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RESOLUCIONS DE DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL, DES DE L’1 DE DESEMBRE DE 2018 

FINS A L’11 DE DESEMBRE DE 2019, QUE COMPORTEN L’AUGMENT DE LA CABANA RAMADERA 

PORCINA A CATALUNYA PER A SUPÒSITS D’EXPLOTACIONS AMB UN NOMBRE DE PORCS 

SUPERIOR A 2000 (No s’hi inclou, per tant, els supòsits d’ampliació de la quantitat de porcs en 

explotacions d’un nombre inferior a 2000).    

 

1. RESOLUCIÓ TES/2803/2018, de 14 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat porcina, promogut pel 

senyor Raül Freixes Solà, situada al terme municipal d'Os de Balaguer (exp. L1AAI140420). 

DOGC 7760, de 3.12.2018. 

El Projecte elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 3.222 del Col·legi 

d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya al gener del 2014 i visat el 20 de 

juny de 2014 pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya 

(núm. visat 4-0448), descriu l'ampliació de l'explotació ramadera amb marca oficial 5070AF, per 

passar d'una capacitat de 1.999 porcs d'engreix a una capacitat final de 4.000 porcs d'engreix. 

 

2. RESOLUCIÓ TES/2856/2018, de 30 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació ramadera de bestiar 

porcí, al terme municipal de Crespià (exp. G1CS160128). DOGC 7763, de 7.12.2018. 

A la granja Mas XXX hi ha implantada una explotació ramadera dedicada a l'engreix de bestiar 

porcí amb una capacitat autoritzada de 3.964 places i, en règim extensiu, una activitat formada 

per 21 places d'ovelles reproductores. L'activitat es desenvolupa en quatre naus que allotgen el 

porcí d'engreix, un cobert i un magatzem.  

En el Projecte es preveu l'ampliació de la capacitat de l'explotació fins a 5.000 places de porcs 

d'engreix (mantenint les places d'oví reproductor) i la construcció d'una nau nova (nau núm. 5) 

de 1.230 m2, amb unes dimensions de 93,4 m x 12,8 m i amb una capacitat d'allotjament de 

1.350 porcs d'engreix. La nau nova s'ubicarà a l'est de les naus existents i a 107 metres del riu 

Fluvià. La nau disposarà de fosses interiors amb una capacitat d'emmagatzematge de purins de 

672,00 m3. 

 

3. RESOLUCIÓ TES/2857/2018, de 30 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte de canvi d'orientació productiva i ampliació d'una 

explotació ramadera de bestiar porcí, aviram i boví, al terme municipal de Masarac (exp. 

G1CS160102). DOGC 7763, de 7.12.2018. 

A la granja el XXX hi ha implantada una explotació ramadera dedicada a la reproducció de bestiar 

porcí amb una capacitat autoritzada de 700 places de truges amb garrins fins a 6 kg, 170 places 

de truges de reposició, 1.900 places de garrins de transició i 6 places de verros. També disposa 
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de 90 places de vedells d'engreix i 16.500 places de pollastres d'engreix. L'activitat es 

desenvolupa en un total d'onze naus, tres fosses exteriors i dos femers.  

En el Projecte es preveu un canvi d'orientació productiva, consistent a substituir l'activitat de 

reproducció per l'engreix i, alhora, ampliar la capacitat de bestiar porcí. Les altres espècies es 

mantenen invariables. Per dur a terme aquesta modificació es preveu reformar interiorment les 

naus 1, 2, 3, 5, 6 i 11 i canviar l'ús de les naus 4 i 8. La capacitat final serà de 2.650 places de 

porcs d'engreix, 4.500 places de garrins de transició (6-20 kg), 90 vedells d'engreix i 16.500 

pollastres d'engreix. 

 

4. RESOLUCIÓ TES/2865/2018, de 15 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat ramadera de porcí 

d'engreix, al terme municipal de Penelles (exp. L1CS140387). DOGC 7764, de 10.12.2018. 

El Projecte tècnic elaborat per l'enginyer agrònom l'octubre de 2014, i la resta de documentació 

complementària presentada, descriuen l'ampliació de l'explotació porcina amb marca oficial 

5340AC per passar d'una capacitat de bestiar de 3.465 porcs d'engreix a 7.253 porcs d'engreix. 

 

5. RESOLUCIÓ TES/3017/2018, de 14 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte per implantar una explotació ramadera de porcí, 

al terme municipal de Godall (exp. E1AAI160057). DOGC 7773, de 21.12.2018. 

L'empresa XXX, amb domicili social al camí del Rosec, s/n, de Godall, ha sol·licitat l'autorització 

ambiental per a la construcció d'una activitat ramadera porcina de producció de garrins fins a 

una capacitat de 2.920 truges reproductores, 5 verros, 890 truges de reposició i 13.053 garrins 

de transició, que s'ubicarà a la partida Covarxot, polígon 2, parcel·les 16-18, 22-26 i 30, del terme 

municipal de Godall. 

 

6. RESOLUCIÓ TES/3093/2018, de 28 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte per ampliar una explotació porcina, al terme municipal de 

Montmajor (exp. BL20160052). DOGC 7780, de 4.1.2019. 

