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1.- GENERALITATS

1.1.- OBJECTE DE L'EXPEDIENT

L’objecte de l’expedient és sol·licitar a l’Ajuntament de Vilademuls el canvi d’ús
de 2 magatzems agrícoles per tal de desenvolupar-hi una explotació ramadera
a Terradelles, al terme municipal de Vilademuls, a la comarca del Pla de
l’Estany.
L’activitat s’exercirà en règim de Comunicació Ambiental, al pertànyer a una
activitat de l’annex III, (Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats). Es complirà aquesta llei, així com les normes de
l’Il·lustríssim Ajuntament de Vilademuls, i altres disposicions que en aquest cas
siguin d'aplicació.
Per la redacció d’aquesta memòria ha estat requerit l’Enginyer Tècnic Agrícola:
Albert Guàrdia i Estrada, de l’Il·lustre Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Forestals de Catalunya, Col·legiat núm. 3.425.
1.2.- ANTECEDENTS

El titular disposa d’una marca oficial situada dins del nucli de Terradelles,
dedicada a l’explotació de cabrum de llet (marca oficial 8950IK). Amb aquest
document es pretén oficialitzar el trasllat d’aquesta explotació ramadera en Sòl
Rústic, fora del nucli de població, seguint els requisits de l’article 337 del
vigent Planejament Urbanístic de Vilademuls.
1.3.- TITULAR I EMPLAÇAMENT DE L'ACTIVITAT

La finca objecte de la memòria és la definida per la parcel.la cadastral següent:
17232A007002870000ZD
Té una superfície de 294.609 m2.
EMPLAÇAMENT: FINCA DELS CAMPS DE MAS HUGUET (TERRADELLES)
U.T.M. X = 490.851 ; Y = 4.663.539
El titular de l’explotació ramadera és la societat MAS ALBA 1748,S.L., amb
NIF: B17430125 i adreça al Mas Huguet de Terradelles, (17468, Vilademuls).
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Finca inscrita en el registre de la Propietat nº4 de Girona al Tom 844, llibre 24,
foli 85, finca 972, denominada Manso Huguet.

1.4.- ACTIVITAT A DESENVOLUPAR

L’activitat a legalitzar és la d’una activitat ramadera de cabrum de llet. Aquesta
consisteix en la reproducció dels animals reproductors i en la munyida de les
femelles. Les cries es comercialitzen per a carn i part de les cries femelles es
guarden per a la recria.
L’alimentació es basa en pinsos compostos i en farratges produïts a la pròpia
explotació.
1.5.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA MUNICIPAL

La finca està situada en Sòl No Urbanitzable (clau 20a: Rústic o erm comú),
segons el vigent Planejament Urbanístic Municipal de Vilademuls.
Segons els articles 329 i 335 del citat POUM, les activitats ramaderes hi són
compatibles.
Com que es tracta d’un trasllat d’una explotació ramadera, s’haurà de complir
el que marca l’article 337:
•

Hi ha una distància superior a 250 metres respecte a qualsevol nucli
urbà o rural.

•

Hi ha una distància superior a 100 metres respecte a qualsevol
habitatge rural.

1.6.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA TERRITORIAL

Dins del pla territorial parcial de les comarques gironines, l’emplaçament està
situat dins de Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, i en Sòl de Protecció
Territorial.
En aquest tipus de classificació en cap cas es prohibeix la ramaderia intensiva.
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2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT
2.1.- CLASSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT
L'esmentada activitat està classificada com a annex III. (subapartat 11.1.f –
Explotació ramadera d’oví o cabrum, amb una capacitat de fins a 2000 i
superior a 10 caps de bestiar).
La capacitat a legalitzar és la següent:
Cabrum de llet (reproductors): 626
Cabrum de llet (reposició): 100
2.2.- DISTÀNCIES

Les explotacions conegudes més properes són:

•
•
•
•
•

Can Pau (porcí): 938 metres
Cal Rajoler (equí): 384 metres
Mas dels Roures (boví i porcí): 737 metres
Cal Siso (porcí i boví); 1.143 metres
Can Pairet (boví): 793 metres

Està situada a 296 metres del nucli de Terradelles, a 30 metres de la carretera
GI-513 i a 225 metres de l’habitatge rural més proper.
Les coordenades límit de l’actuació a efectes del decret 40/2014 són:
Coord. X
490823,08
490839,23
490863,52
490869,03
490853,36
490845,34

Coord. Y
4663564,23
4663576,03
4663575,3
4663534,07
4663522,98
4663523,03
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3.- DESCRIPCIÓ DE LA FINCA

La finca d’emplaçament de l’activitat té més de 29 ha de superfície, destinat a
ús agrícola i forestal.
Les construccions es troben al Sud de la finca, en un emplaçament amb accés
directe a la carretera GIV-513. El recinte de l’explotació ramadera està tancat,
ti té una superfície d’aproximadament 5.600 m2.

