge, tal i com s’exposa en les fotografies adjuntes, ja que 

existeix un cordó verd en tot l’entorn amb arbres propis de la zona. 

 

En la parcel·la es disposa d’abastament d’aigua i d’escomesa elèctrica amb potència 

contractada suficient per al funcionament dels edificis de l’activitat. 

 

Aquest tipus d’activitat són totalment compatibles amb el medi on es volen 

ubicar, ja que és eminentment rural i ramader i pròxim a principals xarxes de 

comunicació. Existeixen altres activitat de tipologia ramadera en altres finques 

veïnes actualment. 

 

Les actuacions en projecte (ampliació de places de bestiar) permetran fer 

mes rendible l’activitat ramadera i permetre la continuïtat de l’activitat en el mateix 

municipi de la familia que explota l’activitat ramadera de caire familiar. 

  

L’activitat es troba en ple rendiment, per tant es tracta d’una activitat 

rendible i assentada i implantada en el territori.  

 

En base a aquestes consideracions es creu que el Projecte queda justificat 

donada la idoneïtat de la instal·lació d’aquest tipus d’activitats en el medi i la zona 

on es volen ubicar, complint la Normativa Municipal i aconseguint una bona 

integració paisatgística. 

 

S’ha tingut especial consideració en el dimensionament de l’ampliació de 

l’activitat, per a que sigui econòmicament rendible i mediambientalment sostenible, 

optimitzar la gestió dels residus generats en l’activitat, i tenir així un millor control 

d’aquests; per tant millorarà la interacció de l’activitat amb el medi ambient, a més 

el bestiar aviram podrà gaudir d’un millor benestar seguint la normativa vigent.  

 

La ubicació de la finca disposa d’una accessibilitat òptima, ja que s’ubica 

pròxim a carreteres importants de comunicació, així com s’ubica fora de zones de 

protecció ambiental. 
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S’enumeren totes les alternatives possibles i caracteritzen l'impacte de 

cadascuna d'elles, tot assenyalant i justificant, a través dels mètodes que es 

descriuran d'avaluació dels impactes, l'alternativa escollida. 

En el cas que ens ocupa les alternatives són: 

Alternativa zero o no realització del projecte. 

No provocarà augment d’impactes ambientals, en canvi però pot comprometre 

la rendabilitat de l’activitat ramadera i pot comportar el no relleu generacional de 

l’activitat present. 

 

Alternativa primera : ampliació de places augmentant la densitat de bestiar 

dins les edificacions ramaderes existents, sense construcció. 

• Medi atmosfèric / aire  

o Soroll i/o vibracions 

Impacte per la generació de soroll pels crits dels animals, els equips 

accionats per motors (distribució de pinso, emplenat de sitges, 

evacuació de dejeccions ramaderes) i camions. 

Respecte la capacitat acústica del territori, i donada la ubicació de 

l’explotació ramadera existent, situada allunyada de qualsevol àrea 

urbana i/o urbanitzable, escoles, habitatges, hospitals, els possibles 

sorolls i fresses produïdes per aquesta no ocasionaran molèsties a 

aquestes zones. No existeixen zones de sensibilitat acústica de 

l’activitat i el seu entorn. 

L’impacte sonor produït podrà ser el produït per els motors del sistema 

automàtic d’alimentació, o bé el produït per l’us de maquinària de 

neteja d’alta pressió. Aquests focus sonors o vibratoris, degut al seu ús 

esporàdic, no superen els límits establers per la llei. 

L’establiment no es troba pròxim a una zona d’especial protecció de la 

qualitat acústica. 
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Els nivells d’immissió acústica de l’activitat estimats no incrementen els 

nivells de les zones de sensibilitat acústica de la capacitat del territori, 

l’impacte acústic és compatible amb el seu entorn. 

Els nivells de l’activitat estimats no sobrepassen els nivells de les zones 

de sensibilitat, per tant no cal que l’impacte es compatibilitzi amb el seu 

entorn mitjançant un projecte d’aïllament. 

Per tant l’impacte acústic produït per l’ampliació de l’explotació 

ramadera d’engreix de porcí serà l’acceptable.  

 

Aquest impacte comporta efectes mínims o inapreciables sobre els 

receptors de la contaminació acústica i els seus efectes per immissió es 

presenten de forma discontinua en el temps. 

L’impacte per a la generació de soroll durant l’exercici de l’activitat en 

l’àmbit de receptors s’avalua com a compatible atès que la distancia de 

l’explotació en els possibles receptors és elevada. 

 

o Atmosfera 

Impacte per l’increment de nivells de contaminació de l’aire per emissió 

de pols i sòlids en suspensió pel trànsit de vehicles per camins d’accés a 

l’explotació degut al normal funcionament de l’establiment degut a la 

manipulació de pinsos i circulació de vehicles. 

Aquest impacte comporta efectes mínims i discontinus a l’entorn a 

causa que el trànsit de vehicles no és constant. 

L’impacte ambiental per generació de pols en suspensió provinent de la 

circulació de vehicles pels camins d’accés a l’explotació s’estima 

compatible, atès que es preveu engravar els camins d’accés per 

minimitzar la generació de pols. 

 

o Olors 

Impacte mínim per la generació d’olors provinents de les dejeccions 

dels animals emmagatzemades (gallinasses) al femer, i en l’aplicació de 

les dejeccions (gallinasses) a les parcel·les de conreu, com a 

conseqüència del funcionament normal de la granja. 

Es tracta d’emissions difuses. 
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Els seus efectes es presenten de forma discontinua en el temps.  

L’impacte ambiental per generació d’olors provinents de l’activitat 

ramadera que pot alterar la percepció odorífera de l’entorn de 

l’establiment s’estima com a moderat, atès que la seva recuperació no 

demana de practiques protectores ni correctores intensives. 

 

 

• Medi lumínic 

o Impacte mínim i no significatiu pel sistema d’il·luminació exterior, ja 

que l’única il·luminació exterior correspon als carregadors de bestiar, 

els camions en la descàrrega del pinso en les sitges. 

L’impacte ambiental per l’augment de nivells de llum per il·luminació 

exterior de les naus s’estima com a compatible, atès que no hi haurà 

il·luminació exterior en horari de nit. 

 

• Medi natural 

o L’emplaçament de l’explotació ramadera existent no afecta a cap espai 

protegit ni cap zona Pla d’Espais d’interes natural (PEIN). La finca no es 

troba inclosa dins cap PEIN, ni cap PARC NATURAL, ni dins la XARXA 

NATURA 2000. 

La finca està inclosa dins el Pla territorial de les Comarques Gironines 

en l’àmbit del Sistema urbà de Figueres. 

Categoria de Sòl de Protecció especial, fora de l’àmbit dels espais 

d’interès connector.  

La normativa permet l’establiment d’activitats ramaderes com la 

present. 

Segons el Pla territorial de les Comarques Gironines i espais d’interès 

connector, la finca es troba fora de l’àmbit d’aquests espais. 

Segons el Pla territorial de les Comarques Gironines i l’inventari del 

patrimoni arquitectònic la finca no es troba pròxima a una zona on 

figuri inventariada de patrimoni arquitectònic . 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines en l’àmbit 

Plana de l’Empordà, la finca es troba dins la categoria Conreu herbaci 

intensiu : cereal i farratge.  
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La vegetació existent a la zona present és la corresponent a la zona de 

transició de conreus de regadiu a conreus de secà a l’Empordà amb una 

orografia plana i lleugerament accidentada . No afectarà. 

No es preveu cap canvi en el comportament de la fauna, ja que 

l’activitat ja existeix. 

Efecte edàfic i hidrològic. Aquest aspecte es valora molt minimitzat 

degut a la poca dimensió que es preveu en l’ampliació. En l’aspecte 

hidrològic en el lloc no hi ha cap aflorament d’aigua superficial, per tant 

hi ha absència d’afectació, es tindrà especial cura amb la gestió dels 

residus posterior. 