L'explotació ramadera cal XXX, amb marca oficial 463 CA, disposa d'una capacitat de bestiar en 

intensiu de 205 truges reproductores, 2 verros, 500 garrins, 12 truges de reposició, 1.367 porcs 

d'engreix, i en extensiu disposa de 9 femelles d'oví, 1 mascle oví, 3 ovelles de cria, 1 ovella de 

recria, 3 places d'oví d'engreix, 1 cavall i 30 arnes. Presenta un projecte d'ampliació de 

l'explotació fins a 277 truges, 2 verros, 58 truges de reposició, 756 garrins i 1.724 porcs 

d'engreix en intensiu, i en extensiu 20 places de femelles ovines, 1 semental oví, 10 places 

d'oví de cria, 5 places d'oví de recria, 15 places d'engreix oví, 1 cavall i 30 arnes. 
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7. RESOLUCIÓ TES/3094/2018, de 28 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte per ampliar una explotació porcina, al terme municipal de 

Montmajor (exp. BL20160045). DOGC 7780, de 4.1.2019. 

L'explotació ramadera La Llena, amb marca oficial 463 BG, presenta un projecte d'ampliació de 

l'explotació fins a 2.500 porcs d'engreix. Està prevista la reforma d'una antiga nau ramadera 

existent per tal d'allotjar el nou bestiar. (AQUEST SUPÒSIT ES CITA, PERÒ NO ES RECOMPTA EN 

LA SUMA TOTAL QUE ES FA AL FINAL D’AQUESTA LLISTA, JA QUÈ NO ES POT SABER PEL 

DOCUMENT PUBLICAT AL DOGC, DE SI ES TRACTA D’UN NOMBRE ABSOLUT DE 2500 PORCS, O 

BÉ ES PARTEIX D’UNA QUANTITAT DETERMINADA DE PORCS JA AUTORITZADA PRÈVIAMENT).  

 

8. RESOLUCIÓ TES/3103/2018, de 28 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació de porcí d'engreix d'un 

establiment al terme municipal d'Horta de Sant Joan, que promou la senyora Maria del Mar 

Gil Ferràs (exp. E1CS160058). DOGC 7782, de 7.1.2019. 

La senyora X, amb domicili social al carrer Parc Infantil, 15, d'Horta de Sant Joan, és titular d'una 

explotació ramadera d'engreix de porcs amb una capacitat de 1.000 places, situada al polígon 

26, parcel·la 56, del terme municipal d'Horta de Sant Joan. En data 26 d'octubre de 2016, el 

titular ha sol·licitat una autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental per a una 

modificació substancial de l'activitat, que consisteix en ampliar-la fins a 3.080 porcs d'engreix i 

1.000 porcs de transició. 

 

9. RESOLUCIÓ TES/3140/2018, de 30 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat porcina situada al 

terme municipal de Vilanova de Meià (exp. L1AAI150370). DOGC 7793, de 22.1.2019. 

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. 2.687, d'agost de 2015, 

i la resta de documentació complementària presentada, descriuen el canvi d'orientació i 

ampliació de l'explotació porcina amb marca oficial 9130CE per passar d'una capacitat de bestiar 

de 390 truges, 10 sementals, 1.500 garrins i 1.350 porcs d'engreix a una capacitat de 2.950 porcs 

d'engreix i 3.710 porcs de cria. 

 

10. RESOLUCIÓ TES/3142/2018, de 30 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina, promogut 

pel senyor X, situat al terme municipal de Sanaüja (exp. L1CS150430). DOGC 7794, de 

23.1.2019. 

El Projecte descriu l'ampliació de l'explotació porcina d'engreix que té autoritzada una capacitat 

de 3.973 porcs d'engreix per assolir una capacitat final de 5.345 places de porcs d'engreix. 
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11. RESOLUCIÓ TES/3148/2018, de 30 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat porcina i avícola, al 

terme municipal de Pinós. 

El Projecte elaborat per un enginyer tècnic agrícola del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i 

Perits Agrícoles de Catalunya el setembre de 2014 descriu l'ampliació de l'explotació ramadera 

amb marca oficial 5470AB, per passar d'una capacitat de 800 porcs d'engreix i 1.600 pollastres 

d'engreix a una capacitat final de 4.320 porcs d'engreix i 1.600 pollastres d'engreix. 

 

12. RESOLUCIÓ TES/122/2019, de 24 de gener, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació ramadera porcina al terme 

municipal de Sant Salvador de Guardiola (exp. B1CS160568). DOGC 7798, de 29.1.2019. 

L'activitat de Granja Sant Salvador, d'acord amb la documentació presentada, consisteix en una 

explotació ramadera porcina amb una capacitat de 5.867 porcs d'engreix. Després del canvi, la 

capacitat de bestiar serà de 6.500 porcs d'engreix en les naus existents, que ocupen una 

superfície de 6.369,54 m2. 

 

13. RESOLUCIÓ TES/123/2019, de 24 de gener, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte per a l'ampliació d'una activitat ramadera porcina d'engreix 

i bovina al terme municipal d'Oristà (exp. B1CS160052). DOGC 7798, de 29.1.2019. 

L'activitat de la Riba, d'acord amb la documentació presentada, consisteix en una explotació 

ramadera porcina i bovina, amb una capacitat per 2.400 porcs d'engreix, 30 cries de boví i 30 

vedells d'engreix en règim intensiu i 10 vaques alletants en règim extensiu. Després d'aquesta 

modificació substancial, la capacitat de bestiar a l'explotació serà de 2.670 porcs d'engreix, 56 

vedells de cria i 58 vedells d'engreix en règim intensiu i 9 vaques alletants i 1 toro en règim 

extensiu. 