4.- CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS

Les instal.lacions tindran les característiques tècniques i constructives que
s'indiquen a continuació:
La nau 1 té una estructura de perfils metàl.lics, d’acer galvanitzat tipus
hivernacle, tancament de bloc de formigó hidrofugat 40x20x20 entre façanes, i
de planta rectangular a base d’un doble cobert-hivernacle de coberta metàl.lica
ondulada de color rogenc. Té unes dimensions de 34,1 x 19,7 metres (671,77
m2) i una alçada màxima a la cimera de 5,20 metres.
Es pretén legalitzar aquesta construcció per a ús ramader (allotjament del
bestiar).

La nau 2 també té una estructura de perfils metàl.lics, d’acer galvanitzat tipus
hivernacle, tancament de bloc de formigó hidrofugat 40x20x20 entre façanes, i
de planta rectangular a base d’un cobert-hivernacle de coberta metàl.lica
ondulada de color rogenc. Té unes dimensions de 20 x 8,7 metres (175 m2) i
una alçada màxima a la cimera de 5,20 metres.
Es pretén legalitzar aquesta construcció per a ús ramader (sala de munyir, sala
d’espera i magatzem).
Hi ha també un petit box de 4,4 x 4,4 metres (19,36 m2), destinat a allotjament
dels mascles de l’explotació.
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FEMER :
Femer de solera i una paret de formigó de 1,6 metres d’alçada amb una
superfície total construïda de 13,75 x 5,40= 74,25 m2. La capacitat total
d’emmagatzematge del femer és de 141,37 m3. El femer es estanc,
impermeable i és descobert.
La seva capacitat d’emmagatzematge, juntament amb la superfície de jaç dels
corrals és suficient segons el Decret 136/2009, que pel pla de l’Estany és de 6
mesos de capacitat. (VEURE EL PGDR ADJUNT)
El Codi CACAE és : 01.300 (explotació agrària combinada amb explotació
ramadera.)
5.-SUBMISTRAMENTS :

Els únics subministraments necessaris per a exercir l’activitat son el
subministrament elèctric i el d’aigua potable i el pinso.
L’aigua potable la subministra el pou de la pròpia finca, s’estima un consum
anual de 800 m3 (registrat en el Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de
l’Aigua amb el nº 0016017).
Serà necessari contractar una potència elèctrica de 10,38 Kw. Els
requeriments d’electricitat són per les operacions de munyida, la refrigeració
del tanc de llet, l’alimentació de les cintes subministradores de menjar i la
il.luminació de l’activitat.

6.-MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L’ús agropecuari queda exclòs expressament del Reglament per la seguretat
contra incendis d’Establiments industrials (RD 2267/2004). Igualment en el
CTE-DB SI, l’ús agropecuari no hi és contemplat, pel que i en funció de la
resposta a una consulta efectuada al departament d’interior ( Bombers) l’única
exigència que s’ha de complir és que al voltant de la nau hi ha d’haver una
franja de protecció respecte a la forest .
A més a més cal indicar que es tracta d’unes edificacions, de poca superfície,
una planta, ocupació mínima i ocasional, amb suficient separació respecte
d’altres edificis.
Propagació interior
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de propagació interior
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en una edificació com la d’aquest projecte.
Propagació exterior
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de propagació exterior
en aquesta edificació .
Evacuació d’ocupants
No és exigible el compliment de l’exigència d’evacuació d’ocupants en unes
edificacions com la d’aquest projecte. Malgrat això cada nau disposa d’una o
més sortides practicables i directa a l’espai exterior segur, els edificis consten
d’una sola planta i el recorregut d’evacuació és inferior a 50 m. L’ocupació no
excedeix de les 25 persones, concretament hi ha una ocupació d’una persona
ocasionalment. La porta de sortida tindrà una amplada mínima de 0,80 m.
Instal·lacions de protecció contra incendis
Per lo referit anteriorment no es obligat d’instal·lar-ne
Intervenció dels bombers
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat d’intervenció dels
bombers en aquesta edificació.

