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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte i antecedents 

L’objecte d’aquest document és el de donar compliment a l’informe emès per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya Central, em relació al «Projecte en sòl no urbanitzable de reforma 

d’una construcció existent per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat», tramitat d’acord 

amb l’article 48 del DL 1/2010. 

El present document dona contesta al requeriment en relació a l’expedient RN: 2018 / 067620 / N, 

en relació al projecte en sòl no urbanitzable de reforma per la construcció d’un habitatge vinculat a 

l’explotació agrària existent a la finca Obaga de l’Agneta. 

En el present acord, la CTUCC va requerir incorporar una justificació en relació a la possibilitat 

d’implantar el nou habitatge en nuclis propers, i en el segon va retornar l’expedient perquè 

mancava el tràmit de la informació pública i els informes perceptius de les administracions 

sectorials. La documentació que s’aporta complementa la que ja consta a l’expedient aportat, per 

bé que es reforcen documents i s’amplia la justificació per tal que se sotmeti a informació pública 

un projecte complet de l’actuació. 

1.2 Dades del sol·licitant 
Nom  Maria Roser Pinyot Coll 

NIF 39.337.136-Y 

Adreça: Cobert de Can Felip, s/n 

Municipi: (08259) Fals / Fonollosa 

Adreça electrònica  obagadelagneta@gmail.com  

1.3 Dades de l’equip redactor 

El «Projecte d’actuació específica per la reforma d’un cobert agrícola existent per la construcció 

d’un habitatge vinculat a l’explotació de l’Obaga de l’Agneta» es redacta a partir de la col·laboració 

entre l’enginyeria Grup Solucions Manresa SLPU, l’arquitecte David Pérez Paz, l’enginyeria 

Phragmites SL, i l’advocada Trini Capdevila Fígols 

GRUP SOLUCIONS MANRESA, SLPU: 
Ricard Planas Vilardaga, enginyer tècnic agrícola (núm. col. 2683) 
Albert Sangrà Cervantes, llic. ambientals (núm col. 1.066)  
Sergi Martínez Pardo, graduat superior en recursos energètics i miners 
 
Carretera Cardona 5-7, 4t A - 08241 Manresa (Barcelona) 
Tel. 93 876 81 37  ||  www.solucions.cat   
 
 
David Pérez Paz, arquitecte (núm. col. 44.117-1) 
 
Avda. Torrent Canigó, 71, bx - 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) 
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Tel. 634 57 10 52  || dperez@nunarquitectura.com   

 
PHRAGMITES, S.L. 
Josep Illa i Antich, biòleg (núm. col. 11883-C) 
Mireia Fargas i Carbonés, ambientòloga (núm. col. 752)  
 
Carrer dels Arcs, 2 - 08251 Santpedor (Barcelona) 
Tel. 93 827 40 77  ||  www.phragmites.com 

 
Trini Capdevila Fígols, advocada (núm.col.16794 ICAB) 
Passatge del Puig, 31-33,2n.2a. 08241 Manresa (Barcelona) 
Tel. 620 860 320  ||  tcapdevila@icab.cat 
 

1.4 Dades registrals de la finca 

La finca de l’Obaga de l’Agneta presenta una superfície de 45,27 ha, de les quals 38,46 són 

forestals i 6,81 ha són de conreu. 

La finca és titularitat de la Maria Roser Pinyot Coll, mentre que l’explotació de l’activitat es fa a 

través de l’empresa agrària Obaga de l’Agneta SCP, DE LA QUE EN FORMEN PART LA Maria Roser 

Pinyot Coll i el Sergi Cámara Fuentes. 

El conjunt de la fina Obaga de l’Agneta està formada per les següents finques registrals: 

- Parcel.la 208 (casa), Registre núm. 1 de Manresa, volum 2507 llibre 1136 foli 119 finca 

3025 inscripcions 10ª i 12ª. 

- Parcel.la 126, Registre num 1 de Manresa, tomo 134, llibre 26, folio 187, finca num 226 

inscripció 9ª. 

- Parcel.la 123, Registre num 1 de Manresa, tomo 643, llibre 160, folio 157 vuelto, finca 

num 603 duplicat, inscripció 6ª. 

- Parcel.la 118, Registre num 1 de Manresa, tomo 463, llibre 113, foli 5, finca num 4.825, 

inscripció 6ª. 

- Parcel.la 117 , Registre num 1 de Manresa , tomo 134, llibre 26, foli 190 vuelto, finca num 

1.385, inscripció 7ª. 

- Parcel.la 143,Registre num 1 de Manresa, tomo 643, llibre 160, folio 136 vuelto, finca num 

5.809, inscripció 3ª. 

- Parcel.la 114, Registre num 1 de Manresa, tomo 643, llibre 160, foli 127, finca 5.807, 

inscripció 3ª. 

- Parcel.la 115, Registre num 1 de Manresa, tomo 22, llibre1, foli 46, finca num 17, 

inscripció 5ª. 

- Parcel.la 116, Registre num 1 de Manresa, tomo 643, llibre 160, foli 152 vuelto , finca num 

5.812, inscripció 3ª. 

1.5 Dades cadastrals de la finca 

Les dades cadastrals de la finca són les següents: 
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- Polígon 16, Parcel·la 208. Referència cadastral: 08112A016002080000QX 

- Polígon 16, Parcel·la 126. Referència cadastral: 08112A016001260000QA 

- Polígon 16, Parcel·la 123. Referència cadastral: 08112A016001230000QU 

- Polígon 16, Parcel·la 118. Referència cadastral: 08112A016001180000QS 

- Polígon 16, Parcel·la 117. Referència cadastral: 08112A016001170000QE 

- Polígon 16, Parcel·la 143. Referència cadastral: 08112A016001430000QK 

- Polígon 16, Parcel·la 114. Referència cadastral: 08112A016001140000QX 

- Polígon 16, Parcel·la 115. Referència cadastral: 08112A016001150000QI 

- Polígon 16, Parcel·la 116. Referència cadastral: 08112A016001160000QJ 

1.6 Emplaçament 

Finca: Obaga de l’Agneta 

Direcció establiment: Obaga de l’Agneta, s/n (els Comtals) 

Coordenades UTM 31-N ETRS89: X: 403.377, Y: 4.649.717 

 

1.7 Síntesi de l’activitat 
Nom  Obaga de l’Agneta 

Adreça: Obaga de l’Agneta, s/n (els Comtals) 

Municipi: (08241) Manresa 

Coordenades UTM/ETRS89 X: 403377 Y: 4617309 

 

Els titulars de l’activitat que es desenvolupa a l’Obaga de l’Agneta són la Roser Pinyot Coll i el Sergi 

Cámara Fuentes. 

L’Obaga de l’Agneta està documentada des de l’any 1719, destinada a terres de vinya i oliveres. 

L’explotació ha anat evolucionant fins assolir l’activitat que ens trobem avui dia. 

La finca està situada a la perifèria del nucli urbà de Manresa. Aquest fet comporta una pressió 

urbana que fa d’especial interès el manteniment d’una agricultura consolidada i forta, que s’aparti 

de les tendències de les agricultures periurbanes.  

L’activitat que es desenvolupa consisteix en cultius recuperats a través de varietats locals i 

tradicionals de la zona com l’olivera amb varietat corbella i verdal Manresa, la vinya amb varietats 

sumoll i mandó, i cultiu de cereal.  

L’activitat es troba distribuïda entre diversos cultius i usos forestals (comptabilitzant cultius en 

transició): 

- Cereals: 15,67 ha 

- Oliveres: 14,63 ha 
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- Vinya: 1,62 ha 

- Altres cultius arbrats (fruiters / fruita seca): 1,25 ha 

Les activitats que es duen a terme en la finca estan orientades a: 

- Producció d’oli i vi (molí d’oli i celler) 

- Activitats d’oleoturisme: tast, promoció del producte, i promoció de l’espai agrari de 

Manresa (tast i agrobotiga) 

- Descoberta de la pedra seca 

La producció d’oli es realitza a través de premsa tradicional en fred. L’extracció d’oli es fa en fred, a  

una temperatura màxima de premsa de 22 ºC. Aquesta extracció juntament amb una molturació 

ajustada a obtenir la millor qualitat de cada oliva, dona per resultat un oli d’excel·lent qualitat. 

L’activitat d’oleoturisme s’ofereix com a activitat dirigida a grups, amb número de persones 

adaptable a les necessitats, en 5 idiomes diferents per potenciar-ne l’atracció també de visitants 

estrangers, i està dirigida a amplis públics, en especial a grups que van a descobrir els elements 

diferenciats del producte de qualitat.  

L’activitat es centra principalment en el reconeixement sobre el terreny de les tasques de maneig en 

el procés de producció i elaboració d’oli, fent especial èmfasi en els cultius i el paisatge. La visita 

permet descobrir els cultius de la finca, i la combinació històrica de cultius que es feien a la zona, 

així com mostrar exemples de les feixes amb murs de pedra seca i barraques tradicionals.  

La visita finalitza amb el tast d’olis d’elaboració pròpia de la mateixa finca. Es dona la possibilitat de 

realitzar l’activitat amb maridatges de productes de la comarca. 

D’altra banda, la finca disposa de Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, que permet actuacions 

anuals i continuades per la millora en el desenvolupament del bosc, i en la reducció de la biomassa 

present en aquest espai.  

La finca també es troba integrada als ADF del Pla de Bages, hi disposa de cisterna dels ADF in-situ. 

També esdevé un espai on es realitzen activitats periòdiques de formació pels membres de l’ADF.  

1.8 Síntesi de l’avantprojecte 

L’avantprojecte per a la «Reforma d’un cobert agrícola existent per a la construcció d’un habitatge 

vinculat a l’explotació de l’Obaga de l’Agneta» proposa la reforma de l’edificació existent per tal 

d’adequar-la i integrar-la en l’activitat de la finca.  

Per això es vol donar una funcionalitat d’habitatge “flexible”, que pugui donar suport a l’activitat, 

tenint en compte que, alguns dels seus espais es podran compartir i per tant seran comuns amb 

aquesta.  
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L’edificació consta d’una terrassa a la façana est amb suport de tendals per les èpoques més 

caloroses  que serà el lloc on es duran a terme les activitats a l’aire lliure. 

A l’interior de l’edifici es disposa d’una sala principal. A la sala s’accedeix des de la terrassa a través 

dels quatre finestrals. Es tracte d’un espai diàfan que permet dur a terme les activitats quan les 

condicions ambientals exteriors no ho permetin. A l’interior de l’edifici també es disposa d’una 

cambra higiènica accessible per els visitants.  

L’espai nord està destinat a espai d’enobotiga, bodega i magatzem de producte acabat. Es disposa 

d’accés directe interior-exterior, fet que facilita el moviment de persones. És per això que pot 

esdevenir el punt de recepció de les visites i punt d’inici de les mateixes. 

L’edifici d’habitatge es complementarà amb la construcció d’un magatzem agrícola al costat de 

l’habitatge. Aquest disposa de llicència d’obra amb data 16/9/2016 (LLI.OMA 21/2016). El cobert 

albergarà una oleobotiga, una zona de descàrrega dels productes de collita pròpia, tines per 

l’emmagatzematge del producte acabat, espai per la guarda de la maquinària, entre d’altres.  

1.9 Vincle titulars i explotació 

El vincle es remunta als avantpassats de la família de la Maria Roser Pinyot Coll. La Roser sempre ha 

viscut la realitat de la finca, però és a partir de l’any 2001, després de la mort del seu pare, quan el 

seu paper esdevé més actiu al fer-se càrrec de la direcció de l’explotació.  

A partir de l’any 2008, es decideix donar un impuls a l’explotació amb l’objectiu d’impulsar i 

recuperar els cultius històrics de la finca i propis del municipi. Així doncs, es redacta el Pla Tècnic de 

Gestió i Millora Forestal de l’Obaga de l’Agneta, aprovat definitivament el 24 de febrer de 2009 pel 

Centre de la Propietat Forestal.  

Es constitueix la societat agrària Obaga de l’Agneta SCP pel desenvolupament de l’activitat a 

l’explotació, i en són membres la Roser Pinyot Coll i el Sergi Cámara Fuentes. El 30/11/2012 

s’inscriu al Consell de la Producció Agrària Ecològica amb número d’inscripció CCPAE CT/3381/P. 

Des de l’any 2012 els dos membres de l’Obaga de l’Agneta SCP realitzen formacions a través de 

l’Escola Agrària i altres centres de referència en relació a la Viticultura i Enologia, olivicultura, 

biodinàmica, entre d’altres.  

S’inicia la comercialització d’oli de producció pròpia de la campanya 2012.  

A partir de l’any 2013 es realitzen torbades amb l’Ajuntament de Manresa on es reconeix l’impuls i 

posada en valor l’activitat del sector primari del municipi de Manresa, i s’inicien contactes per 

demanar la construcció d’un molí d’oli vincular a la finca i construcció d’un habitatge vinculat a 

l’explotació. 
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Es sol·licita el Pla de Reconstrucció i Reconversió de la vinya en la campanya 2014-2015, per plantar 

1,9 Ha de vinya de varietats autòctones del Bages: Sumoll i Mandó; i plantació d’1 Ha d’olivera de 

varietat autòctona Corbella.  

Al febrer de 2015, després d’haver-ho consultat a l’Ajuntament en diverses ocasions i haver 

obtingut el seu acord, s’oficialitza la compra de la finca contigua a l’explotació situada a Can Poc 

Oli, s/n. Registre de la Propietat número U de Manresa, volum 2507, llibre 1136, foli 119, finca 

número 3.025, inscripcions 10º i 12ª. Referència cadastral 08112A016002080000QX. 

L’explotació a mantingut diversos convenis i col·laboració amb diferents entitats com ara l’Escola 

Agrària i la Facultat de Farmàcia, de la Universitat de Barcelona. 

L’Obaga de l’Agneta són membres fundadors de la Taula de l’oli del Bages, i està incorporada a 

l’ADF Pla de Bages per millorar la custòdia i vigilància del territori. El Sergi Camara es membre del 

jurat del Panell de Tast Oficial d’olis Verges d’oliva de Catalunya des de l’any 2015. 

Amb els anys s’ha vist incrementat el volum de producció d’oli i vinya, fruit del treball dels anys 

anteriors, i la posada en marxa de recuperació de cultius.  

A partir de l’any 2016 s’inicien les visites d’oleoturisme i descobriment del patrimoni de pedra seca 

a la finca, dirigides per el Sergi Camara.  

Des de l’any 2018 es cedeixen espais i materials de la finca a l’ADF del Pla del Bages per realitzar 

activitats formatives pràctiques, dirigides als seus integrants. El mateix any es comença a col·laborar 

amb diverses empreses turístiques per fomentar les visites a la finca per activitats oleoturístiques, de 

caràcter puntual i amb perspectiva de poder esdevenir amb regularitat quan es disposin de totes les 

instal·lacions necessàries.  

1.10 Justificació del tràmit 

La proposta inicial va ser objecte de requeriment per part de la CTUCC sobre la justificació de la 

necessitat de l’habitatge, la qual cosa va donar lloc a l’aportació de documentació posterior que 

acreditava amb major detall i concreció la proposta i el compliment de les determinacions per a la 

seva implantació . En base a aquesta justificació, la CTUCC va considerar la proposta , però va 

constatar l’omissió de tràmits formals preceptius, i per aquesta raó, per Acord sessió del dia  11 de 

febrer de 2020, va resoldre retornar l’expedient a l’Ajuntament per tal que se sotmetés a la 

preceptiva informació pública i obtenció dels informes preceptius establerts pel Decret 64/2014 per 

a la tramitació dels projectes d’actuació específica. 

