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1.- CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL 
 
1.1.- Classificació i qualificació del sòl que ocupa l’explotació: 
 
La qualificació urbanística del sòl que ocupa l’explotació és de sòl no urbanitzable. Es tracta 
d’una finca en sòl rústic, que com a tal permet les edificacions usuals d’aquests tipus de sòls, 
com magatzems i naus destinades a usos ramaders i agrícoles. 
 
1.2.- Característiques del sòl i del subsòl (estudi geològic) 
 
Estratigrafia 
Com a trets principals de la litologia de la zona, podem dir que predominen les limotites amb 
intercal·lacions de gresos i conglomerats. Formació molassa de Solsona. Edat: s’atribueix a 
l’Oligocè. 
 
 
Tectònica regional 
La zona d’estudi es troba situada dins la Depressió Central, a la Conca de l’Ebre. S’hi poden 
trobar bàsicament materials de l’era Cenozoic, període Paleogen i època Oligocè. La litologia 
predominant està formada limotites amb intercal·lacions de gresos i conglomerats. 
 
 
Característiques geomorfològiques: 
L’entorn de la zona d’estudi, a l’igual que la zona d’estudi, presenta una estructura 
geomorfològica bastant planera, donat que bàsicament està formada per camps de conreu de 
secà, amb intercalacions de zones boscoses.  
 
 
Característiques hidrogeològiques: 
La zona objecte d’estudi es troba dins l’àrea hidrogeològica de Solsona, formada per aqüífers 
en formacions de conglomerats, gresos i margues, amb dipòsits detrítics oligocens argilosos. 
L’oligocè de la depressió central presenta un doble problema d'extensió i relativa uniformitat 
dels seus afloraments per una banda, i de manca de coneixements geològics i hidrogeologics 
per I'altra. 
En aquestes circumstancies resulta problemàtic plantejar una divisió en sectors més o menys 
significatius. En principi s'han considerat les divisòries litològiques representades per 
I'estructura anticlinal de Sanaüja, amb I'aflorament de les margues, guixos i sals de la base 
oligocena, i la diferenciació al centre de la conca d'una franja de naturalesa lacustre, 
relativament diferenciada de les facies més continentals dels marges. 
D'aquesta manera s'obté una divisió de la conca en àrees que, en principi, presenten una certa 
identitat, la primera de les quals i la més septentrional és la que es descriu en aquest apartat. 
L’àrea de Solsona compren el sector nord de I'aflorament oligocè, limitat meridionalment per 
I'anticlinal de Sanaüja i pel lacustre d'Artés. Les unitats diferenciades són tres: els conglomerats 
marginals de Comiols a Berga, la resta del conjunt detrític i els dipòsits quaternaris. Dintre el 
conjunt detrític i a nivell cartogràfic s'han diferenciat els conglomerats argilosos, que solen 
envoltar els conglomerats massius, de les facies fines més distals. No s'han considerat unitats 
independents perquè els seus límits són poc precisos.  
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2.- COMPROMÍS ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

Las Cassasas, amb CIF A08213068, adreça Carrer Maestro Joan Corrales, Foradada, T.M. de 
Foradada, amb codi postal 25737 i telèfon 619000803. 
 
ES COMPROMET A 
 
Encarregar els treballs necessaris per a la realització d’un estudi geotècnic a la zona on està 
prevista la construcció de la nova nau (polígon 2 - parcel·la 107, 160, segons el cadastre, del 
municipi de Foradada). 
 
En el moment d’inici de les obres, si per part del propietari no s’ha aportat cap altra 
documentació, la direcció d’obra entendrà que els valors proposats en el present projecte són 
vàlids, sent responsabilitat del promotor qualsevol anomalia causada per la no realització de 
l’estudi geotècnic corresponent. 
 
 
 
 
 

   
Foradada, octubre de 2018 
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RESOLUCIÓ TES/     /2017 per la qual es considera no substancial la modificació de 
l’autorització ambiental LAAD060299 de l’empresa Las Cassasas, SA, d’una activitat 
porcina d’engreix, al terme municipal de Foradada (exp. L1CNS160172). 
 