 

14. RESOLUCIÓ TES/140/2019, de 24 de gener, per la qual es fa públic l'Acord d'informe 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'engreix, promogut 

pel senyor X, situada al terme municipal d'Oliola (exp. DIAS 28-2016). DOGC 7799, DE 

30.1.2019. 

En el document s'indica que l'explotació té una capacitat autoritzada de 2.000 caps de porcs 

d'engreix mitjançant llicència ambiental de l'any 2006, i que el Projecte només afecta aspectes 

constructius, amb la construcció d'una nova nau.  

No obstant això, també s'indica que la capacitat actual de l'explotació és de 1.000 caps (PER 

TANT, ES PROJECTA CONSTRUIR UNA NAU, PER TAL D’ACOLLIR 1000 PORCS MÉS, COMPLETANT 
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AIXÍ ELS 2000 AUTORITZATS. ATÈS QUE FINS AQUEST MOMENT, NO OBSTANT L’AUTORITZACIÓ 

PER TENIR 2000 PORCS, SOLAMENT HI HAVIA 1000, S’HA DE PRODUIR, EN CONSEQÜÈNCIA, 

RESPECTE DE LA SITUACIÓ DE FACTO QUE IMPERAVA, UN AUGMENT DE 1000 PORCS MÉS). 

 

15. RESOLUCIÓ TES/142/2019, de 24 de gener, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'engreix d'un 

establiment al terme municipal d'Alcarràs (exp. L1AAI150376). DOGC 7799, DE 30.1.2019. 

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 3002 l'agost 

de 2014 i la resta de documentació complementària presentada descriuen l'ampliació de 

l'explotació porcina amb marca oficial 0230GK per passar d'una capacitat de bestiar de 960 

garrins i 1.842 porcs d'engreix a una capacitat final de 960 garrins i 4.642 porcs d'engreix. 

 

16. RESOLUCIÓ TES/3156/2018, de 30 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'un 

establiment, promogut per l'empresa Explotacions La Floresta, SCP, al terme municipal de la 

Floresta (exp. L1CS160006). DOGC 7799, DE 30.1.2019. 

El Projecte elaborat per l'enginyer agrònom col·legiat núm. 2.504 del Col·legi Oficial d'Enginyers 

Agrònoms de Catalunya el desembre de 2015 descriu l'ampliació de l'explotació porcina amb 

marca oficial 2910AX, per passar d'una capacitat de bestiar de 7.200 porcs d'engreix a una 

capacitat final de 9.600 porcs d'engreix. 

 

17. RESOLUCIÓ TES/169/2019, de 24 de gener, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'engreix, als termes 

municipals de Juneda i Puiggròs (exp. L1AAI150027). DOGC 7801, de 1.2.2019. 

El Projecte elaborat per un enginyer tècnic agrícola, descriu l'ampliació de l'explotació ramadera 

amb marca oficial 5920AV, per passar de d'una capacitat de 2.000 porcs d'engreix a una 

capacitat final de 4.100 porcs d'engreix. 

 

18. RESOLUCIÓ TES/413/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte per a una activitat ramadera porcina d'engreix al terme 

municipal de Puig-reig (exp. B1AAI140619). DOGC  7819, de 27.2.2019. 

L'explotació ramadera disposava d'una autorització ambiental atorgada en data 3 de novembre 

de 2009 tramitada per l'anterior titular, UPB España, SA, per una capacitat de 500 truges amb 

garrins fins a 20 kg, 40 truges de reposició, 1.000 porcs d'engreix (20-100 kg) i 15 verros 

(expedient: BAAD080043). En data 14 de novembre de 2013, es va reorientar l'explotació 

porcina fins a una capacitat màxima de 1.877 places de garrins i 1.877 places de porcs d'engreix, 

i es va passar al règim de comunicació ambiental d'acord amb l'annex III de la Llei 20/2009. 
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L'explotació ramadera consta d'un conjunt de 27 naus, 23 naus destinades a porcí d'engreix i 4 

naus per als garrins, en una superfície aproximada de 6.605 m2. Després de l'ampliació, la 

capacitat de bestiar prevista serà de 3.900 garrins i 6.500 porcs d'engreix, per tant, sotmesa al 

règim d'autorització ambiental. 

 

19. RESOLUCIÓ TES/417/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte per ampliar una activitat ramadera al terme municipal de 

Rasquera (exp. E1CS170004). DOGC 7819, de 27.2.2019. 

En data 17 de juliol de 2014, es va atorgar l'autorització ambiental al senyor X per a l'activitat 

ramadera porcina de 7.200 porcs d'engreix, 350 ovelles reproductores i 175 xais d'engreix, 

situada al polígon 6, parcel·les 77, 79 i 80 del terme municipal de Rasquera (exp. E1CS130004). 

En data 24 de febrer de 2017, el titular de l'activitat va sol·licitar una autorització ambiental amb 

una declaració d'impacte ambiental per a una modificació substancial de l'activitat, que 

consisteix a ampliar-la fins a 9.600 porcs d'engreix, 350 ovelles reproductores i 175 xais 

d'engreix. El Projecte preveu ampliar la capacitat productiva de l'explotació amb la construcció 

de dues noves naus, per tal d'allotjar 1.200 porcs d'engreix en cadascuna. Cada nova nau tindrà 

una llargada de 72 m i una amplada de 14,6 m, que correspon a una superfície de 1.051,20 m2. 