 

a) Temperatura  

Durant l’activitat d’engreix de pollastres (ampliació) no es produirà cap 

impacte sobre aquest factor ambiental, ni de caire positiu ni negatiu.  

b) Terbolesa  

L’únic impacte en la terbolesa de l’aigua durant la fase d’explotació és la 

presència dels arbres a la finca. Aquests, retindran el sòl i, per tant, disminuiran 

l’erosió i la quantitat de sediments aportats a l’aigua, tot reduint la terbolesa.  

c) Recorregut  

El consum es donarà per la neteja dels animals i de les instal·lacions, 

per a la beguda i neteja dels animals.  

L’impacte produït serà moderat (ampliació).  

d) Qualitat  

El risc de contaminació de l’aigua degut al funcionament de l’activitat 

(ampliació) serà molt baix i es deurà a possibles accidents durant la seva 

activitat.  

Trànsit de vehicles : Possibilitat de vessament d’oli o combustible dels 

vehicles de transport . 

Augment de places d’animals (es tracta d’una ampliació). Possibilitat de 

contaminació de l’aigua per nitrats, distancia molt llunyana a cursos superficials 

d’aigua. 

Possibilitat de contaminació de l’aigua per contaminants diversos.  

 

o Increment consum aigua 
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S’incrementarà proporcionalment a les places d’animals ampliades. 

 

o Efecte visual. Aquest aspecte es valora nul, ja que en la parcel·la en 

qüestió no hi haurà modificacions de les visuals actuals, ja que 

l’ampliació no comportarà cap nova construcció. No comportarà cap 

canvi en l’efecte visual. 

o Efecte sobre medi natural. Aquest aspecte es valora molt minimitzat, 

referent a la fauna, aquesta ja està acostumada a la presència humana, 

ja que es un territori profundament humanitzat, i ja existeix aquesta 

granja en l’actualitat, per tant aquest efecte és considera nul. 

o Residus 

Per a la gestió dels animals morts a l’explotació es disposa de pòlissa 

d’assegurança, s’ampliarà a posteriori, un cop autoritzada l’activitat, i 

per tant es garanteix la gestió de la totalitat dels cadàvers d’animals 

amb un gestor de   residus autoritzat per l’administració.  

  

Per a la gestió dels residuus zoosanitaris es disposa de contracte amb 

empresa de recollida i gestió autoritzada per la Generalitat de 

Catalunya. 

 

o Increment consum d’energia  

 

o L’explotació ramadera es troba ubicada en plena zona de camps de 

conreu voltats per zones boscoses. 

o L’explotació ramadera està situada al municipi d’Ordis, tot i que 

pròxima al municipi d’Avinyonet de Puigventós, tant un com l’altre no 

es troben classificats com a alt risc d’incendi forestal pel Decret 

64/1995 de 7 de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals, en la zona del projecte.  

  

• Altres medis (zones vulnerables per la contaminació per nitrats de fons agraris 

i de gestió de les dejeccions ramaderes) 
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o Impacte mínim i negatiu i recuperable per la possible contaminació del 

sòl per vessament accidental de dejeccions ramaderes 

emmagatzemades o per la seva incorrecta aplicació al terreny agrícola. 

L’impacte ambiental per la contaminació del sòl relacionat amb les 

dejeccions ramaderes s’estima com a moderat, atès que es disposa de 

femers per a l’emmagatzematge de dejeccions ramaderes degudament 

impermeablitzades i es preveu una aplicació correcta de les dejeccions 

ramaderes (gallinasses) als terrenys de cultiu.  

Capacitat d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes en la granja es 

de 6 mesos. 

Es disposa de terrenys de cultiu disponibles per a aplicació agronòmica 

de les dejeccions ramaderes suficients per a una correcta gestió 

d’aquestes. 

 

No es preveuen efectes significatius sobre aspectes relatius a la 

biodiversistat territorial, la permeabilitat ecològica, i el patrimoni natural motivats 

per l’activitat. 

 

Alternativa segona : construcció d’un nou edifici per ampliar la superficie 

construïda a la finca per tal d’allotjar l’ampliació de places de bestiar. 

Aquesta alternativa causarà els mateixos impactes que l’alternativa primera a 

excepció del impacte paisatgístic i visual, aixi com ocupació de territori desfavorable 

en front de l’alternativa primera que no requereix de construcció per a l’ampliació de 

places en l’activitat ramadera considerat un canvi no substancial. 

D’altra banda aquesta alternativa no es viable, degut a l’aplicació de 

normatives sectorials i urbanístiques que no permenten l’ampliació constructiva de 

l’explotació ramadera. 

Alternativa tercera : construcció d’una ampliació annexe a algun edifici existent 

per tal d’ampliar les places de l’explotació ramadera existent. 
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Aquesta alternativa causarà els mateixos impactes que l’alternativa primera a 

excepció del impacte paisatgístic i visual, aixi com ocupació de territori desfavorable 

en front de l’alternativa primera que no requereix de construcció per a l’ampliació de 

places en l’activitat ramadera considerat un canvi no substancial. 

D’altra banda aquesta alternativa no es viable, degut a l’aplicació de 

normatives sectorials i urbanístiques que no permenten l’ampliació constructiva de 

l’explotació ramadera. 

EN RESUM : 

S’ha optat per l’ alternativa primera, ampliació de places augmentant la 

densitat de bestiar dins les edificacions existent, complint en tot moment les 

normatives de benestar animal vigents. 

 

1.4 Característiques generals de l’activitat. 

 

L’activitat es classificarà com a Annex I –règim de comunicació- segons la llei 20/2009 de 

4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, 

del 20 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

Es troba en l’annex I codi 11.1.a. ( Places d’aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores 

o del nombre equivalent per a altres especies d’aus amb un nombre d’emplaçaments superior a 40.000  ).  
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2 ANÀLISI DE LA UBICACIÓ 

2.1 Localització. 

La localització de la finca és al camí d’Avinyonet, en el terme municipal d’Ordis, a la 

comarca de l’Alt Empordà,  província de Girona. 

 

 
  

En l’actualitat els terrenys són una parcel·la de conreu de la finca propietat del Senyor 

promotor. 

 

 L’explotació avícola actual disposa de 76.704 places de pollastres d’engreix, i l’ampliació 

de l’explotació existent objecte del projecte es dimensiona per a 97.500 places de pollastres 

d’engreix. 

 

Es projecta l’ampliació de places en les edificacions existents (4 naus) per a l’engreix dels 

pollastres. 
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El femer existent per a emmagatzematge de les dejeccions ramaderes ( gallinasses ) té 

una superfície total de 706,00 m², suficient per a l’emmagatzematge de la totalitat de les 

dejeccions ramaderes generades existents i les previstes en l’ampliació. 

 

Per tant no cal cap ampliació constructiva per a augmentar places en l’activitat. 

 

2.2 Classificació i qualificació urbanística .  

La finca on està ubicada l’explotació avícola està classificada com a rústica parcel·les 38, 

39, 40 i 55 del polígon 3 del terme municipal d’Ordis (segons el Centre de Gestió Cadastral i 

Cooperació Tributària de la Gerència Territorial de Girona). L’ampliació es preveu en les 

parcel·les 55 i 39, que formen una sola parcel·la. 

 

 
Les coordenades UTM són :  

 

 UTMx: 492.160   

UTMy: 4.674.950  

 

 



 16 

2.3 Planejament 

 
La finca està inclosa dins el Pla territorial de les Comarques Gironines en l’àmbit del Alt 

Empordà. 
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La finca objecte del projecte no es troba inclosa dins cap PEIN, ni cap PARC NATURAL, 

ni dins la XARXA NATURA 2000. 

 

 

Referent a possibles afectacions i riscos naturals, aquesta es troba fora d’aquest àmbit, 

sobretot el qualificat com a risc d’inundabilitat, ja que la zona on es preveu la granja no té ni un 

risc d’inundabilitat amb període de recurrència de 500 anys. 