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida    
Data d’inici de l’expedient: 15 d’abril de 2016 
Núm. de sol·licitud: L1CNS160172 
Tipus d’expedient: Modificació no substancial 
Annex: I.1 
Apartat: 11 
Subapartat: 1.b.ii 
Codi establiment: 01117 
Classificació DEI: 9.3.b 
Descripció de l’activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí amb 
un nombre de places superior a 2.500 porcs d’engreix  
Ubicació: polígon 2, parcel·les 107 i 160 i polígon 4, parcel·la 126, al terme municipal de 
Foradada 
     UTMx: 336.876, 336.948 UTMy: 4.639.494, 4.639.346 (Fus 31N, ETRS89)  
Marca oficial: 3020AC 
 
Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic que s’adjunta a l’annex, i atès l’article 59.1.c de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,  
 

Resolc: 
-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per Las Cassasas, SA, 
consistent en el canvi de dieta subministrada al bestiar porcí d’engreix segons el nivell 3a, 
d’acord amb l’annex 2 del Decret 136/199, que suposa una reducció del 25% del nitrogen 
excretat, sense modificació de la capacitat autoritzada, i incorporar-lo a l’autorització 
ambiental de 4 d’agost de 2008 (LAAD060299). La descripció del canvi, l’avaluació 
ambiental i les prescripcions tècniques, són les que detalla la Proposta de resolució 
annexa.  
 
-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l’article 
30.1 de l’esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre. 
 
-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de 
Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > 
Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d’activitats > Autoritzacions 
ambientals. 

 

Document signat electrònicament per, 

 

Marta Subirà i Roca 

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat 

p. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017) 
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ANNEX III: CÀLCULS CONSTRUCTIUS
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CÁLCUL D'ESTRUCTURES NAU PORCINA

1. Característiques generals de les naus.

Emplaçament....................................................... Foradada

Altitud topogràfica (m)....................................... 320,00

Zona i situació eólica......................................... Y Exposada

Ac. vent (vertical)(Qwp-kN/m2)...................... 0,82
Valor carregues de neu (Qh

kN/m2)..................... 0,50
Oberturas (<ó> 33%).......................................... Inferior
Llum total (l)
(m).................................................... 14,20
Longitud
(m):....................................................... 60,60

Separació pórtics (Sp) (m):............................. 7,00

nº pórtics o pilars:........................................... 9,00

Açada pilars (h) (m):......................................... 3,68

Coberta (1 ó 2 aigües):....................................... 2

Pendent (%)...................................................... 25

Pendent (º))....................................................... 14,04 0,244978663

Longitud jàsseres (L) (m)................................... 14,60

Separació biguetes (Sv) (m) :........................... 1,15

Nº biguetes/alero (Nbig)...................................... 6,00
Càrrega puntual aplicada (P -
kN).......................... 1,00

2. Evaluació de les accions.

2.1. Accions gravitatórias

Tipus de coberta Fibrociment G.O

Tipus de bigueta T-18

+Pes corretja-bigueta (qpb kN/m)..................... 0,30

+Pes de la coberta (qco -kN/m2)..................... 0,35

Coberta (kN/m2)........................................ 0,32

Accessoris (kN/m2)................................. 0,02

AÏllament (kN/m2)................................. 0,01

+Sobrecàrrga de neu (qn -kN/m2).................... 0,49

+Sobrecàrrga d'ús (Qu) (kN/m2)..................... 0,00
+Sobrecàrrga d'execució aplicada al

punt més desfavorable (P - kN):.................... 1,00

2.2. Accions del vent.

+Vent predominant (tipus i sentit)............ Nord - oest

+Sobre pareds verticals (Qwp -kN/m2)......... 0,82

Barlovento (Qbar -KN/m2) 0,55

Sotavento (Qsot - KN/m2) 0,27

+Sobre coberta (Qwcu - KN/m2)...................... 0,16
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m n

Hipótesi 1 (m,n)........................................... 16 -13

Hipótesi 2 (m,n)........................................... -31 -63

2.3. Accions térmiques: No es consideren

2.4. Accions sísmiques (NCSR-02) No es consideren

3. Coeficients de ponderació i seguretat

Formigó (EHE)

Minoració acero (s)...................................... 1,15

Minoració formigó (c).............................. 1,50

Ponderació d'accions (f)