L'establiment, en l'actualitat, té autoritzada una capacitat de 7.200 porcs d'engreix, 350 ovelles 

reproductores i 175 xais d'engreix (exp. E1CS130004). 

 

20. RESOLUCIÓ TES/656/2019, de 15 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte de modificació substancial per a una activitat ramadera 

porcina i bovina de producció, al terme municipal de Santa Maria d'Oló (exp. B1CS140188). 

DOGC 7835, de 20.3.2019. 

L'activitat ramadera Mas XXX consisteix en una explotació porcina de cicle tancat i bovina en 

règim extensiu situada al municipi de Santa Maria d'Oló, per a una capacitat porcina de 587 

truges, per a l'activitat bovina intensiva de 30 vedells d'enceball, i per a l'activitat bovina 

extensiva de 100 vaques, 3 toros, 20 vedelles de reposició i 30 vedells de cria.  

La capacitat prevista després del canvi serà de 587 truges reproductores, 4 verros, 40 truges 

de reposició, 1.238 garrins i 3.749 porcs d'engreix en règim intensiu i 100 vaques, 3 toros, 20 

vedelles de reposició i 30 vedells de cria en règim extensiu. 

 

21. RESOLUCIÓ TES/657/2019, de 15 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte de modificació substancial de l'autorització ambiental per a 

una activitat ramadera porcina d'engreix i bovina de llet, al terme municipal de Sant Antoni 

de Vilamajor (exp. B1CS160332). DOGC 7835, de 20.3.2019. 

L'activitat de Can XXX consisteix en una explotació ramadera porcina d'engreix i bovina de llet, 

amb una capacitat de 2.515 porcs d'engreix, 3.077 garrins fins a 20 kg, 341 vaques de llet, 182 
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vedelles de reposició i 150 cries de boví. El titular va presentar un projecte, un estudi d'impacte 

ambiental i un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes (PGDR) per disposar a la granja d'una 

capacitat de 5.570 porcs d'engreix, 400 vaques de llet, 150 vedelles de reposició i 150 cries de 

boví.  

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va emetre un informe 

desfavorable en data 7 de febrer de 2017 del PGDR BP00991, GDN MI 0005346. 

En data 7 de setembre de 2017, el titular va presentar una nova documentació que substitueix 

l'anterior per tal d'esmenar l'informe desfavorable del PGDR.  

Segons la documentació presentada, el promotor no preveu augmentar la superfície construïda, 

s'aprofiten les naus existents i es reforma la distribució interna d'una d'elles.  

Després del canvi, la capacitat de bestiar serà de 5.000 porcs d'engreix, 500 vaques de llet, 150 

vedelles de reposició i 150 cries de boví en les instal·lacions que ocupen una superfície de 

11.196,62 m2, en una finca d'unes 18 ha. 

EN AQUEST CAS EXCEPCIONAL ES PRODUEIX UNA REDUCCIÓ DE 592 PORCS (de 5592 a 5000). 

 

22. RESOLUCIÓ TES/688/2019, de 20 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte de canvi parcial d'orientació productiva d'una explotació de 

bestiar porcí al terme municipal de Vilademuls (exp. G1CS170064). DOGC 7839 de 25.3.2019. 

A la granja XXX ha implantada una explotació ramadera dedicada a la cria i a l'engreix de bestiar 

porcí amb una capacitat autoritzada de 2.600 porcs d'engreix, 448 truges reproductores, 962 

garrins de transició i 8 verros. En el Projecte es descriu un canvi parcial d'orientació productiva 

consistent a suprimir la fase d'engreix de porcí i concentrar l'activitat en la producció de garrins. 

Aquest canvi comportarà diverses modificacions en les instal·lacions i la incorporació d'una nau. 

La capacitat final de l'explotació un cop feta la modificació serà de 1.362 truges reproductores, 

120 truges de reposició, 2.500 garrins de transició i 7 verros. 

 

23. RESOLUCIÓ TES/689/2019, de 20 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació de la capacitat productiva d'una explotació de 

bestiar porcí al terme municipal de Rabós d'Empordà (exp. G1AAI140062). DOGC 7839, de 

25.3.2019. 

A la granja XXX es vol implantar una explotació dedicada a la cria de garrins amb una capacitat 

de 1.300 truges reproductores, 44 truges de reposició, 5 verros i 3.456 garrins de transició. 

 

24. RESOLUCIÓ TES/704/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord d'informe 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació bovina i porcina d'engreix al 

terme municipal d'Olius (exp. DIAS 39-2016). DOGC 7840, de 26.3.2019. 
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El document aportat descriu l'ampliació d'una explotació, actualment amb una capacitat de 200 

vedells d'engreix, fins a una capacitat de 200 vedells d'engreix i 1.000 places de porcí d'engreix. 

 

25. RESOLUCIÓ TES/712/2019, de 20 de març, per la qual es fa públic l'Acord d'informe 

d'impacte ambiental del Projecte per a una activitat porcina, cunícola i ovina, al terme 

municipal de Santa Maria de Merlès (exp. ConsB17001). DOGC 7840, de 26.3.2019. 