En compliment doncs de les determinacions de la CTUCC, i prèvia reunió amb els serveis tècnics 

municipals, s’ha considerat convenient refondre els diferents documents aportats en la fase inicial,  

per tal que constitueixin un projecte homogeni i integrat de la totalitat de l’actuació prevista amb la 

deguda justificació de la seva compatibilitat en el medi rural, i a aquest efecte, s’ha redactat el 
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present document, que serà el que s’exposarà a informació pública i serà sotmès als informes de les 

administracions competents. 

1.11 Documents i contingut de l’expedient 

La documentació que integra el projecte compleix amb el contingut establert per l’article 50 del 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat 

urbanística: 

1_ Introducció 

2_ Memòria justificativa de la finalitat de l’actuació (contingut segons article 50.1.a i 50.2 del D-

64/2014) 

3_ Avantprojecte (contingut segons article 50.1.c i 50.1.d del D-64/2014) 

4_ Estudi d’impacte i integració paisatgística (contingut segons article 50.1.e del D-64/2014) 

5_ Explicació general Obaga de l’Agneta i Annexes (contingut segons article 50.2 del D-64/2014) 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte i finalitat 

L’objecte d’aquest document és el de donar compliment a l’informe emès per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de la Catalunya Central, em relació al «Projecte en sòl no urbanitzable de reforma d’una 

construcció existent per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat», tramitat d’acord amb l’article 

48 del DL 1/2010. 

El present document dona contesta al requeriment en relació a l’expedient RN: 2018 / 067620 / N, 

en relació al projecte en sòl no urbanitzable de reforma per la construcció d’un habitatge vinculat a 

l’explotació agrària existent a la finca Obaga de l’Agneta. 

En el present acord, la CTUCC va requerir incorporar una justificació en relació a la possibilitat 

d’implantar el nou habitatge en nuclis propers, i en el segon va retornar l’expedient perquè mancava 

el tràmit de la informació pública i els informes perceptius de les administracions sectorials. La 

documentació que s’aporta complementa la que ja consta a l’expedient aportat, per bé que es 

reforcen documents i s’amplia la justificació per tal que se sotmeti a informació pública un projecte 

complet de l’actuació.  

1.2 Síntesi del projecte 

Es projecta la reutilització i rehabilitació d’una construcció existent per cobrir les necessitats de 

l’explotació, i destinar-la a habitatge auxiliar vinculat a l’explotació i zona per activitats d’oleoturisme.  

El redactor del projecte bàsic de reforma és l’arquitecte David Pérez Paz (núm. de col. 44.117-1). 

1.3 Dades del sol·licitant 
Nom  Maria Roser Pinyot Coll 

NIF 39.337.136-Y 

Adreça: Cobert de Can Felip, s/n 

Municipi: (08259) Fals / Fonollosa 

Adreça electrònica  obagadelagneta@gmail.com  

1.4 Dades de l’activitat 
Nom: Obaga de l’Agneta 

Adreça: Obaga de l’Agneta, s/n (els Comtals) 

Municipi: (08241) Manresa 

Coordenades UTM ETRS89  X: 403377  Y: 4617309          

1.5 Dades de l’equip redactor 

RICARD PLANAS VILARDAGA és el redactor del present document, com a cap de l’oficina tècnica de 

GRUP SOLUCIONS MANRESA SLPU, amb despatx a la Ctra. Cardona 5-7, 4tA de Manresa (08240). 
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Tècnic redactor del projecte, professional de Grup Solucions Manresa, SLPU: 

- Ricard Planas Vilardaga, Eng Tècnic Agrícola (núm col. 2.683) 

En col·laboració amb altres professional de Grup Solucions Manresa, SLPU: 

- Albert Sangrà Cervantes, ambientòleg (núm col. 1.066) 

- Sergi Martínez Pardo, Graduat Superior en Recursos Energètics i Miners 

 

En col·laboració amb Trini Capdevila Fígols, advocada (núm. col. 16794 ICAB) 
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2 ANTECEDENTS  

2.1 Antecedents del tràmit  

El present document dona contesta al requeriment en relació a l’expedient RN: 2018 / 067620 / N, 

en relació al projecte en sòl no urbanitzable de reforma per la construcció d’un habitatge vinculat a 

l’explotació agrària existent a la finca Obaga de l’Agneta. 

En l’acord de la CTUCC es requereix incorporar una justificació en relació a la possibilitat d’implantar 

el nou habitatge en nuclis propers. La documentació que s’aporta, es complementa en la què consta 

a l’expedient aportat. S’amplia la justificació i la documentació que ja consta a l’expedient. 

2.2 Antecedents en l’evolució de l’explotació i desenvolupament de la finca 

D’acord amb la informació facilitada per la propietat, l’explotació de l’Obaga de l’Agneta està 

documentada des de l´any 1719, destinada a terres de vinya i oliveres. Aquesta explotació ha anat 

evolucionant fins a assolir 45,27 ha., de les quals 38,46 ha. forestals i 6,81 ha. de conreu. 

Es tracta d’una finca situada a la perifèria del nucli urbà de Manresa. Aquest fet comporta una pressió 

urbana que fa d’especial interès el manteniment d’una agricultura consolidada i forta, que s’aparti 

de les tendències de les agricultures periurbanes1. Aquestes acaben esdevenint agricultures marginals 

i poc competitives, transformant-se en espais degradats on no hi ha existència d’agricultura, i per 

tant, pateix un procés de deshumanització.  

Altrament, una agricultura ben assentada, es pot veure beneficiada d’un consumidor proper, que 

valori i estigui disposat a gaudir de l’agricultura de proximitat, amb productes i varietats locals i de 

qualitat, i esdevenir un gestor actiu del territori. 

A continuació es fa una síntesi dels antecedents de l’explotació: 

A partir de l´any 2001, després de la mort del seu pare, es fa càrrec de la direcció de l´explotació la  

Maria Roser Pinyot Coll.  

A partir de l´any 2008, Roser Pinyot Coll, decideix donar un nou impuls a l´explotació amb l’objectiu 

d’impulsar i recuperar els cultius històrics de la finca i propis del municipi.  

Es redacta el Pla Tècnic de Gestió i millora Forestal de l´Obaga de l´Agneta per finques superiors a 25 

Ha. Pla número 3072, aprovat pel Centre de la Propietat Forestal el 4 de Febrer de 2009. 

Es posa especial atenció a la recuperació de la gran quantitat d´oliveres que es troben repartides a la 

finca. També es treballa amb la recuperació i manteniment de l’extens patrimoni de pedra seca 

existent a la finca, barraques de vinya, tina de vinya, pou de glaç. 

1 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La agricultura periurbana» 
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A partir de l’any 2012 i atès que dins a la propietat no hi ha cap construcció, es comencen a fer 

reunions amb l´Ajuntament de Manresa, sobre la possibilitat de poder fer una construcció per viure 

a la finca i poder construir un magatzem agrícola, atesa l´extensió de la mateixa, els conreus, les 

vinyes, la massa forestal, etc. 

Es constitueix la societat agrària Obaga de l’Agneta SCP pel desenvolupament de l’activitat a 

l’explotació, i en són membres la Roser Pinyot Coll i Sergi Cámara Fuentes. 

El 30/11/2012, inscripció al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. 

Núm. inscripció al CCPAE CT/3381/P. A partir de 2012 cada any s’ha sol·licitat ampliació de superfície 

de nou conreu ecològic, fet que n’acredita la voluntat d’implementació i assentament en el territori. 

Des del 2012 els dos membres de l’Obaga de l’Agneta SCP realitzen formacions a través de l’Escola 

Agrària i altres centres de referència en relació a Viticultura i Enologia, olivicultura, biodinàmica, 

indústria ecològica, seguretat alimentaria, manipulació d´aliments, aplicació de fitosanitaris, tasts 

avançats d´olis, certificació ecològica, esporga d´oliveres, pedra seca, mestre d´almàssera, 

emprenedoria en olivicultura i vinya, diagnòstic del sòl, oleoturisme, vitivinicultura ecològica. 

Inici de la comercialització d´oli de producció pròpia de la campanya 2012. 

A partir del 2013 es realitzen trobades amb l’Ajuntament de Manresa on es reconeix l’impuls i posada 

en valor l’activitat del sector primari del municipi de Manresa, i s’inicien els contactes per demanar la 

construcció d’un molí d’oli vinculat a la finca, i lligat a la construcció d’un habitatge vinculat a 

l’explotació. 

(2014) Donat que a la finca no hi ha construccions preexistents a reutilitzar per l’explotació, i per 

poder desenvolupar l’activitat agrària i de transformació, es busca la compra d’una edificació 

preexistent contigua a la finca.  

Abans de comprar-la, els titulars es posen amb contacte amb l´Ajuntament, per verificar si la 

construcció serviria pels interessos d´habitatge. L´Ajuntament la coneix per quan va tenir obert un 

expedient administratiu segons sens refereix i sens acredita, essent actualment una construcció 

plenament legal. Davant la resposta afirmativa de l´Ajuntament, finalment es compra la parcel·la amb 

la construcció existent i es posa en coneixement del mateix.  

La construcció que s’incorpora a la finca permet la seva reutilització per incorporar-la al programa i 

activitat de l’explotació. Essent una construcció que, previ a la compra-venda, no presentava una 

activitat associada i per tant, es possibilita la seva incorporació al teixit de producció del sector primari. 

Conveni de col·laboració amb l´Escola Agrària de Manresa per la realització d’hores pràctiques, i 

centre homologat com empresa per fer formació pràctica en centres de treball, per part de la 

Generalitat de Catalunya. 
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Es sol·licita Pla de Reestructuració i Reconversió de la vinya en la campanya 2014-2015. Per plantar 

1.9 Ha de vinya de varietats autòctones del Bages, sumoll i mandó. Plantació 1 ha. d´olivera de varietat 

autòctona Corbella, i plantació 1,9 ha. de vinya. 

El 25 de Febrer de 2015, s´oficialitza la referida compravenda de la finca on hi ha una construcció 

situada a Can Poc Oli s/n. Registre de la Propietat número U de Manresa, volum 2507, llibre 1136, 

foli 119, finca número 3.025, inscripcions 10º i 12ª. Referència cadastral 08112A016002080000QX. 

A l’abril de 2015, i de forma coordinada amb l’Ajuntament, s’inicia els treballs per tramitar la 

Modificació Puntual del POUM de Manresa en l´àmbit de l´Obaga de l´Agneta, per poder acollir les 

necessitats expressades pel desenvolupament de l’activitat a través de la reutilització de la construcció 

existent que s’ha comprat expressament.  

Col·laboració amb la Facultat de Farmàcia, de la Universitat de Barcelona, Departament de 

Dermofarmàcia i Cosmetologia per dissenyar i elaborar una crema corporal amb el propi oli d´oliva. 

(2016-2017) Finalment es trasllada als titulars que veient més propera l´aprovació del nou POUM, es 

desisteix de la via de modificació puntual del PGM. L´Ajuntament creu que es millor que quedi 

incorporat en el tràmit d’aprovació del nou POUM de Manresa. 

El 16/9/2016 s’obté llicència municipal d’obres per la construcció d’un magatzem agrícola a la finca, 

projectat al costat de l’edificació preexistent que es va adquirir al 2015. 

Amb els anys s’augmenta el volum de producció d´oli i vinya, fruit del treball dels anys anteriors, i la 

posada en marxa de recuperació de cultius.  

S’inicia les visites d’oleoturisme i descobriment del patrimoni de pedra seca a la finca. 

A partir del 2018, i un cop aprovat el POUM de Manresa s’inicia els tràmits urbanístics necessaris per 

l’obtenció de llicència d’obres per la reutilització de l’edificació existent a la finca, per incorporar un 

habitatge auxiliar vinculat a l’explotació agrícola de la finca. 

L’obaga de l’Agneta són membres fundadors de la Taula de l´oli del Bages, i s’incorpora a l´ADF Pla 

de Bages per millorar la custòdia i vigilància del territori. 

El Sergi Cámara és membre del jurat del Panell de Tast Oficial d'olis Verges d'oliva de Catalunya des 

de l’any 2015. Aquest és un òrgan oficial de la Generalitat de Catalunya, el qual disposa de 30 

tastadors que fan els anàlisis organolèptiques d'olis verges d'oliva 

L’explotació de l’Obaga de l’Agneta disposa de superfície agrícola per transformar a cultius d’olivera 

i vinya, per poder potenciar i donar l’impuls a l’activitat. 
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Des del 2018 es cedeix espai i recursos materials de la finca Obaga de l’Agneta a l’ADF Pla de Bages, 

per realitzar activitats formatives pràctiques, dirigida als integrants de l’ADF. 

Des del 2018 s’estableix una col·laboració habitual amb diverses empreses turístiques per fomentar 

les visites a la finca per a activitats oleoturístiques, de caràcter puntual i amb perspectiva de poder 

esdevenir amb regularitat quan es disposin de totes les instal·lacions necessàries. 

Es manté la col·laboració amb administracions i institucions per actes relacionats amb l’oleoturisme, 

el cultiu de l’olivera, i pedra seca, com a membres actius de la xarxa turística del Bages, formant part 

del Rebost del Bages, i col·laborant de forma habitual amb el Consell Comarcal del Bages. 

2.3 Publicacions recents i mencions 

A continuació es fa un recull de les publicacions fetes per diaris i revistes locals o d’àmbit nacional, 

que es fa ressò i posa en valor l’activitat desenvolupada a l’Obaga de l’Agneta.  

DATA PUBLICACIÓ AUTOR TÍTOL DESCRIPTIU 

01/12/2014 EL POU DE LA 
GALLINA 

Alba 
Piqué/Marta 
Valls 

L'Obaga de l'Agneta: oli verge 
extra ecològic 

Article 1p. + foto. Historia i activitat Obaga. 

07/02/2015 REGIO7(revista) Abel 
Gallardo 

Obaga de l'Agneta: sabor fort 
d'un paisatge dur 

Article + foto. Activitat finca i filosofia 
treball. 

23/09/2015 REGIO7 Redacció La fira gastronòmica del geoparc Article gral. + Foto. Menció Tast Obert olis 
Fira Geoparc. 

17/10/2015 REGIO7(revista) Salvador 
Redó 

A Manresa es porta l'oli Article Gral.+foto. 1p. Descriptiu gral 
Obaga. 

22/02/2016 EL MEANDRE 
(butlletí digital) 

Redacció En aquest cas producció, 
sostenibilitat i paisatge van de la 
mà. 

Meandre veu amb bons ulls la modificació 
puntual del pla general de Manresa a 
l’Obaga de l’Agneta, entorn de l’Anella 
Verda qualificat  de reserva ecològica 

22/04/2016 REGIO7 Francesc 
Galindo 

(debat del ple municipal) Article Gral. Menció aprovació modificació 
PUM i activitat Obaga. 

14/08/2016 EL PUNT AVUÍ Noemí 
Badrenas 

Olis amb història Article 2p. + fotos. Historia i activitat de la 
finca, tast oleoturisme, filosofia treball 

15/08/2016 REGIO7 Redacció Llum  verd que l'obaga… Article Aprovació Modificació PUM 
reconeixement Ajuntament. 

01/09/2016 DESCOBRIR 
CATALUNYA. 
Nº 223 

Oscar 
Rodbag 

Pla de Bages Article gral + foto. Descriptiu Pla de Bages. 
Article Obaga. 