No favorables............................................... 1,60

Favorables permanents.............................. 1,00

Favorables variables.................................... 0,00

4. Càlcul de la bigueta

4.1. Accions (por m lineal)

pes propi (qpb - kN/m)................................... 0,29

Coberta (qcu - kN/m).......................................... 0,39

Neu (qn -kN/m)................................................. 0,54

Sobrecàrrega d'ús (qu -kN/m).......................... 0,00

Vent normal (qwcu kN/m)................................. 0,18

vertical (qwcuv kN/m)...................................... 0,18

horizontal (qwcuh kN/m)................................. 0,04

4.2. Càlcul de la carrega lineal total que actúa sobre la bigueta

Es calcula per al casos contemplats al NBE-AE88

Hipótesi Cas I............................................qt,d 1,98 kN/m

Hipótesi Cas II...........................................qt,d 2,04 kN/m

Hipótesi Cas III (només en cas de sismos).... No se contempla

Màxim a considerar...................................qdes 2,04 kN/m

4.3. Càlcul de las reaccions i solicitacions

Cas: Biga bi-recolçada de Sp m de longitud, amb càrregues uniformement distribuïdes i carrega puntual

Rav= 7,65

Flector màxim (kN.m)= 14,26 en x= Sp/2

Tallant màxima (kN)= 7,65
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Cas: Biga bi-recolçada de Sp m de longitud, amb càrregues uniformement distribuïdes i sense carrega
puntual

Ra = 7,15

Flector màxim (kN.m)= 12,51 en x= Sp/2

Tallant màxima (kN)= 7,15

tipus bigueta: prefabricada de hormigón

Bigueta seleccionada: T-18

5. Càlcul del pórtic (pilar+jàssera)

5.1. Jàssera

Accions sobre la biga (per m lineal)

Tipus de jàssera Styl pt 25%

Pes propi estimat de la jàssera (qqB): 2,92

qbig (kN/m)= 5,88

qtot= 10,55

Càlcul de reaccions i solicitacions

Ra (kN)= 149,79

Flector màxim (kN.m)= 281,06 en x= L/2

Tallant màxima (kN)= 149,79

5.2. Pilars o suports

Accions sobre els pilars

dimensions pilars (m)

a= 0,40

b= 0,40

h= 3,68

tipus de formigó: armado

Pes específic formigó.................f (kN/m3) 25

Pes propi del pilar .............................Pp (KN) 14,72

Carrega vertical transmitida por la

jàssera................................................(Pbv -KN) 145,31

Carrea de vent sobre pareds (qvent,p):

qbar (kN/m)= 3,83

qsot (kN/m)= 1,91
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5.3. Càlcul de reaccions i solicitacions

Barlovent

Carrega total del vent sobre el pilar Qv,p (kN): 14,08

Moment flector produït per Qv,p (Mb - kN*m)= 6,48 (zona de empotramiento)

Sotavent

Carrega total del vent sobre el pilar Qv,p (kN): -7,04

Moment flector produït per Qv,p (Mb - kN*m)= -3,24 (zona de empotramiento)

Normal, tallant i flector a la base del pilar (màxims)

N0 (kN)= 168,87

V0 (kN)= 8,80

M0 (kN*m)= 6,48

6. Càlcul de zapatas pilar pórtic.

Resistència característica del terreny (kN/m2) 250,00

Angle de rozament intern 30,00

Pes específic del terreny (kN/m3) 18,00

Pes específic del formigó (kN/m3) 25,00

Tipus formigó HA-25

fck (N/mm2) 25,00

fcd (N/mm2) 16,67

Acer armadura B-500S

fyk (N/mm2) 500,00

fcd (N/mm2) 434,78

Coeficient minoració formigó c 1,50

Coeficient minoració acero s 1,15

Coeficient malloració carregues f 1,60

Predimensionat de la zapata

a 1,40

b 1,40

h 0,70

recobrimient de las armadures adoptant r (m) 0,05

Canto útil d (m) 0,65

Canto del pilar (m) 0,40

Vol físic (m) 0,50

Tipus de zapata
zapata rígida
v<2*h
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6.1.) Comprobació de la estabilitat estructural

Càrregues a la base del pilar:

N0 (kN) 168,87

M0 (kN/m) 6,48

V0 (kN) 8,80

Pes propi de la zapata Ppz (kN) 34,30

Càrregues a la base de la zapata

Nz (kN) 223,75

Mz (kN*m) 12,64

Vz (kN) 8,80

Comprovació a vuelco:

Csv 12,39 > 1,5 Compleix

Comprovació a enfonsament: Distribució tensions

Excentricitat càrregues a la base de la sabata e 0,050 > 1/90 x a

a/6= 0,23 > e trapezoïdal

Excentricitat de càlcul 0,050

max (kN/m2) 138,62 < 250 Compleix

6.2. Càlcul de la zapata com a element estructural

Pel métode de bielas i tirantes:

Tensió màxima descontant pes propi N0 121,12 kN/m2

Comprovació a tensió

Canto útil d (m): 0,65

Tensió al planol de càlcul Td (KN): 27,40

Tipus d'acer: B-500S

Límit elàstic de l'acer fyd (N/mm
2

) 434,78

Àrea necesaria de ferro a armadura (As) 54,80 mm2

Cuantía geométrica mínima (: 1764,00 mm2

Adoptem una As 1764,00 mm2

Diàmetre barres 16 mm

nº barres 9

separació entre barres 15,85 < 30 Compleix

> 10 Compleix
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Ancoratge: en patilla a 90º

Longitud de ancoratge amb patilla 90º lb (cm) 8,00

Adoptem una longitud de ancoratge de (m): 0,08
Longitud de les barres de armat eix a (m) 1,30 9 barres de rea de 16

A la direcció del eix dispondrem armadura mínima geomètrica

Cuantia geomètrica mínima 1764,00

Adoptem As (mm2) 1764,00

Diàmetre barres (mm) 16,00

nº barres 9

Separació barres (cm) 15,35 < 30 Compleix

> 10 Compleix

Ancoratge: a patilla a 90º

Longitud de ancoratge amb patilla 90º lb (cm) 8,00

Adoptem una longitud de ancoratge de (m): 0,08

Longitud de les barres armat eix b (m) 1,30 9
barres de rea de 16

Foradada, octubre de 2018

L’ENGINYER AGROAMBIENTAL I DEL PAISATGE

Miguel Angel Guiral Faure
Col·legiat número 4.762 del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
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ANNEX V: GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ
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GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Es complirà amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.

A continuació es justifica el compliment de l’esmentat Decret.

1. Estimació de la quantitat de residus a generar en l’obra

1.- Residus de les excavacions de terres:

Es preveu l’existència d’excavacions de terres per les rases i paviment, aquestes terres
sobrants es repartiran per la pròpia parcel·la.

2.- Residus de la mateixa construcció

2.1.- De l’activitat d’obra: Estructura i coberta.

Superfície (m
2
) Coef. vol.

Volum 0,0045 3,98 m
3

Pes
884,76

0,005 4,42 tm

Aquests residus es poden classificar en:

Codi llista
europea de

residus

Superfície
(m

2
)

Coef. vol. m
3

Coef. pes tm

Obra de
fàbrica

17 01 02
0,00175 1,55 0,0015 1,33

Formigons 17 01 01 0,00244 2,16 0,0032 2,83
Petris 17 09 04 0,00018 0,16 0,0002 0,18
Altres 17 09 04

884,76

0,00013 0,12 0,0001 0,09

2.2.- Dels embalatges dels materials

Superfície (m
2
) Coef. vol.

Volum 0,008 7,08 m
3

Pes
884,76

0,0035 3,10 tm

Aquests residus es poden classificar en:

Codi llista
europea de

residus

Superfície
(m

2
)

Coef. vol. m
3

Coef. pes tm

Fusta 17 02 01 0,0068 6,02 0,0026 2,30
Plàstic 17 02 03 0,0008 0,71 0,0006 0,53
Paper i
cartró

15 01 01
0,0004 0,35 0,0003 0,27

Metalls 17 04 05

884,76

0,0001 0,09 0,00001 0,01
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3. Mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte

Per tal de reduir al màxim la quantitat de residus generats es prenen les mesures següents:

- Aportació del formigó en massa amb cubes procedents directament de la planta d’elaboració.

- Aportació a l’obra dels materials estrictament necessaris per a l’elaboració d’aquesta.

- Els residus generats seran gestionats de la forma més eficaç per a la seva valorització.

- Elaboració de criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió.

- Abans de l’inici de l’obra es disposarà d’un directori dels compradors de residus, venedors de
materials reutilitzats i recicladors més pròxims.

- El personal de l’obra que participa en la gestió dels residus tindrà una formació suficient sobre
els aspectes administratius necessaris.

- Els contractes de subministrament de materials inclouran un apartat en el que es defineixi
clarament que el subministrador de materials i productes de l’obra es farà càrrec dels
embalatges que es transportin fins a aquesta.

- No es permetrà el rentat de les cubes dels camions formigonera en el recinte de l’obra.