 

Es troba fora d’una zona amb aqüífer protegit. 
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La zona on es vol construir està fora de la zona amb la denominació Categoria de Sòl de 

Protecció especial, també es troba fora de l’àmbit de protecció territorial dins l’àmbit sòl d’interès 

agrari i/o paisatgístic. 

 

La normativa permet l’establiment d’activitats ramaderes com la present. 
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Segons el Pla territorial de les Comarques Gironines i espais d’interès connector, la finca 

es troba fora de l’àmbit d’aquests espais. 

 

 

Segons el Pla territorial de les Comarques Gironines i l’inventari del patrimoni 

arquitectònic la finca no es troba pròxima a una zona on figuri inventariada de patrimoni 

arquitectònic . 
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Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines en l’àmbit de Figueres, la 

finca es troba dins la categoria Conreu herbaci intensiu : cereal i farratge.  
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Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines en l’àmbit de Figueres, la finca 

es troba classificada amb un grau de raresa i amenaça a Catalunya de puntuació (3) pel que 

respecte a raresa (freqüent) i de puntuació (2) pel que respecta a amenaça (poca amenaça).  
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La ubicació en la que s’executarà l’explotació avícola no està inclosa en cap PEIN, ni 

està inclosa dins la Xarxa Natura 2000. Segons el Pla territorial de les Comarques Gironines i 

figures de protecció ambiental de l’Alt Empordà, la finca es troba fora d’aquest àmbit. 

 

 

 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines referent a zones de risc, la 

ubicació escollida no representa cap influencia negativa en aquest aspecte ja que es troba fora 

de totes les zones de risc previstes, ja sigui per inundabilitat, incendis forestals, químic. 

 

Segons Normatives Urbanístiques del municipi d’Ordis: 
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Es compleixen les condicions del mateix, de distància a zona urbana, que en aquest cas 

es superior a 750 metres. 

2.4 Medi potencialment afectat. 

2.4.1 Vegetació 

La finca que s’ha d’estudiar a continuació es base en la descripció de la coberta vegetal 

existent. 

La vegetació existent a la zona present és la corresponent a la zona de conreus de secà 

típics de la plana de l’Empordà amb una orografia plana.  

En l’indret on es procedirà a fer l’ampliació de l’activitat tindrà lloc en zona rústica, on 

s’hi accedeix per una carretera asfaltada i camí veïnal ja existent en bon estat. 

La part que afectarà l’explotació ramadera no preveu l’eliminació de cap tipus d’arbre. 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines en l’àmbit Plana de 

l’Empordà, la finca es troba dins la categoria Conreu herbaci intensiu : cereal i farratge. 

 

2.4.2 Fauna 

No es preveu cap canvi en el comportament de la fauna, ja que ja existeixen activats 

ramaderes des d’antic en finques veïnes. Es tracta d’una ampliació d’una explotació ramadera 

avícola sense construcció. De totes maneres es tindrà especial cura amb la gestió dels residus 

generats en l’explotació ramadera. 

 

2.5 Agricultura, Ramaderia i Silvicultura. 

La finca objecte del projecte té una tipologia pròpia de l’Empordà amb zones agrícoles i 

gran presència d’explotacions ramaderes que aprofiten els recursos agrícoles. 

 

2.6 Paisatge. 

 

L’indret on es preveu l’ampliació de l’explotació ramadera avícola existent: 

 

 NORD : camins i marges, parcel·les agrícoles de conreu de secà, altres explotacions 

ramaderes, alguna zona forestal. 
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 SUD : camins i marges, parcel·les agrícoles de conreu de secà, altres explotacions 

ramaderes, carretera C-26 i visuals des de la població d’Ordis. 

 EST : camins i marges, parcel·les agrícoles de conreu de secà, altres explotacions 

ramaderes, alguna zona forestal, camp de plaques fotovoltaiques. 

 OEST : camins i marges, parcel·les agrícoles de conreu de secà, altres explotacions 

ramaderes, alguna zona forestal. 

 

Punts de vista des dels costats mes representatius del perímetre de l’àmbit d’actuació. 
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VISTA SUD   

 

 

  

S’aprecien en primer terme cultius típics de secà de la zona de la plana interior de 

l’Empordà. La finca està envoltada de camps de conreu de secà típics d’aquesta zona on es 

conreen cereals i farratges. Al fons esquerre s’aprecia una explotació ramadera veïna de la finca 

present, la mateixa finca objecte d’ampliació en la zona central i línies de mitja-alta tensió. 
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VISTA SUD EST  

 

 

  

S’aprecien en primer terme cultius típics de secà de la zona de la plana interior de 

l’Empordà. La finca està envoltada de camps de conreu de secà típics d’aquesta zona on es 

conreen cereals i farratges. Al fons esquerre s’aprecia una explotació ramadera veïna de la finca 

present, en la part central de la fotografia la mateixa finca objecte d’ampliació amb les 

edificacions existents i el parc fotovoltaic en primer terme, així com línies de mitja-alta tensió. 

 

 

 

 

 

VISTA NORD  

 

 

S’aprecien en primer terme cultius típics de secà de la zona de la plana interior de 

l’Empordà. La finca està envoltada de camps de conreu de secà típics d’aquesta zona on es 

conreen cereals i farratges, i zones boscoses i marges arbats. Al fons s’aprecia a la dreta 
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l’explotació ramadera veïna. L’explotació avícola objecte d’ampliació es troba darrere del marge 

arbrat central a la fotografia, on no s’aprecia en cap cas les edificacions, ja que l’arbrat existent 

ajuden en la matisació de l’impacte paisatgístic de l’explotació. 

 

VISTA NORDEST  

 

  

S’aprecien en primer terme cultius típics de secà de la zona de la plana interior de 

l’Empordà. La finca està envoltada de camps de conreu de secà típics d’aquesta zona on es 

conreen cereals i farratges, i zones boscoses i marges arbrats. Al fons s’aprecia a la dreta 

l’explotació ramadera veïna. L’explotació avícola objecte d’ampliació es troba darrere del marge 

arbrat central a la fotografia, on no s’aprecia en cap cas les edificacions, ja que l’arbrat existent 

ajuden en la matisació de l’impacte paisatgístic visual. 
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VISTA OEST  

 

 

 

S’aprecia en primer terme la finca on actualment es conrea. La finca està envoltada de 

de marges arbrats de densitat i població elevada, així com alçada i edat considerables. Al fons 

s’aprecia l’explotació ramadera objecte d’ampliació, les zones boscoses existents ajuden en 

l’impacte paisatgístic de les edificacions existents. 

 

VISTA EST  

 

 

 

S’aprecien en primer terme cultius típics de secà de la zona de la plana interior de 

l’Empordà. La finca està envoltada de camps de conreu de secà típics d’aquesta zona on es 
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conreen cereals i farratges. Al fons que no es pot apreciar hi ha la mateixa finca objecte 

d’ampliació amb les edificacions existents, ja que el parc fotovoltaic en primer terme oculta les 

mateixes. 

 

2.7 Usos del sòl. Infrastructures. 

 
En la zona on es vol ampliar les places de l’activitat de l’explotació ramadera avícola ja 

existeixen les infraestructures, serveis i instal·lacions, a més ja hi ha els accessos fets, camins 

veïnals i particulars de les finques rústiques. 

 

Es troba en una zona pròxima a principals infraestructures viàries d’articulació territorial 

que comunica Figueres i tota la comarca de l’Alt Empordà. 

 

La situació respecte el seu emplaçament no representa cap influència negativa 

d’ubicació. 
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3 Característiques de les instal·lacions sol·licitades 

3.1 Descripció de les instal·lacions  

 

L’ampliació de l’explotació ramadera de tipus avícola es realitzarà dins les construccions 

existents sense necessitat de construcció de nous edificis, assegurar el benestar dels animals i 

facilitar el maneig per part dels cuidadors. S’ha tingut especial cura en assegurar una correcta 

ventilació dins l’edificació i en garantir les condicions de bioseguretat. 