04/11/2018 REGIO7 Oscar 
Bayona 

Els tallers de cuina Article + foto. Tast olis Mercat de Tardor 
Món Sant Benet 

26/01/2019 REGIO7 (revista) Marta Valls L'oli segueix el camí del vi al 
Bages 

Article gral +foto. Situació actual oli al 
Bages + article Obaga 

08/06/2019 REGIÓ7 Redacció Manresa acull l'homenatge a les 
persones que treballen per 
promoure l'art de la pedra seca 

Article 1p + foto. L'obaga de l'Agneta acull 
l'acte de celebració de la inclusió de l'art de 
la pedra seca a la llista del Patrimoni 
Immaterial de la Unesco 

01/09/2019 EL POU DE LA 
GALLINA 

Jaume Puig Oli d'oliveres centenàries a 
l'obaga de l'Agneta 

Article 1p + foto. Historia i activitat i 
filosofia Obaga. 

01/11/2019 CUINA Nº233 Redacció Bages terra d'oli Article gra. PORTADA +mencions. 
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3 DADES DE LA FINCA 

3.1 Identificació de la finca 

La finca de l’Obaga de l’Agneta presenta una superfície de 45,27 ha., de les quals 38,46 ha. forestals 

i 6,81 ha. de conreu.  

La finca és titularitat de la Roser Pinyot Coll, mentre que l’explotació de l’activitat es fa a través de 

l’empresa agrària Obaga de l’Agneta SCP, de la que en formen part la Roser i el Sergi Cámara 

Fuentes. 

El conjunt de la fina Obaga de l’Agneta està formada per les següents finques registrals: 

- Parcel.la 208 (casa), Registre núm. 1 de Manresa, volum 2507 llibre 1136 foli 119 finca 3025 

inscripcions 10ª i 12ª. 

- Parcel.la 126, Registre num 1 de Manresa, tomo 134, llibre 26, folio 187, finca num 226 

inscripció 9ª. 

- Parcel.la 123, Registre num 1 de Manresa, tomo 643, llibre 160, folio 157 vuelto, finca num 

603 duplicat, inscripció 6ª. 

- Parcel.la 118, Registre num 1 de Manresa, tomo 463, llibre 113, foli 5, finca num 4.825, 

inscripció 6ª. 

- Parcel.la 117 , Registre num 1 de Manresa , tomo 134, llibre 26, foli 190 vuelto, finca num 

1.385, inscripció 7ª. 

- Parcel.la 143,Registre num 1 de Manresa, tomo 643, llibre 160, folio 136 vuelto, finca num 

5.809, inscripció 3ª. 

- Parcel.la 114, Registre num 1 de Manresa, tomo 643, llibre 160, foli 127, finca 5.807, 

inscripció 3ª. 

- Parcel.la 115, Registre num 1 de Manresa, tomo 22, llibre1, foli 46, finca num 17, inscripció 

5ª. 

- Parcel.la 116, Registre num 1 de Manresa, tomo 643, llibre 160, foli 152 vuelto , finca num 

5.812, inscripció 3ª. 

3.2 Descripció i ús de la finca 

L’activitat de recuperació de cultius i producció d’oli, vinya i cereal. L’activitat promou la utilització i 

plantació de varietats locals d’oliveres i ceps, especialment el verdal Manresa, corbella, sumoll i 

mandó. Es tracta de varietats històriques de la zona que s’han anat perdent amb e ls anys, i que en 

alguns casos han caigut en l’oblit i desconeixement pels propis mercats.  

La finca disposa de 38 ha forestals amb presència dominant de l’espècie de pi blanc (P. halepensis), 

que s’alterna amb zones arbrades denses i zones de matollar amb presència d’arbrat clar. A la zona 

situada a l’entorn de la riera de Rajadell hi apareix bosc de ribera amb domini de l’espècie de pollancre 

(Populus nigra).  



PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER LA REFORMA D’UN COBERT AGRÍCOLA EXISTENT PER 

A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE VINCULAT A L’EXPLOTACIÓ DE L’OBAGA DE L’AGNETA  

D O C  2 _  M E M Ò R I A  J U S T I F I C A T I V A  D E  L A  F I N A L I T A T  D E  L ’ A C T U A C I Ó  

 

Grup S o luc i ons  Manresa  SLPU -  Eng inye r ia ,  Medi  Ambie nt  i  Consu l tor ia                 P à g i n a  | 10 

Apareixen alguns elements diferenciadors que genera petites formacions rellevants per la seva 

composició o diferenciació. Així, a l’indret s’hi identifica elements inclosos en el Pla especial urbanístic 

de protecció d’arbres i arbredes d’interès municipal, fet que acredita l’interès de zones concretes. 

CBIM-01: Bosc de ribera format per freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i àlbers 

(Populus alba), que ocupa una extensió d’uns 300 metres en el tram final de la riera de 

Rajadell. Es troba en el peu d’un cingle on afloren margues blaves. 

CBIM-038: Conjunt arbori en un vessant ombrívol dominat bàsicament per aurons (Acer 

monspessulanum) distribuïts en diferents clapes al llarg de l'obaga. 

CBIM-039: Conjunt format per serveres (Sorbus domestica). 

CBIM-040: Conjunt arbori format principalment per pins pinyers (Pinus pinea), a la part 

solella del turó de París. 

Aquest element identificats consisteixen en masses existents en la trama forestal existent, sense que 

es vegin condicionades per la construcció preexistent. 

 

 

 

 

 

 

A la zona hi apareix una elevada presència d’estructures històriques de pedra seca que ressegueix el 

què havien estat antigues feixes de conreu, i barraques de pedra seca. I que en conjunt, defineix un 

paisatge històric definit pel domini del mosaic agrícola a través de cultius llenyosos i de varietats 

pròpies de la zona. 

Apareix una tina prop de la riera de Rajadell en bon estat de conservació que ha quedat ocultada per 

la vegetació, i que forma part del projecte de vinificació tradicional dels vins de la finca (recuperació 

de les antigues tines per la seva utilització de nou en la producció de vi). 
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Destaca el pou de glaç que apareix a la zona, conegut amb el mateix topònim que la finca, i que 

antigament era utilitzat per subministrar gel a la ciutat de Manresa, des d’un enclavament proper al 

camí ral de Manresa a Terrassa.  

 PP014: Pou de glaç de l’Obaga de l’Agneta. BPU de protecció integral. 
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3.3 Descripció de l’entorn de l’explotació rústica 

La finca de l’Obaga de l’Agneta es situa en un sistema carener que va des de Montlleó fins al Turó 

de París. Es tracta d’una formació que es troba entre la riera de Rajadell i els Comtals, situat a la 

banda oest del riu Cardener, i esdevé la continuació de la zona i camps de l’Oller en direcció a aquest 

curs fluvial.  

Està connectada amb la zona de Can Poc Oli i del tram final de la riera de Rajadell abans d’arribar al 

riu Cardener. Es tracta d’una zona que ha mantingut el caràcter i trets marcats per la successió de 

cultius en feixes de pedra seca que superen el desnivell del terreny.  

L’Obaga de l’Agneta com ja diu el nom, té una orientació dominant a nord, i n’ha afavorit la 

repoblació d’espècies vegetals i arbrada en detriment dels antics recintes de conreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es descriu en l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, La conca visual del cobert de 

l’Obaga de l’Agneta és molt reduïda, condicionada pels elements del relleu propers i pels elements 

vegetals que l’apantallen. La línia d’horitzó des del cobert la configuren els elements vegetals, 

principalment pins, del cim del turó de París a l’oest, i de la vessant del turó cap a Can Poc Oli a l’est. 
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Actualment el cobert resta pràcticament del tot apantallat a partir d’un radi d’influència visual de 25 

– 30 m al voltant d’aquest gràcies a la combinació entre la topografia i les cobertes vegetals properes. 

El cobert no és visible des de cap dels indrets més freqüentats de l’entorn tals com la ciutat de 

Manresa, els Comtals o la carretera C-55. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografies de la zona de l’entorn de la construcció preexistent.  

La finca es veu travessada per diversos dels itineraris que formen l’Anella Verda de Manresa. I la major 

part de superfície agrícola gestionada per l’explotació es troba als entorns immediats d’aquests 

itineraris. 

Hi transcorre el PR-130, el recorregut M2 – Itinerari Riera de Rajadell, i M3 – Recorregut els pous de 

glaç i riera de Guardiola. 

Per altra banda, identifica com a punts d’interès: 5-Murs de pedra seca i tines de la riera de Rajadell, 

6-Obaga de l’Agneta, 7-Cingle dels Esparvers, 15-Pou de glaç de la Riera de Rajadell, 16-Barraques 

de vinya i tines de les obagues de Montlleó, 17-Tines de Montlleó. 
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4 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT 

4.1 Descripció de l’activitat existent 

Activitat que ja es desenvolupa que consisteix en cultius recuperats a través de varietats locals i 

tradicionals de la zona com és l’olivera amb varietat corbella i verdal Manresa, la vinya amb varietats 

sumoll i mandó, i cultiu de cereal.  

Tal i com es descriu en la documentació que consta a l’expedient, l’activitat de l’explotació de l’Obaga 

de l’Agneta es troba distribuïda entre diversos cultius i usos forestals (comptabilitzant cultius en 

transició): 

- Cereals: 15,67 ha 

- Oliveres: 14,63 ha 

- Vinya: 1,62 ha 

- Altres cultius arbrats (fruiters / fruita seca): 1,25 ha 

L’activitat genera un valor diferencial respecte les explotacions de l’entorn i de la zona de Manresa 

per la seva elaboració de productes propis i comercialització de proximitat, associada a la 

revalorització de l’espai agrícola de Manresa.  

- Elaboració d’oli i vi (molí d’oli i celler) 

- Activitats d’oleoturisme: tast, promoció del producte, i promoció de l’espai agrari de 

Manresa (tast i agrobotiga) 

- Descoberta de la pedra seca 

La producció d’oli es realitza a través de premsa tradicional en fred. L’extracció d’oli es fa en fred, a 

una temperatura màxima de premsa de 22 ºC. Aquesta extracció juntament amb una molturació 

ajustada a obtenir la millor qualitat de cada oliva, dona per resultat un oli d’excel·lent qualitat. Quan 

s’aplica temperatura a la premsada, s’obté una major producció donat que es produeix un major 

alliberament d’oli i elements, però de qualitat menor.  

El pas següent es la separació per decantació, que es fa mitjançant el sistema tradicional de 

decantació enlloc de centrifugació. Aquest comporta l’acumulació de l’oli en dipòsits cilíndrics i el 

buidat i separació de les diferents fases. 

La separació mitjançant la decantació és pot allargar fins a 20 dies de repòs. L’estratificació dels olis 

permet la separació de les diferents fases, obtenint olis d’alta qualitat dins una mateixa premsada. 

Un cop efectuada la decantació, es conserva els diferents tipus d’oli en partides separades. 

El treball continuat en fred, des de la collita a temperatures baixes fins a la premsa permet obtenir 

una qualitat de gamma extra, element molt superior a la resta d’olis que es poden trobar al mercat. 

A la vegada, aquest procés productiu està lligat a una explotació que prima la qualitat enlloc de la 
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quantitat. Aquesta producció pròpia anirà associada a un molí d’oli propi i celler previst a instal·lar a 

la finca, i vinculat a les activitats oleoturístiques. Aquestes últimes són les que permeten donar a 

conèixer el valor de l’espai agrari de Manresa, i donar a conèixer el producte amb etiqueta de 

Manresa, de qualitat reconeguda i d’alt valor afegit.  

A nivell d’activitat d’oleoturisme s’ofereix com a activitat dirigida a grups, amb número de persones 

adaptable a les necessitats. Es centra principalment en el reconeixement sobre el terreny de les 

tasques de maneig en el procés de producció i elaboració d’oli, fent especial èmfasi en els cultius i el 

paisatge. Es realitza una visita que permet descobrir els cultius de la finca, i la combinació històrica 

de cultius que es feia a la zona (olivera, vinya, ametllers), així com mostrar exemples de les feixes amb 

murs de pedra seca i barraques tradicionals que s’utilitzaven pels cultius de la zona. Les visites es 

finalitzen amb el tast d’olis d’elaboració pròpia de la mateixa finca.  

Aquesta experiència permet establir un lligam directe entre el paisatge agrícola i patrimoni històric, 

amb un producte local d’alta qualitat. La importància del vincle fa que aquestes visites es situïn en 

llocs concrets de la finca, llocs de qualitat, amb presència dels diferents elements a explorar. Es situen 

en la zona est de la finca, i que esdevé el centre de l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activitats d’oleoturisme s’ofereixen en 5 idiomes diferents per potenciar-ne l’atracció també de 

visitants estrangers, i està dirigida a amplis públics, en especial a grups que van a descobrir els 

elements diferencials del producte de qualitat. Es tracta d’activitats que es poden desenvolupar amb 

col·laboració amb referents de la gastronomia local de la comarca. En ocasions s’han realitzat 

col·laboracions per combinar-ho amb maridatges de productes de la comarca.  

Per altra banda, aquestes activitats oleoturístiques es complementen amb activitats de descoberta i 

posada en valor del paisatge històric i local format pels vestigis de construccions de pedra seca. A la 

finca s’han organitzat jornades com la commemorativa del reconeixement de la pedra seca com a 
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part del patrimoni immaterial de la humanitat, a través del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

 

 

 

 

  

 

Imatge dels productes d’oli comercialitzats 

 

 

 

 

 

Imatge dels murs de pedra seca existents a la finca / Imatge de les oliveres de l’explotació agrícola 

 

 

 

 

 

 

*Fotografia de la visita de 08/06/2019: Acte de celebració de la inclusió de l'art de la pedra seca a la 

llista del Patrimoni Immaterial de la UNESCO (amb la participació de la consellera de Cultura de la 

Imatges de les activitats de promoció de la pedra seca i descoberta dels cultius d’olivera* 
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Generalitat, Mariàngela Vilallonga, l'alcalde de Manresa en funcions, Valentí Junyent, i la directora 

general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Àngels Blasco). 

Per altra banda, l’activitat forestal està permetent actuacions anuals i continuades per la millora en 

el desenvolupament del bosc, i en la reducció de la biomassa present en aquest. Aquestes actuacions 

es realitzen en el marc del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, document que n’acredita la 

planificació i ordenació a llarg termini, així com la supervisió de l’òrgan en matèria forestal. 

En el marc de prevenció d’incendis forestals, cal remarcar que la finca a més d’integrar-se als ADF del 

Pla de Bages, disposa de cisterna dels ADF in-situ, i esdevé un espai on es realitzen activitats 

periòdiques de formació pels membre del mateix ADF.   

4.2 Elements de gestió i conservació del patrimoni 

La presència de l’activitat de l’Obaga de l’Agneta genera un benefici en la conservació i custòdia del 

territori, que esdevé un tret diferencial respecte altres activitats convencionals.  

La ciutat de Manresa i entorns presenta una dinàmica urbana alta, amb una presència 

d’infraestructures importants que marquen el paisatge (C-55, C-16, línia FFCC Rodalies, línia FGC 

R5). La velocitat i dimensió d’aquestes vies principals d’accés, invisibilitza el paisatge de petita escala. 

L’àmbit de l’explotació de l’Obaga de l’Agneta es situa en una paisatge que actua de franja entre 

zones urbanes i zones agrícoles. Es tracta d’una zona que per orografia en dificulta el treball 

mecanitzat de grans recintes, i per tant, una zona que sovint pateix l’abandó de cultius. 

L’activitat s’insereix en un territori modelitzat a través de les construccions de pedra seca, que a la 

vegada moltes d’elles han quedat a l’oblit i ocultades en el paisatge forestal. Es tracta del paisatge i 

patrimoni de petita escala, apreciable i valoritzable a petita escala i proximitat. 