4. Operacions de reutilització, valorització o eliminació a que s’han de destinar els
residus que es generen en l’obra

La totalitat dels residus generats a l’obra i descrits anteriorment, seran reutilitzats, valoritzats o
eliminats per una empresa gestora de residus de la construcció, degudament autoritzada per a
la realització d’aquesta activitat.

L’empresa contractada s’encarregarà de donar el millor destí als residus entregats, garantint en
tot moment una correcta gestió dels mateixos.

Tal i com s’ha indicat anteriorment s’ha considerat la reutilització de totes les terres procedents
de l’excavació reubicant-les en les pròpies parcel·les del promotor, per al seu anivellament.

5. Mesures per a la separació de residus en l’obra

Tenint en compte la quantitat de residus que es preveu de generar a l’obra, aquests seran
emmagatzemats en contenidors separats, d’acord amb les indicacions del gestor de residus.

6. Plànol de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge dels residus

Es preveu la col·locació dels contenidors a l’extrem nord de la zona d’actuació, en els quals
seran dipositats tots els residus d’enderroc i de la construcció generats durant el
desenvolupament de l’obra.

El contenidor estarà situat annex al camí, per tal de facilitar la seva recollida per part del gestor
contractat.

No es considera necessari la confecció d’un plànol, donat que els contenidors es situaran
annexos a l’obra.
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7. Plec de condicions

Per part del productor de residus:

- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un “estudi de gestió de residus”.

- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament.

Per part de la persona que posseeix els residus de l’obra:

- Presentar davant del promotor un Pla que reflecteixi com es portarà a terme la gestió dels
residus.

- Mentre es trobin els residus sota el seu poder, els ha de mantenir en condicions d’higiene i
seguretat.

- Ha de suportar els costos de gestió i entregar al promotor els certificats i altra documentació
acreditativa.

- El personal de l’obra coneixerà les seves obligacions sobra la manipulació dels residus de
l’obra.

8. Valoració del cost previst de la gestió dels residus de la construcció

Tenint en compte la reutilització de la totalitat de la terra i el volum de residus que es preveu de
generar, el cost previst de la gestió dels residus correspon a la col·locació de dos contenidors
metàl·lics, mai de forma simultània.

Per tant, el pressupost total de gestió de residus de la construcció de l’obra objecte d’estudi
ascendeix a un total de tres-cents euros (300 Euros).
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9. Compromís de gestió dels residus de la construcció

Las Cassasas, amb CIF A08213068, adreça Carrer Maestro Joan Corrales, Foradada, T.M. de
Foradada, amb codi postal 25737 i telèfon 619000803.

ES COMPROMET A

Encarregar a un gestor de residus autoritzat, la gestió de la totalitat dels residus de la
construcció generats durant l’execució de l’obra.

Foradada, Octubre de 2018

L’ENGINYER AGROAMBIENTAL I DEL PAISATGE

Miguel Ángel Guiral Faure
Col·legiat número 4.762 del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de
Catalunya
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ANNEX V: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I
SALUT
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1.- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a les obres de construcció

1.1.- Dades de l’obra

Tipus d’obra:
- Construcció d’una nau nova i bassa de purins.

Emplaçament:
- Explotació situada al terme municipal de Foradada, polígon 2 - parcel·la 107, 160.
Superfície construïda: 884,76 m

2
.

Promotor:
- Las Cassasas, amb CIF A08213068, adreça Carrer Maestro Joan Corrales, Foradada, T.M. de
Foradada, amb codi postal 25737 i telèfon 619000803.

1.2.- Dades tècniques de l’emplaçament

Topografia:
- Consta en projecte.

Característiques del terreny:
- Consta en projecte

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn:
- Consta en projecte

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
- Consta en projecte

1.3.- Compliment del R.D. 1627197 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d’acord amb el Reial Decret 162711997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l’art. 7é, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar un PIa de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l‘obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas
d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració.

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la
inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
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Tanmateix es recorda que, segons l’art. 1 5é del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla
de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l‘obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

1.4.- Principis generals aplicables durant l’execució de l‘obra

L’article 10 del R.D. 1627/1 997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en
l’art. 15é de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant
l’execució de l‘obra i en particular en les següents activitats:

El manteniment de l‘obra en bon estat d’ordre i neteja
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

La recollida dels materials perillosos utilitzats
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes
L’adaptació en funció de l’evolució de l‘obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar

a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots - contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a

l’obra o prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15é de la Llei 31/95 són els següents:
L’empresari aplicarà les mesures que Integren el deure general de prevenció, d’acord amb els
següents principis generals:

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l’origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de

treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton
i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

Tenir en compte L’evolució de la Tècnica
Substituir això que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la Tècnica, l’organització del

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Barcelona

VISAT: 2018/220496
Data: 09/10/2018
Col·legiat: 4762 - Guiral Faure, Miguel Ángel
Tipus de treball: Modificacio de projecte
Localització: Foradada
Peticionari: Las Cassasas, S.A.



treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén
controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

1.4.1.- Identificació dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a
l’annex IV del Reial Decret 1627/1 997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el
procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi.