 

Es projecta l’ampliació de l’activitat de l’explotació ramadera avícola. L’activitat estarà 

íntimament lligada a l’explotació agrícola que es desenvolupa en l’actualitat en la finca, de 

manera que les superfícies de conreu agrícola (pastures, farratges, conreus herbacis, cereals) de 

que disposa el senyor promotor serviran per a l’alimentació del bestiar, així com poder gestionar 

correctament les dejeccions ramaderes, el qual es contempla en el projecte. 

 

 L’ampliació de l’explotació ramadera avícola objecte del projecte es dimensiona per a un 

total final resultant de 97.500 places de pollastres d’engreix. 

 

Instal·lació ramadera destinada a l’engreix de pollastres destí escorxador. Entrada dels 

animals amb un dia de vida i sortida amb un pes mitjà de 1,95 kg. 

 

Totes les façanes són accessibles per als serveis d’extinció d’incendis. L’evacuació es fa 

per l’accés principal i secundaris . 

La finca disposa de tancament perimetral, consistent amb pals de ferro galvanitzat de 

1,80 metres d’alçada de color verd, separats cada quatre metres i tancat amb malla de simple 

torsió de ferro galvanitzat i plastificat de color verd. 

 

Per a condicionants de bioseguretat, limitar els riscos sanitaris, el control d’accés dels 

vehicles de càrrega i descàrrega d’animals, de pinso i de recollida de cadàvers existeix el 

tancament perimetral de la finca on s’ubiquen les edificacions, tal i com s’exposa en els plànols 

adjunts.  

 

L’ampliació de l’activitat en projecte s’ubicaran en la finca agrícola del paratge Camí 

d’Avinyonet,  no generarà cap canvi en les visuals del paisatge ja que no es preveu la 
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construcció de cap edificació nova i no generen una alta incidència visual en l’entorn ja que els 

colors de la coberta i tancament són de color verd en la coberta i ocres-terrosos en els seus 

tancaments exteriors, així com la tanca perimetral que es preveu en el seu perímetre de color 

verd.  

 

SITUACIÓ ACTUAL : 

 

 

 

3.2 Descripció de la finca existent 

La parcel·la on s’ubiquen de les edificacions és planera, de manera que no hi ha 

restriccions físiques importants que afectin l’activitat. 

 
El sòl i el subsòl tenen unes característiques:  

 

Base de dades geològiques 1:50.000 (BG50M_v1r1, 2007) 

Unitat geològica: NMPcg  

Descripció: Conglomerats, gresos i lutites. Miocè-Pliocè. 

Era: CENOZOIC 

Període: NEOGEN 

Època: MIOCÈ-PLIOCÈ 
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Potser s’haurà de realitzar la poda de les branques que molestin per al 

desenvolupament de l’activitat de l’arbrat del marge perimetral a la parcel·la objecte del 

projecte. 

 

3.3 Desenvolupament de l’activitat 

 
L’activitat es realitza durant tot l’any. 

El mètode d’explotació és el previst en l’annex I.11.1.a., d’activitat ramadera avícola de 

pollastres d’engreix. Es vigilarà en tot moment l’impacte visual i paisatgístic de la instal·lació. 

No es preveu la tala de material vegetal, no obstant es preveu la desbrossada de 

material herbaci. 

Durant el funcionament de l’activitat no es preveu cap moviment de terres. 

 

3.4 Residus, emissions i consums de l’activitat 

 
Energia elèctrica : L’activitat disposa d’energia elèctrica subministrada per la companyia, 

la qual alimenta els diferents aparells elèctrics i enllumenat. 

 

 

 

 

 



 33 

• Increment consum d’energia elèctrica 

 

Tipus d'energia Quantitat Unitat 
Elèctrica (a traves de connexió a xarxa elèctrica) 

Situació actual 

10.000 kWh/mes 

Elèctrica (a traves de connexió a xarxa elèctrica) 

Situació postprojecte 

11.500 kWh/mes 

 

• Increment consum en instal·lacions de combustió 

 
Tipus d’instal·lació  
 

Combustible  Tipus d’emmagat-
zematge 

 

Quantitat màxima 
emmagatzemada 

(t o m3) 

Consum anual 
(t) 

 
Calefacció 
Sit. actual 

 
Gas propà 

 
Dipòsit aeri 

 
16 m3 

 
48 m3 

 
Calefacció 

Sit. postprojecte 

 
Gas propà 

 
Dipòsit aeri 

 
17 m3 

 
51 m3 

 

 

Aigua : L’activitat s’abasta de pou particular a la finca, degudament legalitzat. 

 

El consum d’aigua es destina per a abeurar els animals, aixi com per a la neteja de 

les instal·lacions ramaderes. 

 

Consum d’aigües situació actual: 
 

Volum abastat   
Procedència (1) 

 
Ús (2) m3/dia m3/any 

6,50 2.250,00 Pou particular Beguda animals. 
 10,00 Pou particular Neteja i desinfecció de naus. 

(1) Pou, captació d’aigües superficials, xarxa pública, cisternes, recirculació interna, altres (indiqueu-los). 
(2) Aigua de beguda per als animals, neteja de la sala de munyir, neteja de les naus, neteja de dipòsits, aigua de desinfecció 

de naus, aigües de neteja de cubes procedents de tractaments fitosanitaris, etc. 

 

Consum d’aigües situació postprojecte: 
 

Volum abastat   
Procedència (1) 

 
Ús (2) m3/dia m3/any 

7,95 2.900,00 Pou particular Beguda animals. 
 10,00 Pou particular Neteja i desinfecció de naus. 
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(3) Pou, captació d’aigües superficials, xarxa pública, cisternes, recirculació interna, altres (indiqueu-los). 
(4) Aigua de beguda per als animals, neteja de la sala de munyir, neteja de les naus, neteja de dipòsits, aigua de desinfecció 

de naus, aigües de neteja de cubes procedents de tractaments fitosanitaris, etc. 

 

Sorolls, vibracions i emissions  

No existeix en l’activitat fonts sonores amb valor significatiu que puguin generar 

contaminació acústica. 

No existeixen emissions significatives en l’activitat que generin contaminació 

atmosfèrica. 

 

Seguretat  

 

En tot moment caldrà assegurar i garantir la seguretat dels usuaris de l’activitat i la 

higiene de les instal·lacions, així com evitar l’exercici de qualsevol activitat que pugui comportar 

algun risc per a la seguretat de les persones. 

 

BIOSEGURETAT 

Es disposa de tanca perimetral del nucli productiu : tancament perimetral amb malla 

metàl·lica. 

 

MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES AUXILIARS UTILITZATS A L’EXPLOTACIÓ 

 Matèries primeres per a alimentació i jaç: 

 
Productes (1) Descripció Quantitat màxima 

emmagatzemada  
Unitat Procedència Sistema 

d’emmagatzematge (2) 

Pinso Cereals molts. 

Producte acabat 

per a alimentació 

96 tn Pròpia/ 

Fabrica de 

pinsos 

compostos 

Sitges aèries 

prefabricades 

Palla  Subproducte del 

cereal, per a jaç 

del bestiar 

 tn Pròpia Paller propi en altre 

finca 

(1) Pinso, palla, cereals, farratges, components del pinso, etc. 
(2) Pinso: sitges aèries prefabricades, sitges aèries d’obra, magatzem agrícola annex a edificis ramaders, magatzem agrícola en 

edifici independent, altres. 
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Farratges i subproductes: sitja trinxera d’obra/formigó amb recollida de lixiviats, sitja trinxera d’obra/formigó sense recollida de 
lixiviats, sitja trinxera de terra, bales d’ensitjat a l’aire lliure, magatzem agrícola annex a edificis ramaders, magatzem agrícola en 
edifici independent, altres. 

 
 

Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats 

Animals morts 

 
Per l’eliminació dels animals morts, es disposarà d’un contracte amb una empresa 

especialitzada en la recollida i la transformació dels cadàvers autoritzada per l’Agencia Catalana 

de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

Tipus de residu (descripció) (1) Classe (1) Codi (1) Producció 
anual 

Unitat 

Cadàvers  NE 020102 3000  Caps 
aviram 

(1) Codi i identificació del residu,  segons el CER (Catàleg Europeu de Residus), o tipus de subproducte. 
 