El patrimoni de pedra seca es conserva gràcies a les activitats agrària respectuoses amb aquestes, i 

sensibles a patrimonitzar-les i que tenen opció de revalortizar-ne el seu producte propi, com és el cas 

que ocupa.  

Per disposar d’un paisatge de frontera ben gestionat caldrà disposar d’una activitat amb caràcter 

permanent i sostenible en el temps, que vulgui i pugui desenvolupar aquesta tasca. I que disposi de 

la possibilitat de poder desenvolupar una activitat agrària amb potencial de mercat ecològic i de 

proximitat. 

Recentment ha ressorgit la necessitat de potenciar aquestes activitats com a elements clau en la 

custòdia i manteniment del territori. Són poques les possibilitats de generar dinàmiques de viabilitat 

en zones de difícil mecanització, a través del sistema tradicional de cultiu (sense transformació de 

cultius més intensius o varietats més productives però no adaptades a la zona). Caldria preguntar-se 

quines alternatives millors hi ha en la gestió d’aquest paisatge. El model de l’explotació estableix 
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sinèrgies amb els elements naturals, paisatgístics i patrimonials de l’entorn on es troba, ja que permet 

afavorir-se mútuament en visibilitat i qualitat. 

El model de l’activitat agrícola i oleoturística està vinculada amb els següents elements:  

- Recuperació de les varietats corbella i verdal Manresa. 

- Cultius amb sistema tradicional i pràctica ecològica. 

- Molí d’oli tradicional de premsa en fred. 

- Difusió de l’oleocultura. 

- Recuperació i visibilitat de parets de pedra seca. 

- Recuperació i visibilitat de barraques de pedra seca. 

- Gestió forestal per aprofitament de biomassa. 

- Reducció del risc d’incendi en zona de l’Anella Verda. 

- Potenciar cultius llenyosos com a cultius que afavoreixen la fixació de CO2, i que afavoreixen 

l’adaptació de l’agricultura al canvi climàtic. 

- Pastures en zona forestal per control de la massa forestal. 

- Recuperació del paisatge tradicional dels cultius llenyosos de secà (olivera, ametllers, vinya). 

- Vincle amb la xarxa d’itineraris de l’Anella Verda de Manresa. 

4.3 Necessitats pel desenvolupament del programa de l’activitat 

L’activitat es projecta amb un perfil d’explotació agrícola d’escala local, amb productes i varietats 

locals, que generi un impacte de visibilitat a gran escala a través de la qualitat dels productes 

obtinguts. I per assolir-ho es fa a través del cultiu ecològic, i amb especial cura i conservació dels 

elements de patrimoni històric de la finca.  

El desenvolupament estratègic de l’activitat requereix de la ubicació de les instal·lacions necessàries 

pel seu correcte i òptim desenvolupament. Aquest escenari contempla: 

a. La construcció d’un magatzem agrícola on es situaria el molí d’oli i celler i zona de 

producció i elaboració. Aquesta actuació disposa de llicència d’obra de 16/9/2016 

(LLI.OMA 21/2016). 

 

Aquests processos no són viables de realitzar-se en la construcció preexistent. Aquesta 

construcció per la seva tipologia no presenta les característiques per un aprofitament de 

naturalesa agrícola òptim, per manca d’alçada, i tipologia d’obertures que hi impedeixen 

l’accés amb mitjans mecanitzats necessaris ni pels elements tècnics bàsics del procés 

d’elaboració: per la descàrrega dels productes de collita pròpia, emmagatzematge en 

tines adequades pel procés d’elaboració, i guarda de maquinària, etc. 
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b. La reconversió d’una construcció preexistent a la finca, que es va adquirir expressament 

per donar-li sortida i reutilització (actuació vinculada al tràmit de l’expedient RN: 2018 / 

067620 / N). 

 

La inversió de l’activitat, juntament, amb què es tracta d’una producció d’alt valor, 

requereix la presència d’un habitatge associat que permeti les tasques de vigilància. S’ha 

trobat en diverses ocasions a persones alienes buscant material o matèries primeres per 

sostreure de la finca, i en cooperatives catalanes s’han arribat a sostreure producte 

elaborat amb camió cisterna.  

 

La custòdia del territori i dels espais agrícoles de perifèria, presenta major dificultats en 

el treball, amb un laboreig menys mecanitzat, i requereix aproximar al màxim possible 

l’habitatge a l’explotació per facilitar-ne les tasques. La custòdia del territori requereix 

també de presència, per afavorir-ne la guarda i control. I sense aquesta facilitat que 

suposa per l’explotació, difícilment es disposarà del lligam que es necessita per una bona 

gestió d’un paisatge amb actius tant importants. Una bona conservació del territori i 

patrimoni requereix de presència continuada per totes les tasques que van més enllà del 

maneig agrícola.  

 

Per realitzar les activitats associades a la producció d’oli es requereix treballar en 

temperatures baixes, i per això, gran part dels treballs es realitza en horaris de nit. En 

cultius convencionals on es premia la quantitat no s’obté valor afegit pel treball en fred, 

però en l’explotació ecològica que cerca la distinció de qualitat, és fonamental per 

l’obtenció d’un producte que potencií les qualitats organolèptiques. Aquest fet, 

requereix de la presència d’un habitatge vinculat a l’explotació que en permeti millorar 

la qualitat de les condicions de treball de l’explotació de caràcter familiar, facilitant la 

permanència i garantint-ne la continuïtat en el temps. 

 

La organització d’activitats oleoturístiques, i trobades per la difusió de la pedra seca, 

requereix disposar d’espais adequats perquè es pugui seguir desenvolupant l’activitat, i 

consolidar-la. Actualment no es disposa d’espais preparats per oferir als visitants una 

estada amb un mínim requisit de confort, serveis, l’agrobotiga i bodega. Funcionarà en 

espais comuns de l’habitatge. Aquest espais estan vinculats a la reconversió i 

rehabilitació de la construcció existent en un espai permeable a les activitats 

oleoturístiques que ja s’estan organitzant a la finca amb caràcter puntual i en èpoques 

de l’any molt concretes. Queda molt recorregut per poder desenvolupar aquestes 

activitats oleoturístiques i per fer-ho es requereix disposar de l’espai adequat i amb 

presència de serveis mínims per acompanyar en qualitat a l’activitat. 
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4.4 Valor de l’activitat 

A continuació es justifica la viabilitat del desenvolupament de l’explotació i activitat prevista a 

realitzar. Es detalla un compte global de l’explotació, detallant els ingressos i costos esperats, tenint 

en compte les característiques de l’activitat. 

COMPTE D'EXPLOTACIÓ ANUAL  

 INGRESSOS                  142.990,20 €  

    kg/ha   ha   €/kg  Total 

  Venta de vi        3.000,00                 1,62                  6,00 €              29.160,00 €  

  Venta oli           400,00              14,43               16,00 €              92.352,00 €  

  Venta cereal        4.000,00              15,66                  0,25 €              15.660,00 €  

  Venda de fruita        1.000,00                 1,25                  1,18 €                 1.475,00 €  

  PAC               15,66             180,00 €                 2.818,80 €  

  Venta de fusta        2.000,00              38,11                  0,02 €                 1.524,40 €  

      

 DESPESES        110.613,82 € 

 Despeses directes vinya        6.073,93 € 

    Unitats/ha   ha   €/unitat  Total 

  Adob (Compost, altres)                1,00                 1,62             250,00 €  405,00 € 

  Herbicida                    -                   0,00               10,00 €  0,00 € 

  Producte fitosanitari                    -                   0,00               14,00 €  0,00 € 

  Collita                1,00                 1,62             200,00 €  324,00 € 

  Assegurança                1,00                 1,62               60,00 €  97,20 € 

  Maquila        4.000,00                 1,62                  0,16 €  1.036,80 € 

  Embotellat        4.000,00                 1,62                  0,60 €  3.888,00 € 

  Gasoil          

  Manteniment del sòl             10,00                 1,62               16,77 €  271,68 € 

  Tractament fitosa..                    -                   0,00                7,37 €  0,00 € 

  Poda                 1,00                 1,62               13,51 €  21,89 € 

  Tractament herbicida                    -                   0,00                7,37 €  0,00 € 

  Varis gasoil (10 % de l'anterior)        29,36 € 

      

 Despeses directes oliveres        16.932,93 € 

   Unitats/ha   ha   €/unitat  Total 

  Adob (compost-altres)                1,00        14,4300               250,00 €  3.607,50 € 

  Herbicida                    -          0,00             10,00 €  0,00 € 

  Producte fitosanitari                    -          0,00             14,00 €  0,00 € 

  Collita                2,00        14,4300               150,00 €  4.329,00 € 

  Assegurança                1,00        14,4300                 20,00 €  288,60 € 

  Molí oli           400,00        14,4300                    0,30 €  1.731,60 € 

  Embotellat           400,00        14,4300                    1,00 €  5.772,00 € 

  Gasoil          
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  Manteniment del sòl                4,00        14,4300                 16,77 €  967,99 € 

  Tractament fitosa..                    -     0,00                    4,79 €  0,00 € 

  Poda                 1,00        14,4300                    8,78 €  126,76 € 

  Tractament herbicida                    -          0,00                    4,79 €  0,00 € 

  Varis gasoil        109,48 € 

      

 Despeses directes fruiters        199,19 € 

   Unitats/ha   ha   €/unitat  Total 

  Adob (Compost-altres)                1,00          1,2500               100,00 €  125,00 € 

  Herbicida                    -     0,00                 10,00 €  0,00 € 

  Producte fitosanitari                    -            0,00                 14,00 €  0,00 € 

  Poda   -          0,00                        -   €  0,00 € 

  Assegurança                1,00          1,2500                 20,00 €  25,00 € 

  Gasoil          

  Manteniment del sòl                4,00          1,2500                    8,94 €  44,72 € 

  Tractament fitosa..                    -            0,00                    2,13 €  0,00 € 

  Tractament herbicida                    -            0,00                    4,79 €  0,00 € 

  Varis gasoil        4,47 € 

      

 Despeses directes cereals        3.713,09 € 

   Unitats/ha   ha   €/unitat  Total 

  Llavor           200,00        15,6600                    0,30 €  939,60 € 

  Adob           300,00        15,6600                    0,30 €  1.409,40 € 

  Herbicida                    -     0,00                 10,00 €  0,00 € 

  Collita                1,00        15,6600                 50,00 €  783,00 € 

  Assegurança                1,00        15,6600                 10,00 €  156,60 € 

  Gasoil          

  Sembra                1,00        15,6600                 12,78 €  200,10 € 

  Adobats                2,00        15,6600                    2,74 €  85,76 € 

  Tractament herbicida                    -          0,00                    2,74 €  0,00 € 

  Preparació de la sembra                1,00        15,6600                    6,39 €  100,05 € 

  Varis gasoil        38,59 € 

      

 Despeses indirectes        83.694,68 € 

  Mà d’obra familiar / sous           45.000,00 €              45.000,00 €  

  Reparacions (5 % del cost)             9.650,00 €                 9.650,00 €  

  Secretaria i comercial          15.000,00 €              15.000,00 €  

  Consumibles             3.000,00 €                 3.000,00 €  

 

 Despeses financeres (3% del cost de 
la inversió)          11.044,68 €  11.044,68 € 

      

   MARGE BRUT D'EXPLOTACIÓ (ingresos-despeses "EBITDA")               32.376,38 €  
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 Amortitzacions (lineals a 20 anys)                   18.407,80 €  

      

   RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (Marge brut - amortitzacions "EBIT")               13.968,58 €  

 Impostos                      2.514,34 €   

      

   BENEFICI NET (resultat d'explotació - impostos)               11.454,23 €  

 CASH-FLOW (Benefici net - Amortitzacions)               29.862,03 €  

4.5 Proposta d’habitatge i vincle amb l’activitat 

El present document s’acompanya de descripció gràfica que permet complementar i explicar el lligam 

entre l’activitat i l’habitatge vinculat a l’explotació.  

L’actuació de reaprofitament esdevé una oportunitat pel territori. Permet incorporar una edificació 

adquirida expressament (any 2015) per a ésser integrada en el teixit de l’explotació. Aquesta 

construcció formava part d’una finca de 2 ha amb escasses possibilitats de rendibilitzar-ne la seva 

presència en el territori. 

Es reaprofita una construcció existent per adequar-la i integrar-la. Es minimitza la necessitat de nova 

edificació, i es reaprofita el cos per cobrir les necessitats de l’explotació tan pel què fa a espais de 

magatzem, per l’impuls d’activitats relacionades amb oleoturisme, i a l’espai destinat a un habitatge 

auxiliar a l’activitat. 

Sobre aquesta construcció es projecta donar l’impuls necessari per seguir fent créixer l’activitat de 

recuperació de cultius i recuperació de patrimoni a través d’una activitat de producció local i 

ecològica. 

La construcció que es sol·licita rehabilitar disposarà dels espais necessaris per l’habitatge familiar de 

les quatre persones vinculades a l’explotació (una unitat familiar). En aquest espai es disposarà 

d’espais compartits amb l’activitat, i espais comuns permeables a l’activitat que permetrà que siguin 

utilitzats compartits.  

La zona est de la construcció es destina a espai d’agrobotiga, i esdevé punt de referència en l’activitat 

oleoturística. És el punt de vincle entre el producte elaborat a la finca, amb les activitats d’experiència 

oleoturística. Aquest espai correspon al punt d’inici, i el punt de recepció de visitants, i al mateix 

moment, punt expositor i explicatiu dels productes elaborats a la finca.  

Aquest espai disposa d’una petita zona de bodega vinculada a l’agrobotiga, que presenta una 

finalitat explicativa i de petit magatzem de producte acabat. La zona d’agrobotiga, es tracta d’un 

espai amb accés directe interior-exterior que facilita el moviment de persones i grups. Per tant, esdevé 

punt d’inici de les activitats d’oleoturisme que s’inicia amb la descoberta de l’entorn paisatgístic, 

patrimonial i descoberta de cultius de la finca.  
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Entre la zona d’agrobotiga i zona oest de la construcció hi apareix un espai de rebost, punt de 

transició que s’utilitzarà com a punt de preparació de les activitats a realitzar tast de productes propis 

i gastronòmics de la comarca.  

A la façana sud es disposarà d’un espai exterior per realitzar-hi les activitats a l’aire lliure sempre que 

sigui possible, un espai sense tancaments, i amb suport de tendals per les èpoques d’estiu.  

Durant les èpoques de tardor i hivern, aquestes activitats es poden desplaçar a l’interior de l’edifici, 

a la sala principal. Aquesta disposa de quatre finestrals pels quals es pot accedir, i per tant, amb un 

accés directe interior-exterior. Es tracta d’un espai diàfan que permet acollir-hi activitats quan sigui 

necessari per les condicions ambientals exteriors.  

Tan des de la sala principal com a través de la zona oest, es disposa d’accés a cambra higiènica apte 

pels visitants. Es disposarà d’accés a servei durant l’estada a la finca.  

La rehabilitació de la construcció existent es fa destinant una part vinculada a activitat oleoturística 

de l’explotació. Per altra banda, es destinen espais comuns a la convivència entre usos i activitats per 

tal de poder satisfer les necessitats de l’activitat oleoturística.  

4.6 Altres elements que suposen una millora pel territori  

El desenvolupament de l’activitat en tot el seu potencial és indissociable de la presència de l’habitatge 

familiar vinculat a l’explotació. La seva presència aporta elements de valor per la singularitat d’aquesta 

activitat i del seu vincle amb el territori, patrimoni i paisatge. 