L'activitat consisteix en una activitat porcina d'engreix amb una capacitat de 518 porcs d'engreix, 

una activitat cunícola en cicle tancat amb 180 gàbies de conilles, i una activitat ovina en règim 

semiintensiu amb 124 ovelles reproductores, 25 ovelles de reposició, 100 xais de cria i 30 xais 

d'engreix. Es pretén ampliar l'activitat porcina fins als 853 porcs d'engreix. Per dur a terme 

aquesta ampliació es construirà una nova nau de 30,40 × 14,40 m, amb una superfície construïda 

de 437,76 m2 i una alçària a carener de 5,90 m. També s'instal·larà una sitja per emmagatzemar 

els pinsos.de 437,76 m2 i una alçària a carener de 5,90 m. També s'instal·larà una sitja per 

emmagatzemar els pinsos. 

 

26. RESOLUCIÓ TES/752/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord d'informe 

d'impacte ambiental del Projecte d'implantació d'una explotació porcina d'engreix, situada al 

terme municipal de Torrefeta i Florejacs (exp. DIAS 27-2016). DOGC 7841, de 27 de març de 

2019. 

El document aportat descriu la implantació d'una explotació porcina d'engreix amb una 

capacitat de 2.000 places. 

 

27. RESOLUCIÓ TES/766/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina al terme municipal de 

Torres de Segre (exp. L1AAI150116). DOGC 7842, de 28 de març de 2019. 

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer agrònom amb núm. de col·legiat 0800573, visat el 

30.03.2015 amb número de visat E1500257, descriu l'ampliació de l'explotació porcina amb 

marca oficial 8370AC per passar d'una capacitat de 2.000 places de porcí d'engreix a una 

capacitat final de 4.000 places de porcí d'engreix. 

 

28. RESOLUCIÓ TES/768/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'engreix d'un 

establiment, promogut per Ribau Miró SCP, al terme municipal de Torrefarrera (exp. 

L1AAI150075). DOGC 7842, de 28 de març de 2019. 

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 2.401, el març 

de 2015, i la resta de documentació complementària presentada, descriuen l'ampliació de 
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l'explotació porcina amb marca oficial 8300CA per passar d'una capacitat de bestiar de 5.400 

garrins a una capacitat final de 5.400 garrins i 3.108 porcs d'engreix. 

 

29. RESOLUCIÓ TES/769/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina promogut per 

l'empresa Agrícola Rodié SCP, del terme municipal d'Alguaire (exp. L1CS140047). DOGC 7842, 

de 28 de març de 2019. 

El Projecte tècnic elaborat pels enginyers tècnics agrícoles col·legiats núm. 2.401 i 4.098, i visat 

el 23 de gener de 2014 amb núm. 2014/40065, i la resta de documentació complementària 

presentada, descriuen l'ampliació de l'explotació porcina amb marca oficial 0350CM per passar 

d'una capacitat de bestiar de 3.100 porcs d'engreix a 4.250 places de porcs d'engreix. 

 

30. RESOLUCIÓ TES/797/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina, al terme municipal de 

Gimenells i el Pla de la Font (exp. L1CS140164). DOGC 7844, d’1 d’abril de 2019.  

El Projecte elaborat per l'enginyer agrònom col·legiat, visat el 14 d'abril de 2014, descriu 

l'ampliació de l'explotació porcina amb marca oficial 0450MJ, per passar d'una capacitat de 

bestiar de 1.264 truges reproductores, 248 truges de reposició i 2.600 garrins a una capacitat 

final de 1.700 truges reproductores, 500 truges de reposició, 3 mascles i 5.000 garrins. 

 

31. RESOLUCIÓ TES/905/2019, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte 

ambiental del Projecte d'implantació d'una explotació porcina d'engreix, al terme municipal 

dels Plans de Sió (exp. DIAS 23-2016). DOGC 7853, de 12 d’abril de 2019. 

El document aportat, “Estudi previ d'impacte ambiental del Projecte bàsic i executiu d'una nova 

explotació porcina d'engreix situada al polígon 3, parcel·la 64, al terme municipal dels Plans de 

Sió”, de juny de 2016, elaborat per un enginyer tècnic agrícola, descriu la implantació d'una 

explotació porcina d'engreix amb una capacitat de 2.000 places.  

 

32. RESOLUCIÓ TES/909/2019, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat porcina i bovina al terme 

municipal de Lleida (exp. L1AAI150464). DOGC 7853, de 12 d’abril de 2019. 

El Projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola, i la resta de la documentació 

complementària presentada, descriuen l'ampliació de l'explotació porcina amb marca oficial 

3830LN per passar d'una capacitat de bestiar de 1.615 porcs d'engreix, 100 caps de boví 

d'engreix i 200 caps de boví de cria a una capacitat final de 6.000 porcs d'engreix, 500 caps de 

boví d'engreix i 200 caps de boví de cria. 
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33. RESOLUCIÓ TES/912/2019, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'un establiment, 

promogut per l'empresa XXX, al terme municipal de Llardecans (exp. L1CS140432). DOGC 

7853, de 12 d’abril de 2019. 

El Projecte elaborat per l'enginyer agrònom col·legiat núm. 1184 del Col·legi Oficial d'Enginyers 

Agrònoms de Catalunya, visat el 3 de desembre de 2014, descriu l'ampliació de l'explotació 

porcina amb marca oficial 3800CK, per passar d'una capacitat de bestiar de 1.425 truges 

reproductores, 14 verros, 190 truges de reposició, 3.930 garrins i 4.530 porcs d'engreix a una 

capacitat final de 1.850 truges reproductores, 14 verros, 190 truges de reposició, 4.000 garrins 

i 6.550 porcs d'engreix. 