Gestió d’envasos medicamentosos 

Els envasos medicamentosos buits o caducats, són retirats periòdicament per part dels 

Serveis Tècnics Veterinaris que atenen l’explotació ramadera. 

Tipus de residu (descripció) (1) Classe (1) Codi (1) Producció 
anual 

Unitat 

Residus zoosanitaris 
 

ES 020108 100 litres 

(1) Codi i identificació del residu,  segons el CER (Catàleg Europeu de Residus), o tipus de subproducte. 
 

Aigües residuals 

No existeixen abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar. 

 Únicament es produeixen lixiviats en el femer, els quals són recollits en el femer.  La 

gestió d’aquests lixiviats es fa conjunta amb els fems i el seu destí és l’aplicació agrícola . 

 

Pla de gestió de les dejeccions ramaderes 

En l’activitat es produeixen gallinasses, que es destinaran com a adob dels camps de 

conreus de que disposa el titular, i que són suficients per tal de gestionar-los correctament. 

L’explotació ramadera ADJUNTA el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes. (S’adjunta 

PGDR) 
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Es disposa d’un femer de superfície total 703,25 m2, amb un volum útil per a 

emmagatzematge de gallinasses de 2039,00 m3, suficient per a emmagatzemar les gallinasses 

en l’explotació ramadera present segons normativa vigent en aquest àmbit. 

 

3.5 Il·luminació exterior 

 

Es compleix la normativa de contaminació lumínica d’acord amb la Llei 6/2001, de 

31/05/2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el 

Real Decreto 1890/2008, de 14-11-2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

No es preveu en l’activitat enllumenat exterior. Si s’instal·lés, aquesta hauria de ser 

segons normativa i llumeneres segons normativa direccionades cap al terra, per evitar 

contaminació lumínica.   
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4 PREVISIÓ, EFECTES I AVALUACIÓ D’IMPACTES 

4.1 Previsió 

El que es pretén avaluar en un estudi d’impacte i integració paisatgística són les 

variacions que experimentarà el medi quan s’implanti l’ampliació de  

l’activitat i poder fer comparacions entre estat inicial i final. 

Els dos aspectes a estudiar són el què produeix l’impacte (accions), i qui resulta afectat 

(medi). 

Es diferencien dos estadis de possible alteració que són la fase d’instal·lació i la fase de 

desenvolupament de l’activitat. 

Les unitats que poden constituir causa d’impacte en cadascuna de les dues fases són: 

• Fase d’instal·lació: Eliminació de la capa vegetal herbàcia. Podes i eliminació de 

branques. Construcció de la nau en projecte.  

• Fase de desenvolupament de l’activitat: Trànsit d’accés. Presència de persones. 

Accés de vehicles de subministrament. Residus sòlids. 

 

 Els factors ambientals que es preveu que poden constituir com a receptors de possibles 

impactes en la present  són: 

• Medi natural: Variacions visuals. Canvis de colors i textures. Increment de 

fresses. Alteració del sòl. Afectació de la vegetació durant la instal·lació i 

desenvolupament posterior.  

• Entorn social: Pèrdua de producció agrícola. Ampliació i millora de l’activitat 

econòmica. Sistemes laborals. Acceptació social de l’activitat. Valor del sòl rústic.   

 

4.2 Efectes i avaluació d’impactes 

Es determinaran quins seran els principals impactes que el projecte produirà, el seu 

dimensionament, i ubicació. 

 

• Efecte edàfic: Pot ser el produït per la modificació de l’orografia del terreny. 

Aquest aspecte es valora molt minimitzat degut a que es tracta d’una activitat 

existent i s’agrupen les edificacions dins un mateix recinte, s’ha evitat la 

dispersió dels edificis segons disponibilitat de terrenys per part del promotor, i 

degut al tipus d’activitat (ramadera, ja implantada des d’antic a la zona). La 
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inexistència de talussos minimitza el risc d’erosió. No es preveu la modificació de 

l’orografia del terreny.  

 

• Efecte hidrològic. Pot ser el produït per l’efecte sobre els aqüifers de la zona. 

En l’aspecte hidrològic es tindrà especial cura en la construcció i amb la gestió 

posterior de l’activitat ramadera. El femer ja existeix i no cal ampliar-lo ja que 

disposa de suficient capacitat d’emmagatzematge per a poder gestionar 

correctament i segons normativa les dejeccions ramaderes generades 

(gallinasses).  

No existeix cap curs d’aigua superficial pròxim a l’establiment. 

No es produirà cap impacte sobre cursos d’aigua permanents ni temporals. 

Impactes i mesures correctores estudiades vers al medi hídric ( a superficials i 

subterrànies) 

En l’aspecte hidrològic en el lloc no hi ha cap aflorament d’aigua superficial, per 

tant hi ha absència d’afectació, es tindrà especial cura amb la gestió posterior. 

 

a) Temperatura  

L’ampliació de l’activitat no causaran cap impacte, ni positiu ni negatiu, sobre la 

temperatura de l’aigua de la zona.  

b) Terbolesa  

L’impacte sobre la terbolesa de l’aigua es produirà , principalment, de forma indirecte 

per increment  de la pols en suspensió.  

Valoració  

Increment de l’erosió per eliminació de la capa de vegetació que reten el sòl : no 

Tala i esbrossada : Increment de virosta en suspensió : no 

Obertura, arranjament i pavimentació de camins : no 

Plantació d’arbres a la finca : si  

Increment de la pols en suspensió : poc 

Trànsit de vehicles : poc 

c) Recorregut  

L’impacte sobre el recorregut de l’aigua es produiria, únicament en l’aigua superficial i 

seria degut, principalment als moviments de terres i a la incorporació de noves 

infraestructures.  
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Canvi en el recorregut i volum de les aigües superficials i subterrànies pel consum 

d’aigua per a la construcció de l’edifici.  

Valoració : ja  existeixen edificis en la finca, impacte molt minimitzat. 

d) Qualitat  

El risc de contaminació de l’aigua sera nul, ja que no es preveuen obres de construcció 

de l’ampliació.  

 

Fase explotació 

a) Temperatura  

Durant l’activitat d’engreix de pollastres (ampliació) no es produirà cap impacte sobre 

aquest factor ambiental, ni de caire positiu ni negatiu.  

b) Terbolesa  

L’únic impacte en la terbolesa de l’aigua durant la fase d’explotació és la presència dels 

arbres a la finca. Aquests, retindran el sòl i, per tant, disminuiran l’erosió i la quantitat 

de sediments aportats a l’aigua, tot reduint la terbolesa.  

c) Recorregut  

El consum es donarà per la neteja de les instal·lacions, per a la beguda dels animals.  

L’impacte produït serà moderat (ampliació).  

d) Qualitat  

El risc de contaminació de l’aigua degut al funcionament de l’activitat (ampliació) serà 

molt baix i es deurà a possibles accidents durant la seva activitat.  

Trànsit de vehicles : Possibilitat de vessament d’oli o combustible dels vehicles  

Augment de places d’animals (es tracta d’una ampliació). Possibilitat de contaminació de 

l’aigua per nitrats, distancia molt llunyana a cursos superficials d’aigua. 

Possibilitat de contaminació de l’aigua per contaminants diversos.  

 

 

• Efecte visual. L’ampliació de l’activitat no comportarà la construcció nous edificis 

d’engreix de pollastres, no suposarà un augment de la superfície construïda en la 

finca la qual suposaria un intrusisme en l’entorn, tot i això, ja que es vol 

aconseguir millor integració visual de l’explotació ramadera es preveu millorar-la 

mitjançant la plantació d’arbres (pantalla verda) en els punts on sigui necessari, 

de manera que no modifiqui les visuals de la morfologia del paisatge. 
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Aquest aspecte es valora minimitzat, ja que en la zona ja hi ha moltes 

edificacions d’aquest tipus, tot i que no es preveu la construcció de noves 

edificacions, les existents quedaran integrades totalment en l’entorn. 