Més enllà de la necessitat vinculada a l’activitat, hi ha una millora en els següents elements: 

- Custòdia del territori  

- Implementació d’una activitat agrícola ecològica de valor afegit 

- Reaprofitament d’una construcció existent 

- Prevenció d’incendis 

- Vigilància  

- Equilibri en el territori i permanència de persones vinculades a activitats agrícoles (informe 

favorable del DARP). 

- Control i gestió de la ramaderia extensiva per tasques forestals 
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5 DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LES ACTIVITATS 
En aquest apartat es farà una descripció específica de les activitat que es duen a terme i es volen 

potenciar a la finca de l’Obaga de l’Agneta. 

La finca està documentada des de l’any 1719, destinada en els seus orígens a terres de vinya i oliveres. 

L’evolució de l’explotació de la finca a anat evolucionant fins a trobar-nos en l’escenari d’avui dia, 

format per diversos cultius i usos forestals (en transició).  

Actualment s’estan duen a terme tasques de recuperació dels cultius, en especial de l’olivera i de la 

vinya, s’opta per fer-ho mitjançant cultiu ecològic i de varietat locals. L’explotació forma part del 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), del Progamme for the Endorsement of 

Forest Certification (PEFC) i del Forest Stewardship Cuncil (FSC) o Sistema de Certificació Forestal. 

5.1 Activitat agrària ecològica 

L’activitat agrària de la finca està desenvolupada per els següents cultius: 

- Oliveres: 14,63 ha 

- Vinya: 1,62 ha 

- Cereals: 15,67 ha 

- Altres cultius arbrats (fruiters/fruita seca): 1,25 ha 

Cultiu d’oliveres 

A la finca s’estan duent a terme tasques de recuperació de varietats tradicionals de la finca i del 

Bages, en concret de varietat corbella i verdal Manresa. El cultiu es realitza de forma extensiva i 

ecològica amb marcs de plantació i maneig adequat a la preservació de la tipicitat i qualitat de les 

varietats triades i del producte final. El ritme de recuperació és de 1-1,5 Ha/any. 

Les característiques del cultiu són les següents: 

- Extensió: 14,63 ha 

- Varietats: Corbella i Verdal Manresa 

- Reproducció: Selecció massal de la pròpia finca 

- Marc de plantació: 6 x 7 m a Portell (250-300 peus/ha aprox.) per les noves plantacions i 

marcs de 10 x 12 m per les oliveres recuperades 

- Tipus de conreu: Extensiu en Agricultura Ecològica inscrita al CCPAE 

- Maneig del sòl: Terra nua pels dos primers anys i coberta verda amb augment de la 

biodiversitat a partir del tercer any, per les noves plantacions i mínim coberta verda amb 

llaurada mínima per les oliveres recuperades. 
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Cultiu de vinya 

Reintroducció del cultiu de vinya aprofitant la idoneïtat del terreny, tal i com queda demostrat amb 

els antecedents de la finca. Es dur a terme una reintroducció de les varietats que ja es conreaven a la 

finca: Sumoll i Mandó. El ritme de recuperació d’aquest cultiu és de 0,5 ha/any. 

Les característiques principals del cultiu són les següents: 

- Extensió: 1,62 ha 

- Varietats: Sumoll i Mandó 

- Reproducció: Selecció massal en finques del Bages 

- Marc de plantació: 2,5 x 1 emparrat Cordón Royat format en “Y” 

- Tipus de conreu: Agricultura Ecològica inscrita al CCPAE 

- Maneig del sòl: Coberta verda amb augment de la biodiversitat a partir del tercer any 

Cultiu de cereal 

El conreu de cereal i farratge s’utilitza com a tècnica de manteniment i preparació del terreny per la 

introducció de l’olivera i la vinya. També és important per les necessitats del bestiar utilitzar pel 

manteniment de les zones forestals. Actualment té una ocupació de 15,67 ha.  

Les característiques principals del cultiu són: 

- Extensió: 15,67 ha 

- Varietats: Ordi, Beses, Farratges, Blat, entre d’altres. 

- Tipus de conreu: Agricultura convencional o ecològica segons el cas 

- Maneig del sòl: Mínima intervenció 

5.2 Activitat forestal 

La finca disposa de Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF). Aquest permet actuacions anuals 

i continuades per la millora en el desenvolupament del bosc, i en la reducció de la biomassa present 

en aquest.  

Actualment s’estan duent a terme estassades i tales selectives en la zona d’actuació 2 del PTGMF i 

aclarides i tales selectives en la zona d’actuació 1. Aquestes tales estan destinades a l’autoconsum i 

a abastir el sistema de calefacció de biomassa de la propietat. 

També s’estan fent pastures en la zona forestal de la finca mitjançant l’ase català. La finalitat 

d’aquestes pastures són: 

- Mantenir zones estassades i aclarides sense afectar les espècies protegides ni el regenerat 

forestal. 

- Propiciar l’increment de diversitat vegetal. 

- Minimitzar el risc d’incendi, disminuint la càrrega de combustible fi i d’estrat arbustiu.  
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Seguint l’activitat forestal, la finca es troba integrada als ADF del Pla del Bages, disposa de cisterna 

dels ADF in-situ i esdevé un espai on es realitzen activitats periòdiques de formació pels membres del 

mateix ADF.  

5.3 Elaboració d’oli i vi 

La finalitat principal de l’elaboració d’oli és la obtenció d’un oli de qualitat de gamma super ior. El 

procés productiu està lligat a una explotació que prima la qualitat enlloc de la quantitat. 

La producció de l’oli es realitza a través de premsa tradicional en fred. El treball continuat en fred, 

des de la collita a temperatures baixes fins a la premsa, permet l’obtenció d’un oli de qualitat de 

gamma extra, element molt superior a la resta d’olis que es poden trobar en el mercat.  

L’extracció d’oli es fa en fred, a una temperatura màxima de premsa de 22 ºC, aquesta juntament 

amb una molturació ajustada permet obtenir la millor qualitat de cada oliva. El següent pas és la 

separació per decantació, que es fa mitjançant el sistema tradicional de decantació enlloc de 

centrifugació.  

La separació mitjançant la decantació por durar fins a 20 dies en repòs. L’estratificació dels olis permet 

la separació de les diferents fases, obtenint olis d’alta qualitat dins una mateixa premsada.  

Actualment el procés es dur a terme fora de l’explotació, és per això que es necessària la construcció 

d’un moli d’oli i d’un celler  

Pel que fa a la producció de vi, actualment es fa per autoconsum. Amb l’increment de la vinya, es vol 

arribar a comercialitzar també el vi produït a la finca.   

5.4 Activitats d’oleoturisme  

Les activitats d’oleoturisme que es desenvolupen a la finca són les que permeten donar a conèixer el 

valor de l’espai agrari de Manresa, i donar a conèixer el producte amb etiqueta de Manresa, de 

qualitat reconeguda i d’alt valor afegit.  

Aquestes activitats s’ofereixen com activitat dirigida a grups, amb número de persones adaptable a 

les necessitats. S’ofereix en 5 idiomes diferents per potenciar-ne l’atracció de visitants vinguts de 

l’estranger. Estan dirigides per el Sergi Cámara.  

Les visites es centren principalment en el reconeixement sobre el terreny de les tasques de maneig 

en el procés de producció i elaboració de l’oli, fent especial èmfasi en els cultius i el paisatge.  

La visita guiada permet descobrir els cultius de la finca, la combinació històrica de cultius que es feien 

a la zona, així com mostra de les construccions típiques, com són les barraques de vinya i els murs de 

pedra seca. 
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Les visites finalitzen amb un tast dels productes que s’obtenen a la finca. Actualment els tast es fan 

en espais de les mateixes vinyes, que s’habiliten en el moment de ferla visita amb taules i tendals per 

protegir-se del sol.  

L’objectiu de la rehabilitació de l’edificació existent es poder donar suport a l’activitat. L’edificació 

disposarà d’un espai exterior (protegit amb tendals pel sòl) i d’un interior (en cas de mal temps), per 

realitzar el tast de productes de la finca, i s’obre la possibilitat de fer maridatges amb productes locals 

i així donar un impuls a la descoberta de la cultura de la zona a través dels seus productes.  

La rehabilitació de l’edificació existent també contempla una agrobotiga, una bodega i magatzem. 

5.5 Activitats de descoberta i posada en valor del paisatge històric i local format pels 

vestigis de construccions de pedra seca 

La finca disposa de diversos recorreguts que permeten conèixer i posar en valor el paisatge històric 

de la finca, així com mostrar exemples de feixes amb murs de pedra seca i barraques tradicionals que 

s’utilitzaven en els cultius de la zona. En els plànols adjunts a la memòria es poden veure aquests 

recorreguts.  

L’activitat es troba en un territori modelat per les construccions de pedra seca, on moltes d’elles han 

quedat en l’oblit i ocultades en el paisatge forestal. aquest patrimoni es conserva gràcies a les 

activitats agràries respectuoses amb aquestes. 

Els recorreguts descobreixen aquells indrets de la finca amb un valor especial. Els recorreguts són els 

següents: 

- Recorregut del pou de glaç i tina 

- Recorregut de barraques i parets de pedra seca 

- Recorregut esportiu 

Recorregut del pou de glaç i tina 

Amb una distància de 1,7 km, permet descobrir la interacció del paisatge agrari de la zona, amb 

l’alternança de cultius de cereal i àrees forestals.  

El recorregut fa especial èmfasi al pou de glaç de l’Obaga de l’Agneta, que antigament era utilitzat 

per subministrar gel a la ciutat de Manresa, des d’un enclavament proper al camí ral de Manresa a 

Terrassa. 

També cal remarcar la tina que es troba a prop de la riera de Rajadell, en bon estat de conservació 

que ha quedat ocultada per la vegetació, i que forma part del projecte de vinificació tradicional dels 

vins de la finca.  
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Recorregut de barraques de vinya i parets de pedra seca 

Aquest recorregut es troba dins de l’àrea on es realitza l’activitat d’oleoturisme, ja que es pot veure 

clarament les formacions de les antigues feixes de pedra seca, així com diverses barraques de vinya, 

que es troben en perfecte estat de conservació. 

El recorregut té una distància d’uns 650 m.  

Recorregut esportiu 

Aquesta circular de vora 4 km de distància permet descobrir els diversos indrets d’especial valor com 

el pou de glaç, les parets de pedra seca, les barraques, tot fent esport. El recorregut està pensat per 

fer la descoberta del territori caminant, corrents o en bicicleta de muntanya. 

 

 



PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER LA REFORMA D’UN COBERT AGRÍCOLA EXISTENT PER 

A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE VINCULAT A L’EXPLOTACIÓ DE L’OBAGA DE L’AGNETA  

D O C  2 _  M E M Ò R I A  J U S T I F I C A T I V A  D E  L A  F I N A L I T A T  D E  L ’ A C T U A C I Ó  

 

Grup S o luc i ons  Manresa  SLPU -  Eng inye r ia ,  Medi  Ambie nt  i  Consu l tor ia                 P à g i n a  | 30 

6 JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE L’HABITATGE 

6.1 Millora de l’activitat agrícola i forestal 

Es projecta adaptar una construcció existent per transformar-la en un habitatge vinculat a l’explotació 

agrícola i forestal, per tal de millorar el maneig i la gestió de l’explotació i perquè la proximitat a les 

instal·lacions i a l’activitat, faciliti la feina diària i, a més a més, sigui un punt de vigilància 

indispensable de les instal·lacions, a més del benefici en la gestió de la pròpia explotació.  

L’activitat esdevé un actiu important donat que es tracta d’una explotació de producció i elaboració 

de productes com l’oli «verdal Manresa», i genera un valor afegit a través de la cura i custòdia del 

territori, i la recuperació d’estructures agràries tradicionals de pedra seca. 

6.2 Funcions d’assistència, gestió o control de l’activitat 

L’explotació requereix de la presència del cuidador a les immediateses de l’explotació per facilitar les 

labors agrícoles i de producció d’oli. Aquestes operacions requereixen treballar en horaris nocturns 

per treballar en les condicions de temperatura òptima per una elaboració d’alta qualitat, mantenint 

la cadena de baixa temperatura.  

Treballar a temperatures moderades genera una pèrdua en les propietats de l’oli sorgit de premsa. El 

volum i dedicació que representa aquesta varietat d’oliva de l’explotació, fa necessària la vinculació 

de l’habitatge amb l’explotació a la mateixa finca. 

Una explotació amb el valor afegit, com és el cas, requereix d’una presència permanent a l’explotació 

per estar alerta davant de qualsevol imprevist o situació excepcional que pugui sorgir en qualsevol 

moment. Sobretot succeeix en moments de risc per glaçades, a les quals és molt sensible els cultius 

d’olivera. Encara més en els casos de cultius que prioritza la qualitat del producte davant d’altres 

ítems.  

Per poder assolir el total de la capacitat de l’explotació es requereix la vinculació d’un habitatge a la 

finca que permeti gestionar i manejar amb facilitat el global de l’explotació amb garanties que 

permetin seguir desenvolupant i millorant la viabilitat de l’explotació. 

En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi natural (DAAM), resol 

informant favorablement l’expedient. 

6.3 Funcions de vigilància  

L’activitat agrícola i forestal requereix d’instal·lacions, maquinària, eines i materials necessaris pel seu 

desenvolupament, i sense les quals no és viable portar a terme l’activitat prevista a l’Obaga de 

l’Agneta. Les instal·lacions i maquinària del molí d’oli i celler, és un element diferencial i indispensable 

per posar en ple funcionament l’activitat. I a la vegada es tracta d’una inversió important que està a 

l’espera de resoldre les garanties de vigilància que suposa el present projecte a tràmit. 
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A la finca s’emmagatzemarà el producte durant tot el procés d’elaboració fins a l’expedició final. 

Darrerament s’ha vist en altres comarques catalanes com es sostreia oli de cooperatives, ja que esdevé 

un producte d’alt valor comercial. I en aquest cas, el seu valor està per sobre dels productes 

convencionals del mercat.  

La proximitat a vies principals, a zones fàcilment accessibles, i amb una xarxa de camins oberta sense 

possibilitat de control d’accés efectiu, produeix que hi hagi un risc molt elevat de robatoris. Això 

s’afegeix al fet que, per persones alienes a la finca, és fàcil de controlar l’activitat que s’hi realitza, els 

processos que es realitzen, i saber en quin moment es disposa de productes de major valor 

emmagatzemat a la finca.  

Com ja s’ha comentat, s’han produït diversos esdeveniments on s’ha trobat gent intentant sostreure 

material o matèries primeres (tot i no tenir-hi encara les instal·lacions més rellevants, ni 

emmagatzemar producte elaborat). I això atribueix un risc alt a que es reprodueixi a l’Obaga de 

l’Agneta el què ha passat en altres molins d’oli, que tot i ser d’oli de valor més baix que en aquest 

cas, s’han produït robatoris per sostreure directament l’oli elaborat mitjançant camió cisterna. 

En conjunt, la maquinària, eines, instal·lacions i emmagatzematge de producte elaborat a la finca, es 

tracta de recursos econòmics indispensables per la viabilitat de l’explotació, i de valor molt rellevant. 

Sense un habitatge vinculat a l’explotació i situat al costat de les instal·lacions, celler i molí d’oli, no 

esdevé raonable el desenvolupament de l’activitat amb tota la inversió que requereix, i malgrat els 

beneficis que brinda a l’interès general. 

6.4 Justificació de la impossibilitat de trasllat de l’habitatge 

Un habitatge associat a la finca, facilitarà la combinació i gestió entre les activitats existents a la finca, 

permet la presència d’espais adequats per l’oleoturisme i contribueix a les funcions de vigilància de 

la matèria primera i la maquinària existent. 