 

34. RESOLUCIÓ TES/928/2019, d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina i bovina, al terme 

municipal d'Artesa de Segre (exp. L1CS140411). DOGC 7854, de 15 d’abril de 2019.  

El Projecte, elaborat per un enginyer agrònom del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de 

Catalunya, visat el 2 de juny de 2014, descriu l'ampliació de l'explotació porcina i bovina amb 

marca oficial 0720BJ, per passar d'una capacitat de bestiar de 750 truges reproductores, 10 

mascles, 3.200 porcs de cria, 70 truges de reposició, 1.780 porcs d'engreix, 430 vedells d'engreix 

i 110 vedells de cria, a una capacitat final de 1.200 truges reproductores, 4 mascles, 4.400 porcs 

de cria, 270 truges de reposició, 1.780 porcs d'engreix, 430 vedells d'engreix i 110 vedells de 

cria. 

 

35. RESOLUCIÓ TES/1450/2019, de 15 de maig, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina, al terme municipal de 

Foradada (exp. L1CS160477). DOGC 7886, de 30 de maig de 2019. 

El Projecte, elaborat per l'enginyer tècnic agrícola corresponent del Col·legi Oficial d'Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya el novembre de 2016, descriu l'ampliació i el 

canvi d'orientació productiva de l'explotació porcina amb marca XXX, per passar d'una capacitat 

de bestiar de 670 truges amb garrins fins al deslletament, 12 sementals, 110 truges de reposició, 

1.940 garrins de cria i 3.600 porcs d'engreix, a una capacitat final de 7.000 places de porcs 

d'engreix i 3.500 garrins. 

 

36. RESOLUCIÓ TES/1466/2019, de 15 de maig, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat porcina al terme municipal de 

Vilanova de Meià (exp. L1AAI150373). DOGC 7887, de 31 de maig de 2019. 

El Projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. XXX, de gener de 2015, i 

la resta de documentació complementària presentada, descriuen l'ampliació de l'explotació 
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porcina amb marca oficial XXX per passar d'una capacitat de bestiar de 1.790 porcs d'engreix a 

una capacitat de 3.400 porcs d'engreix. 

 

37. RESOLUCIÓ TES/1646/2019, d'11 de juny, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat ramadera de bestiar porcí al 

terme municipal de Ventalló (exp. G1AAI180027). DOGC 7901, de 20 de juny de 2019. 

A la granja XXX amb marca oficial XXX hi ha implantada una explotació dedicada a l'engreix de 

bestiar porcí amb una capacitat de 1.408 places. L'activitat es desenvolupa en dues naus i 

disposa de dues fosses exteriors per a l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes. Es 

preveu ampliar la capacitat de l'explotació fins a 3.392 places de porcí d'engreix. Aquest canvi 

comportarà la construcció d'una nau nova (núm. 3) a la parcel·la adjacent per a una capacitat de 

1.984 porcs d'engreix. 

 

38. RESOLUCIÓ TES/1647/2019, d'11 de juny, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació de bestiar porcí als termes 

municipals de Sant Climent Sescebes i Masarac (exp. G1CS180013). DOGC 7901, de 20 de juny 

de 2019. 

A la finca XXX hi ha implantada una explotació dedicada a l'engreix de bestiar porcí amb una 

capacitat per a 5.910 places. En el Projecte es descriu un augment de la capacitat de l'explotació. 

La capacitat final, un cop realitzada la modificació, serà de 7.924 places per a porcs d'engreix. 

Aquest increment de 2.014 places comportarà la construcció de dues naus noves (naus 9 i 10) 

amb una capacitat per a 1.000 places de porcs d'engreix a cadascuna d'aquestes naus. Les 14 

places restants ampliades s'ubicaran a les naus existents. 

 

39. RESOLUCIÓ TES/1738/2019, de 25 de juny, per la qual es fa públic l'Acord d'informe 

d'impacte ambiental del Projecte d'implantació d'una explotació ramadera porcina d'engreix 

al terme municipal de Castellar de la Ribera (exp. DIAS 05-2016). DOGC 7907, d’1 de juliol de 

2019.  

El 9 de febrer de 2016, va entrar als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, tramès per l'Ajuntament de Castellar de la Ribera la còpia de la sol·licitud del 

promotor del XXX en què es demana que es dugui a terme el tràmit d'avaluació d'impacte 

ambiental simplificada del Projecte d'implantació d'una explotació ramadera amb una 

capacitat de 2.000 places de porcs d'engreix, acompanyada del document Avaluació d'impacte 

ambiental simplificada del Projecte d'instal·lació d'explotació porcina d'engreix a la finca XXX, al 

terme municipal de Castellar de la Ribera (Solsonès), de gener de 2016. 

 

40. RESOLUCIÓ TES/1759/2019, de 25 de juny, per la qual es fa públic l'Acord d'informe 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació ramadera porcina d'engreix, al 
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terme municipal de Castellar de la Ribera (exp. DIAS 04-2016). DOGC 7908, de 2 de juliol de 

2019. 