 

L’explotació ramadera disposa d’edificacions existents que disposen d’una 

coberta de color verdós i tancament de colors ocres, propis de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de l’aspecte exterior de les edificacions existents en la finca.  
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Fotografies dels detalls constructius i d’instal·lacions annexes de granja d’engreix de 

pollastres existents en la finca. 

 

 

 

Es preveu la plantació d’arbrat propi de la zona, pollancres columnars (fullatge espès i 

creixement ràpid), es preveu la ubicació en la vessant sud, ja que existeix una línia de mitja 

tensió just a sota del perímetre de la parcel·la on es vol instal·lar l’ampliació de la granja de 

pollastres. Sobretot per tal de matisar l’impacte visual produït en la visual sud de la finca 

(carretera i població d’Ordis), ja que la resta de visuals el canvi serà quasi bé imperceptible en el 
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conjunt del paisatge, ja que existeixen zones boscoses actualment d’edat i alçada mes que 

considerables i la mateixa orografia de la finca que ajudaran a matisar paisatgísticament 

l’activitat existent, per tant l’ampliació de l’activitat no comportarà cap canvi en l’efecte visual. 

 

  

Situació actual: 

 

 

 

 

• Efecte atmosfèric. Serà el produït per la pols generada per l’accés dels vehicles a 

l’activitat. 

Aquest aspecte es valora molt minimitzat, ja que la freqüència de vehicles serà 

molt baixa i igual a l’actual ja que en l’entorn ja existeix aquest trànsit de 

vehicles en l’actualitat. 

Degut a la plantació de la pantalla verda prevista, aquesta evitarà una dispersió 

de la pols cap al exterior de la finca, ja que la vegetació retindrà aquesta pols.  

 

• Efecte sobre medi natural. Pot incidir sobre la vegetació que quedi eliminada 

durant la instal·lació i en el desenvolupament de l’activitat; i una possible 

afectació de la fauna. 

Aquest aspecte es valora minimitzat, no es preveu la construcció de noves 

edificacions, aquest no implica cap mena d’afecte sobre la vegetació. Referent a 
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la fauna, aquesta ja està acostumada a la presència humana, ja que es un 

territori profundament humanitzat, es tracta d’una ampliació d’una explotació 

ramadera existent i ja existeixen altres explotacions ramaderes en la zona en  

l’actualitat, per tant aquest efecte és considera pràcticament nul. 

 

• Justificació de l’alternativa d’emplaçament i de gestió adoptada i enumeració les 

altres alternatives. 

L’emplaçament és l’existent, s’ha optat per ampliar places en les edificacions 

existents, evitant així augment de superfícies construïdes en la finca i evitar tanta 

dispersió d’edificis, i optimitzar la connexió a xarxa de llum i aigua. 

Una altra alternativa era construir uns nous edificis aïllats, creant una nova 

explotació ramadera, el qual es va descartar, ja que requeria la connexió a la xarxa 

elèctria en un altres punt, obertura de nous accessos, executar les obres per obtenir 

aigua, executant un nou pou, tot i la disponibilitat de terrenys per part del propietari. 

La gestió de les dejeccions ramaderes (gallinasses) serà mitjançant aplicació 

agrícola en terres pròpies i cedides a veïns de la població per tal d’adobar les parcel·les 

anomenades en el pgdr. 

Per a la gestió dels animals morts a l’explotació es disposa de pòlissa 

d’assegurança, i per tant es garanteix la gestió de la totalitat dels cadàvers d’animals 

amb un gestor de   residus autoritzat      

Per a la gestió dels residuus zoosanitaris es disposa de contracte amb empresa 

de recollida i gestió autoritzada per la Generalitat de Catalunya. 

 

4.3 Estudi d’impacte acústic 

 

 Es tracta de l’ampliació d’una granja de pollastres d’engreix existent en l’actualitat, que 

es preveu ampliar fins a 97.500 places de pollastres d’engreix aquesta s’ha classificat dins 

l’annex I de la llei vigent. 

 Respecte la capacitat acústica del territori, i donada la ubicació de l’explotació ramadera 

existent, aquesta es situa a més de 750 metres de qualsevol àrea urbana i/o urbanitzable, 

escoles, habitatges, hospitals, els possibles sorolls i fresses produïdes per aquesta no 

ocasionaran molèsties a aquestes zones. Existeix una pantalla sonora (la carretera comarcal C-

26) que separa les àrees urbanes de l’explotació ramadera existent).  
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No existeixen zones de sensibilitat acústica de l’activitat i el seu entorn. 

 L’impacte sonor produït podrà ser el produït per els motors del sistema automàtic 

d’alimentació, o bé el produït per l’ús de maquinària de neteja un cop es produeixi la retirada de 

lot d’animals. Aquests focus sonors o vibratoris, degut al seu ús esporàdic, no superen els límits 

establers per la llei. 

 Les característiques constructives de les edificacions existents estan aïllades de l’exterior 

mitjançant plaques tipus sandvitx que fan les funcions d’aïllament tèrmic i alhora també 

contribueixen a l’aïllament sonor de de les edificacions. 

 L’establiment no es troba pròxim a una zona d’especial protecció de la qualitat acústica. 

Els nivells d’immissió acústica de l’activitat estimats no incrementen els nivells de les 

zones de sensibilitat acústica de la capacitat del territori, l’impacte acústic és compatible amb el 

seu entorn. 

Els nivells de l’activitat estimats no sobrepassen els nivells de les zones de sensibilitat, 

per tant no cal que l’impacte es compatibilitzi amb el seu entorn mitjançant un projecte 

d’aïllament. 

 Per tant l’impacte acústic produït per l’explotació ramadera d’engreix de pollastres 

existent i l’ampliació serà l’acceptable.  

 

 

 

 

 

 

Segons la transcripció literal de l’article 2.7.7. del PTPCG : 
 

7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en 

l’entorn territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es 

proposen no afecten de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de 

protecció especial on s’ubicarien. 

 
L’estudi ha de considerar les següents variables, amb especial atenció a les 

relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat: 

 
a) Vegetació i hàbitats de l’entorn. 

b) Fauna de l’entorn. 
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c) Valor edafològic. 

d) Funcions de connector biològic. 

e) Estabilitat del sòl. 

f) Funcions hidrològiques. 

g) Connectivitat territorial. 

h) Gestió dels residus. 

i) Accessibilitat i necessitat de serveis. 

j) Increment de la freqüentació. 

k) Patrimoni cultural i històric. 

l) Patrimoni geològic. 

m) Zones humides. 

n) Paisatge. 

o) Qualitat atmosfèrica. 

p) Millora esperada de l’espai protegit. 

q) Valor productiu agrari. 
 
 

En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada...– seran 

determinants en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en 

l’entorn territorial. 

 
 

a) Vegetació i hàbitats de l’entorn.  
 
 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines, l’habitat de 

la finca es troba dins la categoria Conreus herbacis. 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 

b) Fauna de l’entorn.  
 
 

No es preveu cap canvi en el comportament de la fauna, ja que ja 

existeixen activats ramaderes, masies aïllades, hortes, i cases aïllades des 

d’antic en finques veïnes. De totes maneres es tindrà especial cura amb la 

gestió dels residus generats en l’activitat. 
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En l’entorn immediat de l’establiment hi ha emplaçada altres 

construccions rústiques i rurals del mateix tipus que es proposen instal·lar, 

granges i altres explotacions ramaderes, inclús zones industrials, etc... 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 

c) Valor edafològic.  
 
 

La parcel·la en la que es preveu l’ampliació de la granja és planera, de 

manera que no hi ha restriccions físiques importants que afectin l’edificació. 

 
La inexistència de talussos minimitza el risc d’erosió. No es preveu la 

modificació de l’orografia del terreny. 

No existeix una zona de rellevància amb un valor edafològic notable per 

ésser considerat. 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 

d) Funcions de connector biològic.  
 

Segons el Pla territorial de les Comarques Gironines i espais d’interès 

connector, la finca es troba fora de l’àmbit d’aquests espais. 