Aquest fet fa que el seu trasllat a altres indrets llunyans esdevingui inviable. A continuació es resumeix 

les possibilitats en l’entorn més proper a la finca sobre habitatges o masies disponibles: 

- No existeix disponibilitat d’habitatges propers a l’indret, que no sigui el projecte de 

reaprofitament de la construcció preexistent. Precisament per aquest fet, es va optar a l’any 

2015 per comprar aquesta construcció (A) i la seva finca associada, per agrupar a la finca de 

l’Obaga de l’Agneta. S’evita la necessitat de fer una nova construcció a partir de la 

reutilització d’una preexistència. 

 

- La zona dels Comtals no garanteix les necessitats pel desenvolupament de l’activitat. Però 

fins i tot així, no existeix disponibilitat d’habitatges que siguin compatibles amb la rebuda de 

visitants a la finca, espai d’agrobotiga i oferir espais adequats i complementaris a les activitats 

d’oleoturisme. La única disponibilitat existent als Comtals són pisos en un bloc de protecció 
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oficial (B), segons consulta a les plataformes de lloguer i compra d’habitatges (comprovació 

en data 08/10/2019 i 24/10/2019).  

 

- Existeix una masia disponible històricament, que correspon a la masia de Can Poc Oli (C). El 

seu emplaçament no és compatible amb les tasques de vigilància de les instal·lacions a situar 

a la finca, ni dona suport a les activitats d’oleoturisme a la finca per la seva distància. 

L’emplaçament de la masia es troba en zona inundable (Q10 i Q100) en la confluència del 

riu Cardener i Riera de Rajadell, fet que tècnicament en descarta la seva reutilització. En 

qualsevol cas, la inversió que requereix fa inviable l’explotació de l’Obaga de l’Agneta 

(375.000 € + cost de rehabilitació de 740 m2 de sostre que es troba en mal estat). Consulta 

realitzada a través de les plataformes de lloguer i compra d’habitatges (comprovació en data 

08/10/2019 i 24/10/2019). 

 

- Existeix un habitatge disponible a la zona dels Comtals (D), entre la carretera C-58 i el riu 

Cardener. Es tracta d’una edificació que derivat de successives reformes ha perdut el vincle 

amb les característiques d’una construcció pròpia del sòl rústic i desvinculada del seu entorn 

immediat. Es troba situada allunyada de la zona central de l’activitat i separat per la carretera 

C-58, fet que el seu emplaçament no és compatible amb les tasques de vigilància de les 

instal·lacions a situar a la finca, ni dona suport a les activitats d’oleoturisme a la finca per la 

seva distància. El preu de venda és de 810.000 € fet que en fa completament inviable la 

inversió. No disposa d’accés directe a la finca, i requereix accedir a través de la carretera C-

58. Venint des de Manresa es requereix utilitzar el canvi de sentit situat a Castellgalí. 

Consulta realitzada a través de les plataformes de lloguer i compra d’habitatges 

(comprovació en data 08/10/2019 i 24/10/2019). 

 

- Existeix un habitatge disponible a la zona dels Torrents a l’alçada del golf (E). Es tracta d’un 

habitatge rústic que presenta diversitat de materials pel moment constructiu en què es va 

realitzar. Es tracta d’un habitatge vinculat a una explotació ramadera amb elevada superfície 

d’edificacions per rehabilitar (amb cobertes de fibrociment). Aquest emplaçament s’allunya 

més que els anteriors respecte el centre de l’activitat fet. Es reitera la dificultat de acomplir 

amb les tasques de vigilància de les instal·lacions a situar a la finca, ni dona suport a les 

activitats d’oleoturisme a realitzar a la finca per la seva distància. No disposa d’accés directe 

a la finca, i requereix accedir a través de la carretera C-58. Per anar en direcció a Manresa es 

requereix utilitzar el canvi de sentit situat a Castellgalí. Consulta realitzada a través de les 

plataformes de lloguer i compra d’habitatges (comprovació en data 08/10/2019 i 

24/10/2019). 
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7 JUSTIFICACIÓ ALS REQUISITS EXIGITS PER LA LLEI 
D’URBANISME I EL REGLAMENT 

El present document es desenvolupa en el marc del que disposen els articles 47.4 i 5 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme a Catalunya:  

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats 

o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són 

d’interès públic: 

 a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es 

desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què 

es tracti. 

 b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. c) Les infraestructures 

d’accessibilitat. 

 d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la 

infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i 

subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir 

de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic.  

5. L’autorització de les actuacions específiques d’ interès públic a què es refereix l’apartat 4 ha de 

justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb 

el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte 

a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que 

s’autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de 

manera negativa la connectivitat territorial.  

L’art. 48 del propi text legal, estableix el procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions 

específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable. Així mateix l’article 47 del Decret 64/2014 de 13 

de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix els 

supòsits en els quals es exigible la tramitació d’un projecte d’actuacions específiques:  

“ Article 47 Aprovació d’un projecte d’actuació específica 

 47.1 Excepte quan l’aprovació d’un pla especial urbanístic sigui preceptiva d’acord amb l’article 46, 

és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar llicències urbanístiques 

en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat quan facin referència a algun dels actes d’ús 

del sòl i d’implantació o reutilització d’obres següents: 

 a) Les actuacions específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei d’urbanisme. 
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 b) Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de recursos 

naturals.  

c) Els habitatges familiars i els allotjaments de treballadors temporers que estiguin directament i 

justificadament associats a l’activitat rústica de què es tracti, i els projectes de construccions pròpies 

d’una activitat rústica que incorporin aquests usos. 

 d) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, quan no està emparada en un 

projecte d’actuació aprovat d’acord amb la legislació sectorial. e) Les estacions de subministrament 

de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. 

 f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. g) Qualsevol altra actuació que 

afecti restes arqueològiques d’interès declarat, jaciments paleontològics, punts geològics d’interès, 

aqüífers classificats o zones vulnerables o sensibles declarades de conformitat amb la legislació 

aplicable. (....)  

47.3 En els casos en què no és preceptiva l’aprovació d’un pla especial urbanístic, la persona 

interessada, optativament, pot promoure la seva aprovació per permetre l’execució d’algun dels actes 

a què fa referència aquest article en substitució del projecte d’actuació específica requerit. En aquest 

supòsit el pla especial urbanístic que es formuli ha d’incorporar la documentació exigida als projectes 

d’actuacions específiques i, durant la seva tramitació, s’han de sol·licitar els informes requerits per a 

l’aprovació d’aquests projectes 

L’article 49 i següents del referit Reglament estableixen el procediment per la tramitació i aprovació, 

així com la documentació a acompanyar, corresponent la seva presentació davant l’administració 

municipal corresponent al terme municipal afectat per l’actuació que en aquest cas és el de Manresa. 

Des del punt de vista documental, es dona compliment als requeriments legals i s’inclou la Memòria 

justificativa, Memòria d’ordenació, Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística i plànols d’informació i 

ordenació. Documentació que acredita el compliment de les normatives territorials i urbanístiques 

d’aplicació, que expressament es detallen en el document. 

La tramitació que cal seguir és la informació pública del document pel termini d’un mes (art. 51 del 

Decret 64/2014) i simultàniament la petició dels informes de les administracions sectorials 

corresponents determinades a l’article 52 del Decret 64/2014.  Posteriorment, procedeix l’aprovació 

prèvia del PAE per part de l’Ajuntament de Manresa i la tramesa a la CTUCC a l’efecte de la resolució 

definitiva, la qual, en cas de ser favorable, legitima ja per la sol·licitud de la corresponent llicència 

municipal, règim jurídic aplicable en aquest cas per l’exigibilitat de projecte tècnic per dur a terme les 

actuacions. 
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8 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL PLANEJAMENT 
TERRITORIAL, SECTORIAL I URBANÍSTIC VIGENTS 

8.1 Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 

Segons el Pla Territorial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16 de setembre de 

2008, l’àmbit d’estudi s’inclou, des del punt de vista dels sistemes d’espais oberts, dins del Sòl de 

Protecció Especial. Aquests espais són definits i regulats per les Normes d’Ordenació Territorial del 

Pla.  

 

Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, el Pla 

considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i continua d’espais oberts que 

ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents 

caràcters i funcions. 

El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial 

com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000. 

Regulació del sòl de protecció especial (Article 2.7) 

1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens perjudici de la 

precisió de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4. Amb aquesta finalitat ha de ser classificat 

com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, excepcionalment i 

de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir 

definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni 

públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. En els sòl de protecció 

especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article.  
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2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels 

apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, 

de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, s’entén que 

el sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 

5 de l’article esmenat i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de 

transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial.  

3. En el  sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta 

o ampliació de les existents:  

a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la 

millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla. Aquestes 

edificacions corresponen al Tipus A de l’article 2.5. 

b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 

del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) quan es compleixin les condicions i 

exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present article per tal de garantir que no 

afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o 

instal·lacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.5. 

c) Quan les ampliacions d’edificis destinats a usos que poden ser admesos en sòl no urbanitzable no 

poguessin complir les condicions establertes a l’apartat anterior i fossin imprescindibles per a la 

continuïtat de l’activitat i aquesta fos d’interès del municipi, es pot autoritzar una ampliació fins al 

20 % del sostre i del volum existent que no es subjecti total o parcialment a les condicions 

assenyalades.  

4. En el sòl classificat com de protecció especial que estigui destinat a activitats agràries, s’entén com 

a edificacions motivades per la millora de la seva gestió les necessàries per a l’agricultura a cel obert 

i la ramaderia extensiva, tal com els coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per al 

bestiar o la maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 a) i b) de 

l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i els articles concordants 

del Reglament (Decret 305/2006). 

5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també 

totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables en determinades circumstàncies en el sòl 

no urbanitzable a l’empara de l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 

1/2005) i dels articles concordants del Reglament (Decret 305/2006), requereixen, per a ser 

autoritzables, la incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és perceptiu d’acord 

amb el que disposa l’article 6.4 per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els 

efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la 

prevenció dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl, sense perjudici del que 

s’assenyala a l’apartat 8. En tot cas, no s’autoritzaran aquestes edificacions i activitats en sòl de 
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protecció especial si hi ha alternatives raonables d’ubicació en sòls de protecció preventiva o 

territorial. Tampoc no s’autoritzaran noves edificacions en sòl de protecció especial si existeixen 

alternatives de reutilització d’edificacions existents en desús.  

8.2 Pla Director Urbanístic del Pla de Bages 

Segons el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, aprovat definitivament el 28 de setembre de 2006, 

l'àmbit d'estudi s'inclou en sòl no urbanitzable i el qualifica de Matriu Agroforestal (Mixta), subzona 

Àrees agroforestals dels costers (altres espais connectors), que són les zones més extenses en què, 

per dimensions i característiques, cal afavorir la funció productiva vinculada al sector primari. Tant 

pel fet de la seva productivitat primària moderada, com per criteris paisatgístics, de prevenció 

d’incendis, estratègics (en funció dels preus de mercat, possibilitat de dur a terme una gestió més o 

menys intensa del territori, etc.) i de foment de la biodiversitat, s’afavoreix la flexibilitat pel que fa a 

l’ús agrícola o forestal, incloent la ramaderia intensiva i els conreus arboris que no tinguin efectes 

perjudicials sobre els ecosistemes.  

La seva delimitació es recull en el plànol d’Àrees de Regulació Homogènia. 

 

El Pla regula i el planejament municipal pot desenvolupar una regulació més detallada tant de l’ús 

principals com dels secundaris. El Pla assenyala únicament aquells usos secundaris que de forma 

preferent han d’adquirir aquest caràcter, indicant, si s’escau, les condicions de compatibilitat que han 

de complir en relació a l’ús principal. El planejament urbanístic municipal pot autoritzar-ne d’altres, 
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sempre que no estiguin expressament prohibits ni entrin en contradicció amb els objectius i ús 

principal establerts al Pla per cada àrea de regulació homogènia ni amb les determinacions de la 

regulació urbanística.  

8.3 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa 

D’acord als plànols d’ordenació del POUM de Manresa, el cobert agrícola existent es troba en Zona 

de mosaic agroforestal de protecció ecològica i paisatgística, subzona de mosaic agroforestal 

fragmentat (clau 10.2b). 

 

 

D’acord a les Normes Urbanístiques del POUM de Manresa, en l’article 278. Habitatge familiar rural 

es defineix: 

«1. Amb caràcter general no s’admet la implantació de nous habitatges familiars en sòl no 

urbanitzable, llevat d’aquells casos que estiguin directament i justificadament associats a una 

activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica i en les 

zones on s’admet específicament aquest ús. 

2. En els casos que sigui necessària, la implantació de nous habitatges rurals es farà 

preferentment a partir de la reutilització d’edificacions existents. 

3. en cas de preveure noves construccions, aquestes s’ajustaran a les condicions següents: 

a) sostre màxim edificable: 250 m2 

b) nombre màxim de plantes: PB + 1PP 
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c) La finca ha de permetre la inscripció d’un cercle de 20 m de radi mínim i disposar d’accés 

directe als camins existents.  

4. En qualsevol cas, caldrà justificar que dins de la mateixa propietat hi hagi 4,5 ha de sòl 

destinat efectivament a conreu agrícola declarat a la DUN i/o 25 ha de sòl forestal amb pla 

de gestió forestal aprovat”. 

D’acord a l’article 301. Edificacions admeses en les subzones de mosaic agroforestal es defineix el 

següent: 

“2. Excepcionalment i a excepció de la subzona de l’Oller (clau 10.2d), s’admet la implantació 

d’habitatges unifamiliars rurals en aquells casos que estiguin directament i justificadament 

associats a una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, 

rústica i no sigui possible la reutilització d’edificacions existents.  
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9 CONCLUSIONS 
En el present document s’aporta la informació que complementa l’expedient RN: 2018 / 067620 / N, 

en relació a l’expedient del projecte en sòl no urbanitzable de reforma per la construcció d’un 

habitatge vinculat a l’explotació agrària existent a la finca Obaga de l’Agneta. 

Es justifica la necessitat de l’actuació pel desenvolupament de l’activitat prevista, per la seva necessitat 

directa de vigilància a la finca, les necessitats derivades de la gestió de labors per elaboració d’un 

producte d’alta qualitat que requereix treball en fred i de nit, i que requereix d’un vincle amb espais 

adequats per les activitats d’oleoturisme per la promoció dels valors i producte de qualitat associat al 

paisatge de l’Anella Verda i patrimoni de pedra seca de l’entorn de Manresa. 