7.- MEDI POTENCIALMENT AFECTAT

Els residus produïts son :
- fems i lixiviats
- Cadàvers (animals morts)
- Envasos de Zoosanitaris
Mesures per prevenir que no s’afecti el medi :
a- Delimitació del espai físic (àmbit Territorial ) afectable per a tots i
cadascun dels focus emissors de contaminació i la qualificació
urbanística d’aquests espais.
El lloc on està ubicada l’explotació es troba en sòl no urbanitzable. Tots els
camps destinataris dels fems produïts a l’explotació es troben en sòl No
Urbanitzable
b- femer
Ja especificades les característiques i les mesures en apartat anterior.
Veure del Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR) que adjuntem.
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c- Animals morts: recollida de cadàvers
Es disposarà d’una assegurança amb Agroseguro per la recollida de cadàvers.
La recollida de cadàvers es farà amb una empresa autoritzada . Els cadàvers
es guarden en contenidor, exprés per a aquest menester per poder fer una
gestió més segura d’aquests residus. S’estima un % de baixes anuals del 2 %.
d- lixiviats
Es produiran lixiviats del femer i efluents de la sala de munyir, els quals seran
recollits per la pròpia cubeta del femer i per una fossa a la sala de munyir.
Degut al seu poc volum son gestionats com a esmena orgànica, conjuntament
amb els fems generats a l’explotació i son escampats pels camps de conreu
indicats en el PGDR.
e- residus especials
Es produeixen restes i envasos de productes zoosanitaris.
Tots els envasos de medicaments seran recollits per empresa autoritzada de
recollida de residus especials. Es disposarà d’un contracte de l’empresa de
recollida de residus especials. S’estima una producció de residus envasos
zoosanitaris de 0,020 m3 anuals.
f- emissions a l’atmosfera
No es fan emissions a l’atmosfera
g- emissions de sorolls i vibracions
No es produeixen vibracions i el soroll que es pot produir és puntual i
inapreciable.
h- emissions difuses : Males olors
La mala olor es produïda bàsicament per les dejeccions dels animals i es
propaga en la direcció del vent en forma de semi-con.
Els components volàtils del purí i fems ( sulfhídric i mercaptans) son els
responsables de la mala olor , que provenen bàsicament per la descomposició
anaeròbia dels aminoàcids sofrats de les proteïnes. Per tal de minimitzar
l’impacte de les olors es tindrà en compte els següents aspectes:
- Facilitar la neteja de les naus
- Afavorir la ventilació i renovació de l’aire
i- Contaminació lumínica
(D’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per la protecció del medi nocturn).

10

Memòria de canvi d’ús de magatzems agrícoles a explotació ramadera

Es tracta d’una explotació ramadera. Per tal de portar a terme la cria d’aquests
animals , es suficient que disposin de la llum natural durant el dia , a través de
les obertures de la nau i només disposaran de llum artificial durant les hores
del maneig dels animals, 30 minuts al matí i 30 minuts al vespre cada dia, si
s’escau.
Factors que condicionen l’enllumenat de l’explotació
1.- Es considera una ZONA E2, sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès
natural, d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa Natura
2.000.
No hi ha cap llum que emeti flux lluminós a la direcció d’àrees protegides.
2.- Es compleix que la luminància màxima que s’emet de l’interior cap a
l’exterior, es inferior a 20 cd.m-2.
3.-El període d’enllumenat artificial és variable segons l’època de l’any.
i.4.-L’enllumenat és interior i sota superfície coberta, per tant no hi ha fluxos
lluminosos cap al cel.
i.5.-En conjunt i amb els condicionants exposats als apartats anteriors, no es
produeix cap tipus de contaminació lluminosa a l’explotació que pugui incidir
sobre el benestar de les persones o fauna de l’entorn.

Girona, a febrer de 2018
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• PLA DE GESTIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES
• CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS ZOOSANITARIS
• ASSEGURANÇA DE RECOLLIDA DE CADÀVERS
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