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinària
 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)
 Riscos derivats del funcionament de grues
 Caiguda de la càrrega transportada
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques
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Treballs previs
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Bolcada de piles de materials
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

Enderrocs
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Fallida de l’estructura
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Acumulació i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Cops i ensopegades
 Despreniment i/o esllavissament de ternes i/o roques
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Fonaments
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, nebots
 Ambient excessivament sorollós
 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
 Despreniment i/o esllavissament de ternes i/o roques
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobre esforços per postures incorrectes
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 Fallides d’encofrats
 Fallides de recalçaments
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

Estructura
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Fallides d’encofrats
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)
 Riscos derivats de d’accés a les plantes
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

Ram de paleta
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

Coberta
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Caigudes de pals i antenes
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 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

Revestiments i acabats
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Projecció de partícules durant els treballs
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Contactes amb materials agressius
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

químiques)

Instal·lacions
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobresforços per postures incorrectes
 Caigudes de pals i antenes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)
 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l’entorn del lloc de treball

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió
 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió
 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subterranis
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
 Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit
 Treballs que impliquin l’ús d’explosius
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i Protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les emes de treball. D’altra
banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Barcelona

VISAT: 2018/220496
Data: 09/10/2018
Col·legiat: 4762 - Guiral Faure, Miguel Ángel
Tipus de treball: Modificacio de projecte
Localització: Foradada
Peticionari: Las Cassasas, S.A.



Mesures de protecció col·lectiva
 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i

circulacions dins l’obra
 Senyalització de les zones de perill
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a ‘interior de L’obra

com en relació amb els vials exteriors
 Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i

descàrrega
 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal lacions existents
 Els elements de les lnstal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants
 Fonamentació correcta de la maquinària d’obra
 Muntatge de grues fet par una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de

la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc.
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra
 Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat
 Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,

edificacions veïnes)
 Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases
 Utilització de paviments antilliscants.
 Col·locació de baranes de protecció en blocs amb per de caiguda.
 Col·locació de xarxat en forats horitzontals
 Protecció de forats i façanes par evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
 Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades
 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Mesures de protecció individual
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
 Utilització de calçat de seguretat
 Utilització de casc homologat
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts

d’ancoratge segurs par poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del
qual serà obligatòria

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
minimitzar el risc de talls i punxades

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
 Utilització de mandils
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància par més d’un operari en els treballs amb perill

d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire

Mesures de protecció a tercers
 Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada

s’ha de preveure un passadís protegit pal pas de vianants. El tancament ha d’impedir que
persones alienes a l’obra puguin entrar.

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els
vials exteriors

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega

 Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)
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Primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a I’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats par a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid
trasllat dels possibles accidentats.

1.4.2.- Seguretat i salut a les obres de construcció

Relació de normes i reglaments aplicables

• Directiva 92157/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles
• RO 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción Transposició de la
Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d’edificació i obres públiques

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
• Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
• Reglamento de los Servicios de Prevención

Modificacions: RD. 780/1998 de3O de abril (BOE: 01/05/98)
• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció por el RD 1627/1997 ‘esmenta en quant a escales de
mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en e/trabajo (O.09/O
3/1971)

• RO 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsoiumbares, para los trabajadores

• RO 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización

• RO 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

• RO 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzaci6 dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
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• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O de 20 de gener de 1956

• O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

• O. de 28 de agosto de 1970. Art. 10 a 40, 183 a 291 y Anexos 1 y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y ceràmica Correcció d’errades
BOE 17/10/70

• O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene
Correcció d’errades: BOE: 31/10/86

• O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitación

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE:
14/03/81)

• O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
lntrucción Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. Modificació: O de 16 de abril de 1990
(BOE: 24/04/90)

• O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de tos trabajos con riesgo de amianto