El projecte planteja reaprofitar una construcció preexistent que es va adquirir expressament per 

minimitzar la necessitat de nova edificació, permet la vigilància indispensable per l’activitat i processos 

de producció a la finca. No existeix alternatives raonables que permeti de reemplaçar o situar en altres 

punts propers i que pugui satisfer les necessitats de l’explotació. 
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El present avantprojecte de “reforma d’un cobert agrícola existent per a la 

construcció d’un habitatge vinculat a l’explotació de l’Obaga de l’Agneta”, 
té la finalitat de descriure les obres de reforma per poder transformar i aprofitar 
una edificació existent i poder destinar-la a habitatge auxiliar vinculat a l’activitat 
d’explotació existent a la mateixa finca. 
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1.1. Identificació i objecte de l’avantprojecte 

Títol de l’avantprojecte 
  

Avantprojecte per a la “reforma d’un cobert agrícola existent per a la construcció d’un habitatge 
vinculat a l’explotació de l’Obaga de l’Agneta” 

       
Objecte del projecte   Reforma d’edificació existent 

       
Situació 
 
Referència cadastral 

  
Polígon 16, parcel·la 208, 08241 Manresa 
 
08112A016002080000QX 

        

 

1.2. Agents 
 

1.2.1. Promotor 

Promotor   MARIA ROSER PINYOT COLL 

  CIF/NIF: 39.337.136-Y 

  Casa Cobert de San Felip, s/n – 08259 Fals (Barcelona) 

  Telèfon: 636 66 58 58    

  obagadelagneta@gmail.com 

        

1.2.2. Projectista 

Projectista   DAVID PÉREZ PAZ 

  Arquitecte 

  CIF/NIF: 39.364.923-D 

  Col·legi: CoAC - Nº col·legiat: 44.117-1 

  Avda. Torrent Canigó, 71, bx - 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) 

  Telèfon: 634 57 10 52    

  dperez@nunarquitectura.com 
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1.3. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 

Emplaçament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’àmbit de la present proposta per a la reforma d’una edificació existent per a la creació d’un habitatge, es 
troba en una finca de forma irregular en sòl no urbanitzable de 45,27 Ha, formada per vàries parcel·les amb 
discontinuïtat, i distribuïdes de la següent manera 38,46 Ha de boscos i 6,81 Ha de conreu agrícola. 

 
Concretament, l’edificació existent objecte de reforma, es troba ubicada en el polígon 16, parcel·la 208, 
amb referència cadastral 08112A016002080000QX. 
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Dades de l’edificació 
existent 

  

El nou habitatge rural es proposa a partir de la reutilització d’una edificació existent a la finca.  

Aquesta edificació, que compleix amb la legalitat urbanística (veure annex “NLEE Notificació de legalització 
edificació existent”), esta composada per una sola planta de forma rectangular de 183,50m2, i coberta a 
dues aigües. 

A nivell constructiu, l’edifici existent es resol estructuralment amb parets de càrrega, una jàssera metàl·lica 
al carener de la coberta i bigues, també metàl·liques.  
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Activitat existent a la 
finca 

 

Activitat que ja es desenvolupa que consisteix en cultius recuperats a través de varietats locals i tradicionals 
de la zona com és l’olivera amb varietat corbella i verdal Manresa, la vinya amb varietats sumoll i mandó, i 
cultiu de cereal. 

Tal i com es descriu en la documentació que consta a l’expedient, l’activitat de l’explotació de l’Obaga de 
l’Agneta es troba distribuïda entre diversos cultius i usos forestals (comptabilitzant cultius en transició): 

- Cereals: 15,67 ha 

- Oliveres: 14,63 ha 

- Vinya: 1,62 ha 

- Altres cultius arbrats (fruiters / fruita seca): 1,25 ha 

L’activitat genera un valor diferencial respecte les explotacions de l’entorn i de la zona de Manresa per la 
seva elaboració de productes propis i comercialització de proximitat, associada a la revalorització de l’espai 
agrícola de Manresa. 

- Elaboració d’oli i vi (molí d’oli i celler) 

- Activitats d’oleoturisme: tast, promoció del producte, i promoció de l’espai agrari de Manresa (tast i 
agrobotiga) 

- Descoberta de la pedra seca 

La producció d’oli es realitza a través de premsa tradicional en fred. L’extracció d’oli es fa en fred, a una 
temperatura màxima de premsa de 22 ºC. Aquesta extracció juntament amb una molturació ajustada a 
obtenir la millor qualitat de cada oliva, dona per resultat un oli d’excel·lent qualitat. Quan s’aplica temperatura 
a la premsada, s’obté una major producció donat que es produeix un major alliberament d’oli i elements, 
però de qualitat menor. 

El pas següent es la separació per decantació, que es fa mitjançant el sistema tradicional de decantació 
enlloc de centrifugació. Aquest comporta l’acumulació de l’oli en dipòsits cilíndrics i el buidat i separació de 
les diferents fases. 

La separació mitjançant la decantació és pot allargar fins a 20 dies de repòs. L’estratificació dels olis permet 
la separació de les diferents fases, obtenint olis d’alta qualitat dins una mateixa premsada. Un cop efectuada 
la decantació, es conserva els diferents tipus d’oli en partides separades.  

El treball continuat en fred, des de la collita a temperatures baixes fins a la premsa permet obtenir una 
qualitat de gamma extra, element molt superior a la resta d’olis que es poden trobar al mercat. A la vegada, 
aquest procés productiu està lligat a una explotació que prima la qualitat enlloc de la quantitat. Aquesta 
producció pròpia anirà associada a un molí d’oli propi i celler previst a instal·lar a la finca, i vinculat a les 
activitats oleoturístiques. Aquestes últimes són les que permeten donar a conèixer el valor de l’espai agrari 
de Manresa, i donar a conèixer el producte amb etiqueta de Manresa, de qualitat reconeguda i d’alt valor 
afegit. 

A nivell d’activitat d’oleoturisme s’ofereix com a activitat dirigida a grups, amb número de persones adaptable 
a les necessitats. Es centra principalment en el reconeixement sobre el terreny de les tasques de maneig 
en el procés de producció i elaboració d’oli, fent especial èmfasi en els cultius i el paisatge. Es realitza una 
visita que permet descobrir els cultius de la finca, i la combinació històrica de cultius que es feia a la zona 
(olivera, vinya, ametllers), així com mostrar exemples de les feixes amb murs de pedra seca i barraques 
tradicionals que s’utilitzaven pels cultius de la zona. Les visites es finalitzen amb el tast d’olis d’elaboració 
pròpia de la mateixa finca. 

   

Aquesta experiència permet establir un lligam directe entre el paisatge agrícola i patrimoni històric, amb un 
producte local d’alta qualitat. La importància del vincle fa que aquestes visites es situïn en llocs concrets de 
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la finca, llocs de qualitat, amb presència dels diferents elements a explorar. Es situen en la zona est de la 
finca, i que esdevé el centre de l’activitat. 

Les activitats d’oleoturisme s’ofereixen en 5 idiomes diferents per potenciar-ne l’atracció també de visitants 
estrangers, i està dirigida a amplis públics, en especial a grups que van a descobrir els elements diferencials 
del producte de qualitat. Es tracta d’activitats que es poden desenvolupar amb col·laboració amb referents 
de la gastronomia local de la comarca. En ocasions s’han realitzat col·laboracions per combinar-ho amb 
maridatges de productes de la comarca. 

Per altra banda, aquestes activitats oleoturístiques es complementen amb activitats de descoberta i posada 
en valor del paisatge històric i local format pels vestigis de construccions de pedra seca. A la finca s’han 
organitzat jornades com la commemorativa del reconeixement de la pedra seca com a part del patrimoni 
immaterial de la humanitat, a través del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Per altra banda, l’activitat forestal està permetent actuacions anuals i continuades per la millora en el 
desenvolupament del bosc, i en la reducció de la biomassa present en aquest. Aquestes actuacions es 
realitzen en el marc del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, document que n’acredita la planificació i 
ordenació a llarg termini, així com la supervisió de l’òrgan en matèria forestal. 

En el marc de prevenció d’incendis forestals, cal remarcar que la finca a més d’integrar-se als ADF del Pla 
de Bages, disposa de cisterna dels ADF in-situ, i esdevé un espai on es realitzen activitats periòdiques de 
formació pels membre del mateix ADF. 
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Antecedents 

  

D’acord amb la informació facilitada per la propietat, l’explotació de l’Obaga de l’Agneta està documentada 
des de l´any 1719, destinada a terres de vinya i oliveres. Aquesta explotació ha anat evolucionant fins a 
assolir 45,27 ha., de les quals 38,46 ha. forestals i 6,81 ha. de conreu. 
 
Es tracta d’una finca situada a la perifèria del nucli urbà de Manresa. Aquest fet comporta una pressió 
urbana que fa d’especial interès el manteniment d’una agricultura consolidada i forta, que s’aparti de les 
tendències de les agricultures periurbanes1. Aquestes acaben esdevenint agricultures marginals i poc 
competitives, transformant-se en espais degradats on no hi ha existència d’agricultura, i per tant, pateix un 
procés de deshumanització. 
 
Altrament, una agricultura ben assentada, es pot veure beneficiada d’un consumidor proper, que valori i 
estigui disposat a gaudir de l’agricultura de proximitat, amb productes i varietats locals i de qualitat, i 
esdevenir un gestor actiu del territori. 
 
Síntesi dels antecedents de l’explotació 
A partir de l´any 2001, es fa càrrec de la direcció de l´explotació Roser Pinyot Coll. 
 
A partir de l´any 2008, Roser Pinyot Coll, decideix donar un nou impuls a l´explotació amb l’objectiu 
d’impulsar i recuperar els cultius històrics de la finca i propis del municipi. 
 
Es redacta el Pla Tècnic de Gestió i millora Forestal de l´Obaga de l´Agneta per finques superiors a 25 Ha. 
Pla número 3072, aprovat pel Centre de la Propietat Forestal el 4 de Febrer de 2009. 
 
Es posa especial atenció a la recuperació de la gran quantitat d´oliveres que es troben repartides a la finca. 
 
També es treballa amb la recuperació i manteniment de l’extens patrimoni de pedra seca existent a la finca, 
barraques de vinya, tina de vinya, pou de glaç. 
 
A partir de l’any 2012 i atès que dins a la propietat no hi ha cap construcció, es comencen a fer reunions 
amb l´Ajuntament de Manresa, sobre la possibilitat de poder fer una construcció per viure a la finca i poder 
construir un magatzem agrícola, atesa l´extensió de la mateixa, els conreus, les vinyes, la massa forestal, 
etc. 
 
Es constitueix la societat agrària Obaga de l’Agneta SCP pel desenvolupament de l’activitat a l’explotació, 
i en són membres la Roser Pinyot Coll i Sergi Càmara Fuentes. 
 
El 30/11/2012, inscripció al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. 
 
Núm. inscripció al CCPAE CT/3381/P. A partir de 2012 cada any s’ha sol·licitat ampliació de superfície de 
nou conreu ecològic, fet que n’acredita la voluntat d’implementació i assentament en el territori. 
 
Des del 2012 els dos membres de l’Obaga de l’Agneta SCP realitzen formacions a través de l’Escola Agrària 
i altres centres de referència en relació a Viticultura i Enologia, olivicultura, biodinàmica, indústria ecològica, 
seguretat alimentaria, manipulació d´aliments, aplicació de fitosanitaris, tasts avançats d´olis, certificació 
ecològica, esporga d´oliveres, pedra seca, mestre d´almàssera, emprenedoria en olivicultura i vinya, 
diagnòstic del sòl, oleoturisme, vitivinicultura ecològica. 
 
Inici de la comercialització d´oli de producció pròpia de la campanya 2012. 
 
A partir del 2013 es realitzen trobades amb l’Ajuntament de Manresa on es reconeix l’impuls i posada en 
valor l’activitat del sector primari del municipi de Manresa, i s’inicien els contactes per demanar la 
construcció d’un molí d’oli vinculat a la finca, i lligat a la construcció d’un habitatge vinculat a l’explotació. 
 
L’any 2014 donat que a la finca no hi ha construccions preexistents a reutilitzar per l’explotació, i per poder 
desenvolupar l’activitat agrària i de transformació, es busca la compra d’una edificació preexistent contigua 
a la finca. 
 
Abans de comprar-la, els titulars es posen amb contacte amb l´Ajuntament, per verificar si la construcció 
serviria pels interessos d´habitatge. L´Ajuntament la coneix per quan va tenir obert un expedient 
administratiu segons sens refereix i sens acredita, essent actualment una construcció plenament legal. 
 
Davant la resposta afirmativa de l´Ajuntament, finalment es compra la parcel·la amb la construcció existent 
i es posa en coneixement del mateix. 
 
La construcció que s’incorpora a la finca permet la seva reutilització per incorporar-la al programa i activitat 
de l’explotació. Essent una construcció que, previ a la compra-venda, no presentava una activitat associada 
i per tant, es possibilita la seva incorporació al teixit de producció del sector primari. 
 
Conveni de col·laboració amb l´Escola Agrària de Manresa per la realització d’hores pràctiques, i centre 
homologat com empresa per fer formació pràctica en centres de treball, per part de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Es sol·licita Pla de Reestructuració i Reconversió de la vinya en la campanya 2014-2015. Per plantar 1.9 
Ha de vinya de varietats autòctones del Bages, sumoll i mandó. Plantació 1 ha. d´olivera de varietat 
autòctona Corbella, i plantació 1,9 ha. de vinya. 
 
El 25 de Febrer de 2015, s´oficialitza la referida compravenda de la finca on hi ha una construcció situada 
a Can Poc Oli s/n. Registre de la Propietat número U de Manresa, volum 2507, llibre 1136, foli 119, finca 
número 3.025, inscripcions 10º i 12ª. Referència cadastral 08112A016002080000QX. 
 
A l’abril de 2015, i de forma coordinada amb l’Ajuntament, s’inicia els treballs per tramitar la Modificació 
Puntual del POUM de Manresa en l´àmbit de l´Obaga de l´Agneta, per poder acollir les necessitats 
expressades pel desenvolupament de l’activitat a través de la reutilització de la construcció existent que 
s’ha comprat expressament. 
 
Col·laboració amb la Facultat de Farmàcia, de la Universitat de Barcelona, Departament de Dermofarmàcia 
i Cosmetologia per dissenyar i elaborar una crema corporal amb el propi oli d´oliva. 
 
(2016-2017) Finalment es trasllada als titulars que veient més propera l´aprovació del nou POUM, es 
desisteix de la via de modificació puntual del PGM. L´Ajuntament creu que es millor que quedi incorporat 
en el tràmit d’aprovació del nou POUM de Manresa. 
 
El 16/9/2016 s’obté llicència municipal d’obres per la construcció d’un magatzem agrícola a la finca, 
projectat al costat de l’edificació preexistent que es va adquirir al 2015. 
 
Amb els anys s’augmenta el volum de producció d´oli i vinya, fruit del treball dels anys anteriors, i la posada 
en marxa de recuperació de cultius. 
 
S’inicia les visites d’oleoturisme i descobriment del patrimoni de pedra seca a la finca. 
 
A partir del 2018, i un cop aprovat el POUM de Manresa s’inicia els tràmits urbanístics necessaris per 
l’obtenció de llicència d’obres per la reutilització de l’edificació existent a la finca, per incorporar un habitatge 
auxiliar vinculat a l’explotació agrícola de la finca. 
 
L’obaga de l’Agneta són membres fundadors de la Taula de l´oli del Bages, i s’incorpora a l´ADF Pla de 
Bages per millorar la custòdia i vigilància del territori. 
 
El Sergi Càmara és membre del jurat del Panell de Tast Oficial d'olis Verges d'oliva de Catalunya des de 
l’any 2015. Aquest és un òrgan oficial de la Generalitat de Catalunya, el qual disposa de 30 tastadors que 
fan els anàlisis organolèptiques d'olis verges d'oliva. 
 
L’explotació de l’Obaga de l’Agneta disposa de superfície agrícola per transformar a cultius d’olivera i vinya, 
per poder potenciar i donar l’impuls a l’activitat. 
 
Des del 2018 es cedeix espai i recursos materials de la finca Obaga de l’Agneta a l’ADF Pla de Bages, per 
realitzar activitats formatives pràctiques, dirigida als integrants de l’ADF. 
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1.4. Descripció de l’avantprojecte 

1.4.1. Descripció general i relació amb l'entorn. 

Descripció general de la 
posta 

 

Es proposa la reforma de l’edificació existent a la finca, la qual s’adequarà i s’integrarà en l’activitat existent 
i futura de la finca. 
 