 
No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada, es 

tracta d’una ampliació d’una activitat ramadera existent sense construcció, amb 

respecte amb el medi. 

 
 

e) Estabilitat del sòl.  
 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines, la finca es 

troba en una zona dins de terres agrícoles de secà, i pendent inferior al 10%. 

Per tant té una òptima estabilitat del sòl. 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 

f) Funcions hidrològiques.  
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Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines, la finca es troba 

classificada amb un grau de risc a Catalunya : 

Zona potencialment inundable : no. 

Es troba lluny de zones amb funcions hidrològiques. 

Efecte hidrològic. Pot ser el produït per l’efecte sobre els aqüifers de la 
zona. 

En l’aspecte hidrològic es tindrà especial cura en la gestió posterior de 

l’activitat de tipus ramader. Es tracta d’una ampliació d’una activitat existent – 

canvi no substancial - . 

No es produirà cap impacte sobre cursos d’aigua permanents ni 

temporals. No afecta de manera substancial els valors de l`àrea 

estudiada. 

 
 

g) Connectivitat territorial.  
 

En la zona on es vol ampliar la granja, ja existeixen les infraestructures, 

serveis i instal·lacions, a més ja hi ha els accessos fets, camins veïnals i 

particulars de les finques rústiques, es tracta d’un canvi no substancial. 

Es troba molt a prop d’una de les principals infraestructures viàries que 

creuen la comarca; i de tota la zona periurbana de la població de Figueres, que 

comprenen zones industrials, urbanes i urbanitzables. 

 
La situació respecte el seu emplaçament no representa cap influència 

negativa d’ubicació. 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 

h) Gestió dels residus.  
 
 

RESIDUS VETERINARIS 

Es disposa d’un contracte amb una empresa de recollida i gestió 

d’envasos medicamentosos i veterinaris autoritzada per l’Agencia 

Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. 

 
CADÀVERS 
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Es disposa d’un contracte amb una empres de recollida i gestió 

de cadàvers autoritzada per l’Agencia Catalana de Residus de la 

Generalitat de Catalunya. 

 
DEIXALLES , RESIDUS SÒLIDS tipus domèstic 

El titular de l’activitat s’encarregarà del transport de les 

deixalles fins al contenidor municipal més proper. 

Les deixalles s’emmagatzemaran en els contenidors de recollida de 

deixalles (un per cada tipus de deixalles) ubicat a la pròpia activitat, en 

una zona suficientment ventilada. 

Les deixalles es transportaran fins al contenidor mes proper diàriament 

o quan estigui ple, depenent del tipus d’escombraries. 

El transport es realitzarà poc abans de que passi el servei municipal de 

recollida d’escombraries, amb l’objectiu d’evitar al màxim les males 

olors i la producció de lixiviats. 

Es tindrà en compte en tot moment el reciclatge domèstic de totes les 

deixalles. No afecta de manera substancial els valors de l`àrea 

estudiada. 

 

i) Accessibilitat i necessitat de serveis.  
 
 

En l’indret on es preveu l’ampliació de l’activitat tindrà lloc en zona 

rústica, on s’hi accedeix per una carretera/ camí asfaltada. No fent falta 

l’obertura d’accessos. 

Ja existeix una activitat ramadera en funcionament a la finca en 
l’actualitat. 

L’activitat s’abasteix d’aigua potable provinent d’un pou particular a la 

finca existent. 

Es faran els controls i anàlisis de potabilitat de l’aigua que marqui la 
normativa 

Vigent
.

 
 
El subministre elèctric es fa mitjançant companyia elèctrica. 

Es compleixen tots els requisits tècnics que li son d’aplicació en baixa tensió. 

Hi ha una caixa a l’entrada de l’activitat provista d’interruptors 
magnetotèrmics, 
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així com un diferencial per a protecció de linees contra contactes indirectes. 
 
 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 

j) Increment de la freqüentació.  
 

En l’indret on es procedirà a fer l’activitat s’hi accedeix per una carretera/ 

camí asfaltada existent. No fent falta l’obertura d’accessos. 

L’augment de la freqüentació serà igual al actual, ja existeix una 

activitat ramadera a la finca, accés a vehicles de transport de pinsos, serveis 

veterinaris i demés, donada la proximitat a la carretera, aquest valor es 

minimitzat. 

Per la mateixa ruta s’accedeix a altres habitatges, que també utilitzen 

aquesta mateixa carretera asfaltada/camí existent. 

 
No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 

 
 

k) Patrimoni cultural i històric.  
 

Segons el Pla territorial de les Comarques Gironines i l’inventari del 

patrimoni arquitectònic la finca no es troba pròxima a una zona on figuri 

inventariada de patrimoni arquitectònic . 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 

l) Patrimoni geològic.  
 

La finca es troba fora de la categoria de Sòl de Protecció especial, així 

com fora de l’àmbit de patrimoni geològic . 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 



 
 

m) Zones humides.  
 

La finca referent a possibles afectacions es troba fora de la zona 

categoritzada com a aqüífer protegit. 

 

La ubicació en la que s’executarà l’ampliació de la granja no està inclosa 

en cap PEIN, ni està inclosa dins la Xarxa Natura 2000. 

 
La finca es troba fora de la categoria de Sòl de Protecció especial, així 

com fora de zones humides . 

 
No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 

 
 

n) Paisatge.  
 

En l’entorn immediat de l’establiment hi ha emplaçada altres 

construccions rústiques i rurals, així com activitats destinades al tractament 

de la fusta , granges i altres explotacions ramaderes, masies i cases aïllades, 

molt ben comunicades amb la carretera i les poblacions d’Ordis i Borrassà. 

No es preveu la construcció de cap element en l’ampliació de 

l’activitat, per tant no hi haurà un canvi en les visuals actuals. 

 
 

o) Qualitat atmosfèrica. 
 

Efecte atmosfèric. Serà el produït per la pols generada per l’accés 

dels vehicles a l’activitat., molt semblant al actual. 

Aquest aspecte es valora molt minimitzat, ja que la freqüència de 

vehicles serà molt baixa i igual a l’actual ja que en l’entorn ja existeix aquest 

trànsit de vehicles en l’actualitat. 

No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 

 
p) Millora esperada de l’espai protegit. 

 
La ubicació en la que s’executarà l’ampliació de la granja no està inclosa 

en cap PEIN, ni està inclosa dins la Xarxa Natura 2000. 
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No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
 
 
 

q) Valor productiu agrari. 
 

La  finca  objecte  del projecte té una tipologia pròpia de la Plana de 
l’Empordà amb zones agrícoles i gran presència d’explotacions 

ramaderes que aprofiten els recursos agrícoles. 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines, la finca es 

troba en una zona dins de terres agrícoles de secà, i pendent inferior al 10%. 

 
No afecta de manera substancial els valors de l`àrea estudiada. 
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5 MESURES DE REDUCCIÓ DE L’IMPACTE PAISATGÍSTIC, 

CRITERIS I CONCLUSIONS 

 
Per tant l’objectiu és l’ampliació d’una explotació ramadera dedicada a l’engreix de 

pollastres, sense construcció. Les edificacions existents garanteixen el mínim impacte 

constructiu i cromàtic i s’adapta a la configuració topogràfica i a l’exposició visual de l’àmbit 

amb colors harmònics amb el context on es està implantat i segons disposició de la finca.  

 

Segons tot lo anomenat anteriorment s’enumeren les mesures de reducció de 

caràcter general d’impacte paisatgístic, dirigides a la integració global del projecte. 

Es pretén una correcta integració del projecte i de l’activitat, reduint els impactes 

generals a nivell paisatgístic i visual de les instal·lacions, reduint l’afectació dels veïns i la zona 

afectada. 

 

En la present instal·lació no es preveu la producció d’impactes produïts procedents 

d’abocaments de materials. 

Degut a les instal·lacions existents i a la situació de les mateixes, les quals 

s’incorporen dins la visual del conjunt d’edificacions agropecuàries existents en la finca, 

l’impacte paisatgístic és molt poc visible. 