• O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

• RO 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo

• O. de9de marzo de 1971 (BOE: 16 - 17/03171)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correcció derrades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, flD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 iRD 1215/1 997
• O. del 2de generde 1998(DOG: 27/01/98)
S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de construcció

• Resoluciones aprobatorlas de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores
 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): NR. MT-1: Cascos no metàlicos
 R. de 28 de julio de 1975 <BOE 01/09/75) N R MT-2: Protectores auditivos
 R de 28 de julio de 1975 (BOE 02/09/75) N R MT-3: Pantallas para soldadores Modíficació BOE:
24/10/75
 R de 28 de julio de 1975 (BOE 03/09/75) N R MT-4: Guantes aislantes de electricidad Modificactó
BOE: 25/10/75
 R de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecànicos
Modificació: BOE: 27/10/75
R de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75) N R MT-6: Banquetas aislantes de maniobras Modíficacsó
BOE: 28/10/75
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R de 28 de julio de 1975 (BOE 06/09/75) N R. MT-7: Equipos de protección personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació BOE: 29/10/75
R de 28 de julio de 1975 (BOE 08/09/75) N R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecànicos
Modificació: BOE: 30/10/75
R de 28 de julio de 1975 (BOE 09/09/75) N R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació BOE: 31/10/75
R de 28 de julio de 1975 (BOE 10/09/75) N R. MT-lO: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco
Modificació BOE: 01/11/75
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ANNEX VI: IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

COL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Barcelona

VISAT: 2018/220496
Data: 09/10/2018
Col·legiat: 4762 - Guiral Faure, Miguel Ángel
Tipus de treball: Modificacio de projecte
Localització: Foradada
Peticionari: Las Cassasas, S.A.



1.- Descripció de la il·luminació exterior

L’explotació es situa en una zona classificada, segons la Llei 6/2001, com E2 zona de protecció alta.

En cas de que es prevegi la instal·lació d’il·luminació exterior en algun moment, aquesta s’ubicarà a
les portes d’accés, i anirà focalitzada en direcció al sòl.

La il·luminació exterior indicada, serà utilitzada únicament de forma puntual, durant els treballs de
càrrega i descàrrega, en el cas de que aquests hagin de res realitzats durant la nit. Els treballs
habituals que es realitzen a l’explotació és fan durant les hores diürnes.

Durant els treballs de càrrega i descàrrega nocturns només estarà en funcionament un dels punts de
llum, corresponent al lloc de treball. La resta de punts de llum restaran apagats, per no ser
necessaris.

Per a l’enllumenat, s’efectuarà una revisió ocular setmanal per part del personal de l’explotació. En
cas de detectar-se una avaria en algun d’ells, es repara de forma immediata.

La làmpada instal·lada s’adaptarà a les condicions fixades pel Decret 82/2005, que es detallen en la
taula següent:

- Tipus de làmpada: Vapor de sodi

- Percentatge màxim de Flux d’hemisferi superior instal·lat d’un pàmpol d’un llum: 5 (vespre) i 1 (nit)

- Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari (%): 10

- Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants: 4.000 (4’50 m)

- Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals (lux): 5 (vespre) i 2 (nit)

- Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants (lux): 10
- 5

- Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) (Kcd): 50 (vespre) i 0’5 (nit)

Foradada, octubre de 2018
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ANNEX VII: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
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1.- Descripció de la contaminació acústica

L’estudi de la contaminació acústica d’aquest projecte es fa d’acord amb l’article 18 de la Llei 16/2002 de
protecció contra la contaminació acústica, el qual donarà compliment a l’annex 10 de l’esmentada llei.

No es coneix l’existència de cap Ordenança Municipal a l’Ajuntament de Foradada, que faci referència a la
contaminació acústica d’aquesta zona.

L’explotació ramadera es troba a més de 200 m del nucli de població més proper, que és Montsonís. A aquesta
distància no es preveu que les emissions de soroll que pugui ocasionar l’activitat, afectin al nucli de població
indicat.

El soroll que pot generar una explotació ramadera és puntual, en el moment de carregar els animals per a portar-
los a l’escorxador; no es preveu la generació de cap altre tipus de soroll.

Es tracta d’una explotació ramadera ja existent, ja integrada en el medi des de fa anys, i en cap cas es preveu la
variació del sistema productiu utilitzat fins al moment. Per tant, tampoc es preveu l’aparició de nous sorolls ni
possibles molèsties addicionals, així com tampoc l’augment del soroll produït fins al moment.