El document aportat d'Avaluació d'impacte ambiental simplificada del Projecte d'ampliació 

d'explotació a la finca XXX, al terme municipal de Castellar de la Ribera (Solsonès) de gener de 

2016, elaborat per l'enginyer agrònom amb número de col·legiat XXX, descriu l'ampliació de 

l'explotació ramadera amb marca oficial 196AI, i una capacitat actual de 420 places de porcs 

d'engreix fins una capacitat de 1.420 places.  

 

41. RESOLUCIÓ TES/1776/2019, de 25 de juny, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina al terme municipal de 

Vilanova de Meià (exp. L1CS140410). DOGC 7909, de 3 de juliol de 2019. 

El Projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. XXX, de març de 2014, i 

la resta de documentació complementària presentada, descriuen l'ampliació de l'explotació 

porcina amb marca oficial XXX per passar d'una capacitat de bestiar de 750 places de truges, 10 

places de verros, 2.500 places de cria, 400 places de truges de reposició, i 800 porcs d'engreix, 

per assolir una capacitat de bestiar de 750 places de truges, 13 places de verros, 2.500 places 

de cria, 400 places de truges de reposició, i 4.000 porcs d'engreix. 

 

42. RESOLUCIÓ TES/1930/2019, de 9 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord d'informe 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació ramadera porcina d'engreix, al 

terme municipal d'Agramunt (exp. DIAS 13-2006). DOGC 7918 del 16 de juliol de 2019.  

El document aportat “Memòria descriptiva d'ampliació d'una explotació porcina a Montclar, 

terme municipal d'Agramunt (l'Urgell)”, de març de 2016, elaborat per l'enginyera agrònoma 

amb número de col·legiada 1.184, descriu l'ampliació d'una explotació ramadera d'una capacitat 

actual de 825 places, fins a 1.765 places de porcs d'engreix. 

 

43. RESOLUCIÓ TES/2151/2019, de 22 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'engreix al terme 

municipal de Bellvís (exp. L1AAI150365). DOGC 7930 d’1 d’agost de 2019. 

El Projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola, i la resta de la documentació 

complementària presentada, descriuen l'ampliació de l'explotació porcina amb marca oficial XXX 

per passar d'una capacitat de bestiar de 1.000 a 3.000 porcs d'engreix. 

 

44. RESOLUCIÓ TES/2513/2019, d'1 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte per ampliar una activitat ramadera al terme municipal de la 

Galera (exp. E1AAI160048). DOGC 7974 de 4 d’octubre de 2019. 
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L'establiment, en l'actualitat, té una capacitat de 1.975 porcs d'engreix (llicencia ambiental 

EL20060037), distribuïts en 3 naus. El Projecte preveu ampliar la capacitat productiva de 

l'explotació fins als 4.254 porcs d'engreix, mitjançant la construcció d'una nova nau de 120 m 

de llarg i 14 m d'amplada, i capacitat per a 2.080 porcs d'engreix. També s'augmentarà la 

densitat d'animals en la resta de naus existents. 

 

45. RESOLUCIÓ TES/2628/2019, de 10 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte per a una activitat ramadera porcina d'engreix al terme 

municipal de Sallent (exp. B1AAI170027). DOGC 7982, de 16 d’octubre de 2019. 

L'activitat de Mas XXX, d'acord amb la documentació presentada, consisteix en una explotació 

ramadera porcina, amb una capacitat per 1.920 porcs d'engreix. Després d'aquesta ampliació, 

la capacitat de bestiar a l'explotació serà de 2.790 porcs d'engreix. 

 

46. RESOLUCIÓ TES/2629/2019, de 10 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte de modificació substancial per a una activitat ramadera 

porcina d'engreix al terme municipal de les Masies de Roda (exp. B1CS170179). DOGC 7982, 

de 16 d’octubre de 2019.  

L'activitat de la Granja Sant Miquel consisteix en una explotació ramadera porcina de cicle tancat 

amb una capacitat de 608 truges amb garrins fins a deslletament, 55 truges de reposició, 5 

verros, 720 garrins (6-20 kg) i 720 porcs d'engreix. L'empresa XXX, va sol·licitar aquest canvi 

substancial que, d'acord amb la documentació presentada, preveu reorientar l'explotació 

ramadera de cicle tancat a porcí d'engreix, així com millorar el rendiment de les instal·lacions i 

la seva distribució en compliment de la normativa de benestar animal, sense executar noves 

construccions. L'explotació ramadera s'ubica en una finca que ocupa una superfície de 0,59 ha.  

La capacitat prevista després del canvi serà de 2.911 porcs d'engreix. 

 

47. RESOLUCIÓ TES/2979/2019, de 13 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord d'informe 

d'impacte ambiental del Projecte d'una activitat ramadera porcina d'engreix i bovina de llet, 

al terme municipal de Taradell (exp. B1AEIA180466). DOGC 8004, de 18 de novembre de 2019.  

L'empresa XXX, amb domicili social a  XXX, de Taradell, disposa d'autorització ambiental 

atorgada per la Resolució de 20 d'octubre de 2010, per a l'explotació ramadera porcina i bovina 

a l'establiment situat a la XXX en el mateix municipi, amb una capacitat de bestiar de 3.510 porcs 

d'engreix, 180 vaques de llet, 70 vedelles de reposició, 150 cries de boví i 150 vedells d'engreix 

(núm. d'expedient BA20020047).  