Les construccions queden totalment integrades en l’entorn, l’activitat que ens ocupa 

és eminentment ramadera. 

 

És mantindrà el caràcter agrari de l’àmbit d’actuació, ja que s’ampliarà una activitat 

econòmicament rendible i paisatgísticament compatible, a més permetrà la continuïtat d’una 

família a la finca, i permetrà el relleu generacional en la mateixa, aconseguint fixar la població 

al territori.  

Les edificacions existents es troben situades en l’extrem nord-est de la parcel·la, 

annex al camí d’Avinyonet, per tal de no disgregar el conjunt d’elements constructius de la 

finca, i aconseguir minimitzar l’alteració topogràfica. 

 

El disseny de la granja té un volum simple i funcional, amb una composició de 
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façanes regular i simètrica, amb tonalitats cromàtiques (ocres i verdosos) dins la gamma de 

les edificacions de la zona. 

 

Es respectarà la vegetació de l’entorn, així com la totalitat dels arbres existents, ja 

que aquests ajuden en l’actualitat a la integració paisatgística, no obstant es plantarà una 

pantalla verda amb arbres propis de la zona en la vessant sud de la finca que contribuirà a 

matisar l’impacte paisatgístic produït en el perímetre de la finca (sud). 

La vessant sud es plantarà en tot el seu perímetre pantalla verda, per tal de matisar 

la vista que s’observi des de la carretera i mes lluny des de la població d’Ordis. 

 

Segons tot l’anomenat anteriorment i la documentació aportada en el present Estudi 

ambiental per a l’ampliació d’una explotació ramadera avícola sense construcció en el terme 

municipal d’Ordis, aquest seria totalment compatible amb el seu medi i entorn on es preveu 

instal·lar. 

 

ACTUACIONS: 

 

Pantalla verda Zona perimetral de les instal·lacions 

Es realitzarà la plantació de pollancres columnars (Populus Simonii Fastigiata) en la 

vessant sud, ja que s’adapta molt bé a tot tipus de terreny.  
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Presentació de la planta serà amb test i diàmetre 14/16 cm, distància entre ells 2,00 

m. 

 Pressupost zona (subministre i plantació): 70 u. x 14,09 €/u. = 986,30 € 
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6 RESUM DE L’ESTUDI I CONCLUSIONS EN TERMES FACILMENT 

COMPRENSIBLES 

 

L’ampliació de la granja objecte del projecte implicarà l’augment de places de bestiar 

en l’explotació ramadera avícola sense construcció fins a 97.500 places de pollastres d’engreix. 

 

L’activitat ja disposa de llicència ambiental, es trobava classificada com a Annex II.1 

segons la llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, un 

cop executada l’ampliació l’activitat es classificarà  com a Annex I.1.11.a) segons la llei 

20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per 

la Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. Es troba en l’annex I 

codi 11.1.a. ( Places d’aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre 

equivalent per a altres especies d’aus amb un nombre d’emplaçaments superior a 40.000  ).  

 

Aquest tipus d’instal·lacions i edificacions, així com l’activitat present són totalment 

compatibles amb el medi on es volen ubicar, ja que és eminentment rural i ramader.  

 

És mantindrà el caràcter agrari de l’àmbit d’actuació, ja que s’ampliarà una activitat 

econòmicament rendible i paisatgísticament compatible, a més permetrà la continuïtat d’una 

família a la finca, i permetrà el relleu generacional en la mateixa, aconseguint fixar la població 

al territori.  

 

Es millorarà la gestió dels residus generats en l’activitat, i tenir així un millor control 

d’aquests; per tant millorarà la interacció de l’activitat amb el medi ambient, a més el bestiar 

podrà gaudir d’un millor benestar seguint la normativa vigent. 

 

La zona on es preveu l’ampliació ja existeix tot un complex d’edificacions ramaderes 

dedicades a l’engreix de pollastres d’engreix, per tant no implica la implantació d’una nova 

activitat ni una nova construcció ja que es tracta de l’ampliació de places dins les superficies 

construïdes existents. Aquesta no serà visible des de l’exterior de la finca, de manera que no 

canviarà la visual del paisatge actual. 
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La finca està inclosa dins el Pla territorial de les Comarques Gironines en l’àmbit del 

Sistema urbà de Figueres. 

 

La finca objecte del projecte no es troba inclosa dins cap PEIN, ni cap PARC 

NATURAL, ni dins la XARXA NATURA 2000. 

 

Categoria de Sòl de Protecció especial, fora de l’àmbit dels espais d’interès connector.  

La normativa permet l’establiment d’activitats ramaderes com la present. 

 

Segons el Pla territorial de les Comarques Gironines i l’inventari del patrimoni 

arquitectònic la finca no es troba pròxima a una zona on figuri inventariada de patrimoni 

arquitectònic . 

 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques gironines en l’àmbit Plana de 

l’Empordà, la finca es troba dins la categoria Conreu herbaci intensiu : cereal i farratge.  

 

La vegetació existent a la zona present és la corresponent a la zona de conreus de 

secà a l’Empordà amb una orografia plana i lleugerament accidentada . No afectarà. 

 

No es preveu cap canvi en el comportament de la fauna, ja que l’activitat és existent. 

 

• Efecte edàfic i hidrològic. Aquest aspecte es valora molt minimitzat degut a la 

dimensió i ubicació que es preveu en l’ampliació sense construcció. En 

l’aspecte hidrològic en el lloc no hi ha cap aflorament d’aigua superficial, per 

tant hi ha absència d’afectació, es tindrà especial cura amb la gestió posterior 

dels residus generats. 

 

• Efecte visual. Aquest aspecte es valora molt minimitzat, ja que en la parcel·la 

en qüestió hi ha quatre edificacions d’aquest tipus, l’ampliació correspon 

nomes al augment de places de bestiar en l’activitat. No comportarà cap canvi 

en l’efecte visual. 



 

                                                                                                                                                                             EIIP 
  

 

 
 
 

 
57 

• Efecte atmosfèric. Aquest aspecte es valora molt minimitzat, ja que la 

freqüència de vehicles serà molt baixa i igual a l’actual ja que en l’entorn ja 

existeix aquest trànsit de vehicles en l’actualitat. 

 

• Efecte sobre medi natural. Aquest aspecte es valora molt minimitzat, ja que 

únicament s’eliminarà la capa superficial de terreny, el qual com que té un ús 

actual de conreu, aquest no implica cap mena d’afecte sobre la vegetació. 

Referent a la fauna, aquesta ja està acostumada a la presència humana, ja 

que es un territori profundament humanitzat, i la granja ja es existent en 

l’actualitat, per tant aquest efecte en l’ampliació és considera molt baix. 

 

Degut a l’ampliació de places sense construcció projectada i a la situació de les 

edificacions ramaderes existents en la finca, l’impacte paisatgístic serà poc visible. Les 

construccions quedaran totalment integrades en l’entorn;  tenen un volum simple i funcional, 

amb una composició de façanes regular i simètrica, s’han escollit materials amb tonalitats 

cromàtiques (ocres i verdosos) dins la gamma de les edificacions de la zona. 

 

Es respectarà la vegetació de l’entorn, així com la totalitat dels arbres existents, ja 

que aquests ajuden en l’actualitat a la integració paisatgística, no obstant es plantaran una 

pantalla verda en la zona sud de la finca per tal d’ajudar a matisar l’impacte paisatgístic 

produït per l’ampliació . 

 

Segons tot l’anomenat anteriorment i la documentació aportada en el present Estudi 

d’Impacte Ambiental per a l’ampliació de places sense construcció de la granja avícola Camí 

d’Avinyonet en el terme municipal d’Ordis, aquest seria totalment compatible amb el seu medi 

i entorn on es preveu instal·lar. 

    Figueres. Maig de 2018. 

           L’Enginyer Tècnic Agrícola. 

 

 

          Francesc Xavier Serra i Llobet 
                            Col·legiat núm.  3.101 