D’acord amb el Decret 176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, la zona objecte d’estudi,
forma part d’una zona de sensibilitat acústica alta (A), classificada com a A3: Habitatges situats al medi rural.
Cal dir però que no es tracta d’un habitatge sinó d’una activitat del sector primari.

Per a una zona de sensibilitat alta (A), per a l’ambient exterior, els valors límit d’immissió diürns són de 60
LAren dB(A) i els nocturns de 50 LAren dB(A); els valors d’atenció diürns són de 65 LAren dB(A) i els nocturns
de 60 LAren dB(A).

Per a una zona de sensibilitat alta (A), per a l’ambient interior, els valors límit d’immissió diürns són de 30 LAren
dB(A) i els nocturns de 25 LAren dB(A).

Tenint en compte que els nivells d’immissió acústica de l’activitat estimats no incrementen els nivells de les
zones de sensibilitat acústica de la capacitat del territori, es conclou que l’impacte acústic és compatible amb el
seu entorn.

Foradada, octubre de 2018
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ANNEX VIII: DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE

BENESTAR ANIMAL
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1.- Compliment de la normativa de Benestar Animal a l’explotació

S’ha redactat el present projecte per a la construcció d’una nova nau adaptada a la normativa de
benestar animal de l’explotació ramadera amb marca oficial 3020 AC.

Tal i com es descriu a la memòria del projecte, no hi ha augment en la capacitat d’animals a
l’explotació ramadera sent la capacitat de la nau de 1.000 porcs d’engreix.

A l’hora de dimensionar les noves instal·lacions, s’ha tingut en compte el Reial Decret
1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu al benestar animal a les explotacions porcines, pel que fa a la
superfície mínima de 0,65 m

2
que preveu per a porc d’engreix.
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ANNEX IX: DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA
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1.- Justificació d’adequació a la normativa de Benestar Animal a l’explotació

S’ha redactat el present projecte per a la construcció d’una nova nau adaptada a la normativa de
benestar animal de l’explotació ramadera amb marca oficial 3020 AC.

Tal i com es descriu al full de dades simplificat de l’explotació, el cens mitjà de l’explotació és de
4.900 caps de bestiar.

El promotor vol disposar d’un major espai, primer per complir amb l’actual normativa i segon, per tal
de disminuir la càrrega de les naus més antigues i aquelles que tenen menor capacitat
d’emmagatzematge de purins, tal i com s’explica al següent quadre:

Capacitat
d’emmagatzematge
de la nau per porc
abans d’adequació

Capacitat
d’emmagatzematge
de la nau per porc

després
d’adequació

Edifici
Superfície

útil m2

nets*
Capacitat

Densitat
m2/porc

Capacitat
d’emmagatzematge

de la nau - m3

m3 purí/porc m3 purí/porc

Nau 1 682,04 975 0,699 415,19 0,367 0,437
Nau 2
planta
baixa

734,47 1.025 0,716 356,65

Nau 2
planta

primera
695,86 700 0,994** 80,08

0,183 0,253

Nau 3 1.000,23 1.400 0,715 724,50 0,454 0,517
Nau 4 674,06 1.000 0,674 640,53 - 0,641

5.100 > 0,65
* es descompte un 10% de la superfície útil bruta per disposar d’un espai d’infermeria dins de les naus
** la capacitat de la segona planta és molt més reduïda per raons de maneig, i neteja a la planta baixa

Les operacions de buidatge de foses es redueixin minimitzant el risc d’abocaments accidentals.

L’espai disponible per animal és com a màxim un 10% més del mínim exigit per normativa, a excepció
de la planta segona de la nau 2.

El maneig de naus amb dues plantes ha esdevingut en situacions en que la brutícia acumulada a la
nau de la planta baixa pot representar un risc sanitari pels treballadors i animals, per això es
recomanable reduir la densitat d’animals a les plantes elevades, des del punt de vista agronòmic.

Foradada, octubre de 2018

L’ENGINYER AGROAMBIENTAL I DEL PAISATGE

Miguel Angel Guiral Faure
Col·legiat número 4.762 del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Forestals de CatalunyaCOL·LEGI D'ENGINYERS TÉCNICS 
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Fotografia 1. Visibilitat de les naus 3 (izq), 2 i 1 (drt)

Fotografia 2. Explanada d’emplaçament de la nau 4.
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Fotografia 3. Interior de les naus existents.

Fotografia 4. Naus 2 i 1.
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