Per la Resolució de 16 d'octubre de 2012, s'incorpora una modificació no substancial a 

l'autorització ambiental que consisteix en un canvi en l'orientació bovina amb reducció de la fase 

d'engreix de boví, increment de la fase de recria de boví i de l'engreix de porcí, per passar a 
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disposar d'una capacitat de 3.910 porcs d'engreix, 180 vaques de llet, 80 vedelles de reposició, 

79 cries de boví i 50 vedells d'engreix. 

 

48. RESOLUCIÓ TES/3104/2019, de 14 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'una activitat ramadera porcina d'engreix, al 

terme municipal del Pla de Santa Maria (exp. T1AAI180140). DOGC 2009, de 25 de novembre 

de 2019. DOGC 8009, de 25 de novembre de 2019.  

Es tracta d'una explotació porcina d'engreix, que projecta assolir una capacitat per a 4.800 

porcs.  

 

49. RESOLUCIÓ TES/3240/2019, de 27 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'una activitat ramadera porcina d'engreix, al 

terme municipal de Pujalt (exp. B1CS170408). DOGC 8014, de 2 de desembre de 2019. 

L'activitat de XXX, amb marca oficial 599 AH, consisteix en una explotació ramadera porcina 

d'engreix amb una capacitat de 3.467 porcs d'engreix (expedient B1AAI110002).  

En data 22 de desembre de 2016, es va resoldre incorporar una modificació no substancial a 

l'autorització ambiental per canvi en el tipus de pinso amb reducció del 40 % del nitrogen 

generat i reducció del bestiar porcí d'engreix per adequar-ho a la capacitat disponible a les naus, 

amb una capacitat final de 3.445 porcs d'engreix (expedient B1CNS160149).  

En data 19 de juliol de 2017, l'empresa XXX, va sol·licitar aquesta modificació substancial de 

l'autorització ambiental per ampliar l'explotació ramadera XXX amb la construcció de tres noves 

naus a la parcel·la 90 del polígon 6 en el municipi de Pujalt, i una capacitat prevista de 7.455 

porcs d'engreix (expedient B1CS170408). 

 

50. RESOLUCIÓ TES/3248/2019, de 27 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'una activitat ramadera porcina d'engreix 

situada al terme municipal de Pontils (exp. T1AAI170093). DOGC 8014, de 2 de desembre de 

2012. 

Es tracta d'una explotació porcina d'engreix, que projecta assolir una capacitat per a 6.500 

porcs.  

 

51. RESOLUCIÓ TES/3334/2019, de 2 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració 

d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació de l'explotació de bestiar porcí, al terme 

municipal de Santa Pau (exp. G1CS170018). DOGC 8017, de 5 de desembre de 2012.  

A la granja XXX hi ha implantada una explotació ramadera dedicada a la cria de bestiar porcí amb 

una capacitat autoritzada per a 2.194 truges reproductores, 266 truges de reposició i 10 verros. 
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L'activitat es desenvolupa en nou naus i en dues basses exteriors d'emmagatzematge de purins. 

En el Projecte es descriu una ampliació de la capacitat de bestiar de 606 truges reproductores i 

334 truges de reposició. Es preveu ocupar totalment els locals ja existents, de manera que no 

serà necessària la realització de cap tipus d'obra. La capacitat final, un cop duta a terme la 

modificació, serà de 2.800 truges reproductores, de 600 truges de reposició i de 10 verros. 

 

52. RESOLUCIÓ TES/3486/2019, de 12 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat ramadera de bestiar 

porcí, al terme municipal de la Tallada d'Empordà (exp. G1AAI180008). DOGC 8024, de 17 de 

desembre de 2019.  

A la granja XXX hi ha implantada una explotació dedicada a l'engreix de bestiar porcí amb una 

capacitat de 1.960 places. També disposa d'una plaça de boví d'engreix. L'activitat es 

desenvolupa en dues naus (naus núm. 1 i 2) que disposen d'instal·lacions d'emmagatzematge 

de les dejeccions ramaderes sota reixa (fosses de purins). També formen part de les 

instal·lacions dos coberts agrícoles (naus núm. 3 i 4) i un femer de petites dimensions. Es preveu 

ampliar la capacitat de l'explotació fins a 2.946 places de porcí d'engreix. Aquest canvi 

comportarà la construcció d'una nau nova (nau núm. 5) a la parcel·la adjacent a la nau núm.1 i 

al cobert agrícola per a una capacitat de 986 porcs d'engreix. 

 

53. RESOLUCIÓ TES/3515/2019, d'11 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació de l'activitat porcina al terme 

municipal de Puigverd d'Agramunt (exp. L1AAI150040). DOGC 8027, de 19 de desembre de 

2019.  

El Projecte elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat XXX del Col·legi 

d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya al setembre de 2013, descriu 

l'ampliació de l'explotació ramadera amb marca oficial 5970AB, per passar d'una capacitat de 

1.993 a una capacitat final de 3.500 porcs d'engreix. DOGC. 8026, de 19 de desembre de 2019.  

 

54. RESOLUCIÓ TES/3612/2019, d'11 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de 

declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'engreix al 

terme municipal d'Almenar (exp. L1AAI160120). 

El Projecte elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat XXX del Col·legi 

Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya el març de 2016, descriu 

l'ampliació de l'explotació porcina d'engreix per passar de 2.000 a 5.000 places de porcs 

d'engreix. 

 

 