Es dissenya amb un programa de necessitats d’habitatge familiar “flexible”, que pugui donar suport a 
l’activitat, tenint en compte que, alguns del seus espais es podran compartir i per tant seran comuns amb 
aquesta. 
 
A la façana est, es disposarà d’un espai exterior (terrassa) per realitzar-hi les activitats a l’aire lliure sempre 
que sigui possible, un espai sense tancaments, i amb suport de tendals per les èpoques d’estiu. 
 
Durant les èpoques de tardor i hivern, aquestes activitats es poden desplaçar a l’interior de l’edifici, a la 
sala principal. Aquesta disposa de quatre finestrals pels quals es pot accedir, i per tant, amb un accés 
directe interior-exterior. Es tracta d’un espai diàfan que permet acollir-hi activitats quan sigui necessari per 
les condicions ambientals exteriors. 
 
Tan des de la sala principal com a través de la zona est, es disposa d’accés a cambra higiènica apte pels 
visitants. Es disposarà d’accés a servei durant l’estada a la finca. 
 
La zona nord de la construcció es destina a espai d’enobotiga. Aquest espai correspon al punt d’inici, i el 
punt de recepció de visitants, i al mateix moment, punt expositor i explicatiu dels vins elaborats a la finca. 
 
Aquest espai disposa d’una petita zona de bodega vinculada a l’enobotiga, petit magatzem de producte 
acabat. La zona d’enobotiga, es tracta d’un espai amb accés directe interior-exterior que facilita el 
moviment de persones i grups. Per tant, pot esdevenir un punt d’inici de les activitats que s’inicia amb la 
descoberta de l’entorn paisatgístic, patrimonial i de cultius de la finca. 
 
A més, l’habitatge familiar, complementarà l’activitat que es produirà en el magatzem agrícola que es 
construirà al costat, llicència d’obra de 16/9/2016 (LLI.OMA 21/2016), i que albergarà una oleobotiga, una 
zona de descàrrega dels productes de collita pròpia, emmagatzematge en tines adequades pel procés 
d’elaboració, guarda de maquinària,...etc. 
 
 

Relació amb l'entorn 

  

L’actuació de reaprofitament esdevé una oportunitat pel territori. Permet incorporar una edificació adquirida 
expressament (any 2015) per a ésser integrada en el teixit de l’explotació. Aquesta construcció formava 
part d’una finca de 2 ha amb escasses possibilitats de rendibilitzar-ne la seva presència en el territori. 

Tal i com es descriu en l’Estudi d’impacte i integració paisatgística. La conca visual de l’edificació existent 
de l’Obaga de l’Agneta és molt reduïda, condicionada pels elements del relleu propers i pels elements 
vegetals que l’apantallen. La línia d’horitzó des de l’edificació la configuren els elements vegetals, 
principalment pins, del cim del turó de París a l’oest, i de la vessant del turó cap a Can Poc Oli a l’est. 

Actualment l’edificació existent esta pràcticament del tot apantallat a partir d’un radi d’influència visualde25-
30 m al voltant d’aquest gràcies a la combinació entre la topografia i les cobertes vegetals properes. 

En aquest sentit, l’edifici no és visible des de cap dels indrets més freqüentats de l’entorn tals com la ciutat 
de Manresa, els Comtals o la carretera C-55. 

       

A més, l’acabat de les façanes amb aplacat de pedra i la coberta inclinada a dues aigües de teula àrab li 
confereixen un aspecte molt integrat en el seu entorn. 
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1.4.2. Justificació del compliment del planejament territorial i el planejament urbanístic vigents. 

Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Centrals 

  

Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16 de setembre de 
2008, l'àmbit d'estudi s'inclou, des del punt de vista dels sistemes d'espais oberts, dins de Sòl de Protecció 
Especial. Aquests espais són definits i regulats per les Normes d’Ordenació Territorial del Pla.  

 

Article 2.6 Sòl de protecció especial: definició  

Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, el Pla considera 
que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la 
biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. 
El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial com 
el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000. 

 

Article 2.7 Sòl de protecció especial: regulació  

1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens perjudici de la precisió 
de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4.Amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a sòl no 
urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, excepcionalment i de manera 
justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la 
permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar 
del procés de gestió urbanística corresponent. En els sòls de protecció especial determinats pel Pla s’ha 
d’aplicar el règim que estableix aquest article. 

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels apartats 4 
i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, s’entén que el sòl de protecció 
especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de l’article esmentat 
i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar 
de forma clara els valors que motiven la protecció especial.  

3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta o 
ampliació de les existents: a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte 
de protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla. 
Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.5. 

b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es compleixin les condicions i exigències 
que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present article per tal de garantir que no afectaran els valors que 
motiven la protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o instal·lacions corresponen als tipus B i 
C de l’article 2.5. 
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c) Quan les ampliacions d’edificis destinats a usos que poden ser admesos en sòl no urbanitzable no 
poguessin complir les condicions establertes a l’apartat anterior i fossin imprescindibles per a la continuïtat 
de l’activitat i aquesta fos d’interès per al municipi, es pot autoritzar una ampliació fins al 20% del sostre i 
del volum existent que no es subjecti total o parcialment a les condicions assenyalades. 

4. En el sòl classificat com de protecció especial que estigui destinat a activitats agràries, s’entén com a 
edificacions motivades per la millora de la seva gestió les necessàries per a l’agricultura a cel obert i la 
ramaderia extensiva, tal com els coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per al bestiar o 
la maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 a) i b) de l’article 47 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i els articles concordants del Reglament (Decret 
305/2006). 
 
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també totes 
aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables en determinades circumstàncies en el sòl no 
urbanitzable a l’empara de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i dels 
articles concordants del Reglament (Decret 305/2006), requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació 
a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposa l’article 6.4 per 
tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn 
territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial 
d’aquest sòl, sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. En tot cas, no s’autoritzaran aquestes 
edificacions i activitats en sòl de protecció especial si hi ha alternatives raonables d’ubicació en sòls de 
protecció preventiva o territorial. Tampoc no s’autoritzaran noves edificacions en sòl de protecció especial 
si existeixen alternatives de reutilització d’edificacions existents en desús. 

Pla Director Urbanístic 
del Pla de Bages 

  

Segons el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, aprovat definitivament el 28 de setembre de 2006, 
l'àmbit d'estudi s'inclou en sòl no urbanitzable i el qualifica de Matriu Agroforestal (Mixta), subzona Àrees 
agroforestals dels costers (altres espais connectors), que són les zones més extenses en què, per 
dimensions i característiques, cal afavorir la funció productiva vinculada al sector primari. Tant pel fet de la 
seva productivitat primària moderada, com per criteris paisatgístics, de prevenció d’incendis, estratègics 
(en funció dels preus de mercat, possibilitat de dur a terme una gestió més o menys intensa del territori, 
etc.) i de foment de la biodiversitat, s’afavoreix la flexibilitat pel que fa a l’ús agrícola o forestal, incloent la 
ramaderia intensiva i els conreus arboris que no tinguin efectes perjudicials sobre els ecosistemes. 

La seva delimitació es recull en el plànol d’Àrees de Regulació Homogènia. 
 

 

El P.D.U. regula i el planejament municipal pot desenvolupar una regulació més detallada tant de l’ús 
principals com dels secundaris. El P.D.U assenyala únicament aquells usos secundaris que de forma 
preferent han d’adquirir aquest caràcter, indicant, si s’escau, les condicions de compatibilitat que han de 
complir en relació a l’ús principal. El planejament urbanístic municipal pot autoritzar-ne d’altres, sempre 
que no estiguin expressament prohibits ni entrin en contradicció amb els objectius i ús principal establers 
al P.D.U. per cada àrea de regulació homogènia ni amb les determinacions de la legislació urbanística. 
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Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de 
Manresa 

  

Segons el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa, l'àmbit d'estudi s'inclou en sòl no 
urbanitzable i el qualifica  de Zona de mosaic agroforestal de protecció ecològica i paisatgística, 
subzona de mosaic agroforestal fragmentat (clau 10.2b).  
 

 

 

Article 278. Habitatge familiar rural  

1. Amb caràcter general no s’admet la implantació de nous habitatges familiars en sòl no urbanitzable, 
llevat d’aquells casos que estiguin directament i justificadament associats a una activitat agrícola, 
ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica i en les zones on s’admet específicament 
aquest ús.    

2. En els casos que sigui necessària, la implantació de nous habitatges rurals a es farà preferentment a 
partir de la reutilització d’edificacions existents.    

3. En cas de preveure noves construccions, aquestes s’ajustaran a les condicions següents: 

 a. Sostre màxim edificable    250 m2  

b. Nombre màxim de plantes    PB+1PP 

c. La finca ha de permetre la inscripció d’un cercle de 20 metres de radi mínim i disposar d’accés directe 
als camins existents. 4. En qualsevol cas, caldrà justificar que dins de la mateixa propietat hi hagi 4’5ha de 
sòl destinat efectivament a conreu agrícola declarat a la DUN i/o 25ha de sòl forestal amb pla de gestió 
forestal aprovat.  

 

Article 301. Edificacions admeses en les subzones de mosaic agroforestal  

 

1. En la zona de mosaic agroforestal de protecció ecològica i paisatgística s'autoritzen els tipus 

d’edificacions següents: a. Edificacions auxiliars a l'ús agrícola o ramader extensiu, definides com aquelles 

instal·lacions destinades a emmagatzemar eines, màquines i productes agrícoles.  

b. Edificacions destinades a granges, preferentment a partir de la reutilització d’edificacions existents. En 

cas de preveure noves construccions, caldrà justificar-ho degudament d’acord amb les determinacions que 

fixa l’article 2.7 de les normes d’ordenació territorial del PTPCC.  En qualsevol cas, en la subzona de l’Oller 

(clau 10.2d) no s’admeten construccions destinades a granges  

c. Les edificacions incloses al Catàleg de Masies i Cases rurals i les ampliacions previstes en cada cas per 

aquest pla especial.  
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2. Excepcionalment i a excepció de la subzona de l’Oller (clau 10.2d), s’admet la implantació d’habitatges 

unifamiliars rurals en aquells casos que estiguin directament i justificadament associats a una activitat 

agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica  i no sigui possible la 

reutilització d’edificacions existents.     
 

 

 

1.4.3. Serveis urbanístics 

En les immediacions de l’edificació existent objecte de reforma hi trobem una escomesa elèctrica (arribada de línia elèctrica) i una escomesa 
d’aigua. 

Des d’aquestes escomeses es realitzarà la instal·lació d’aigua i la instal·lació d’electricitat, de manera soterrada, fins a l’habitatge familiar 
(objecte del present avantprojecte) i fins al cobert previstos. 

Referent a la xarxa de clavegueram, es preveu ubicar una fossa sèptica, a prop del camí d’accés, per facilitar el seu buidatge, que donarà 
servei a les dues edificacions previstes. 
 

Veure plànol “G06  SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS I PREVISTOS” 
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1.4.4. Superfícies útils i construïdes. 
  
 

Superfícies útils desglossades 

Planta baixa 

Referència 
Superfície útil 

(m²) 

Vestíbul 5.75 

Safareig-Neteja 7.57 

Habitació 01 13.53 

CH 03 4.40 

Vestidor  6.17 

Sala-Menjador-Cuina 42.18 

Distribuïdor 3.21 

Pas 01 1.07 

Habitació 02 12.04 

CH 02 3.65 

Habitació 03 17.28 

CH01 4.65 

Pas 02 3.04 

Magatzem vins 5.95 

Enobotiga 22.73 

Total útil interior 153.22 

Terrassa 40.28 

Total útil exterior 40.28 

Total 193.50   
  

Superfícies útils i construïdes 

Us (tipus) 
Sup. útil 

(m²) 
Sup. cons. 

(m²) 

Planta baixa 153.22 183.50 

Total 153.22 183.50 

Notació: 
Sup. útil: Superfície útil 
Sup. cons.: Superfície construïda 

 

 

Manresa, a 08 de juliol de 2020 

 

 

 

 

David Pérez Paz 

Arquitecte 
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2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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NLEE NOTIFICACIÓ DE LEGALITZACIÓ EDIFICACIÓ EXISTENT 
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II. PRESSUPOST 
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Manresa, a 08 de juliol de 2020 

 

 

 

 

David Pérez Paz 

Arquitecte 
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G-02
NORMATIVA URBANÍSTICA

ND 020/2015

REFORMA EDIFICACIÓ "OBAGA DE L'AGNETA"

POLÍGON 16, PARCEL·LA 208

08241 MANRESA

SE

08 juliol 2020

ROSER PINYOT COLL

N.M. N.M.

N.M.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals Pla Director Urbanístic del Pla de Bages
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G-03
ESTAT ACTUAL EDIFICACIÓ I ENDERROCS

ND 020/2015

REFORMA EDIFICACIÓ "OBAGA DE L'AGNETA"

POLÍGON 16, PARCEL·LA 208

08241 MANRESA

1/100
1.00m 2.00m

08 juliol 2020

ROSER PINYOT COLL



RENTADORA

HABITACIÓ 01
Sup: 13.53 m²

VESTIDOR
Sup: 6.17 m²

C.H.03
Sup: 4.40 m²

HABITACIÓ 02
Sup: 12.04 m²

PAS 01
Sup: 1.07 m²

C.H.02
Sup: 3.65 m²

HABITACIÓ 03
Sup: 17.28 m²

MAGATZEM VINS
Sup: 5.95 m²

ENOBOTIGA (VENTA DE VINS)
Sup: 22.73 m²

PAS 02
Sup: 3.04m²

C.H.01
Sup: 4.65m²

DISTRIBUÏDOR
Sup: 3.21m²

SALA-MENJADOR-CUINA
Sup: 42.18 m²

VESTÍBUL
Sup: 5.75 m²

SAFAREIG-NETEJA
Sup: 7.57m²

TERRASSA
Sup: 40.28 m²
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G-04
PROPOSTA EDIFICACIÓ

ND 020/2015

REFORMA EDIFICACIÓ "OBAGA DE L'AGNETA"

POLÍGON 16, PARCEL·LA 208

08241 MANRESA

1/100
1.00m 2.00m

08 juliol 2020

ROSER PINYOT COLL

PLANTA

ALÇAT OESTALÇAT NORD ALÇAT SUD

ALÇAT EST

SECCIÓ A SECCIÓ B

N
.M
.



RENTADORA

MAGATZEM I ZONA TÈCNICA

CALDERA

BIOMASA

CELLER

MOLÍ

OLEOBOTIGA

 I ZONA DE TAST
WC

CUINA-SALA-MENJADOR

VESTÍBUL

HABITACIÓ

01

VESTIDOR

C.H.

SUITE

C.H.02

MAGATZEM

VINS
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SAFAREIG

NETEJA

C.H.01

HABITACIÓ 02

DISTRIBUÏDOR

PAS
HABITACIÓ 03
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VENTA DE VINS
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ACCÉS PRIVAT ACCÉS CLIENTS ACCÉS CLIENTS
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G-05
RELACIÓ EDIFICACIÓ-COBERT. USOS.

ND 020/2015

REFORMA EDIFICACIÓ "OBAGA DE L'AGNETA"

POLÍGON 16, PARCEL·LA 208

08241 MANRESA

1/200
2.00m 4.00m

08 juliol 2020

ROSER PINYOT COLL
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ÚS ACTIVITAT 

ÚS COMPARTIT ACTIVITAT-HABITATGE 

ÚS HABITATGE 

PLANTA GENERAL

PLANTA GENERAL



RENTADORA

HABITATGE 

COBERT

ESCOMESA ELECTRICA

FOSSA SÈPTICA

ESCOMESA AIGUA
EXISTENT

EXISTENT

PREVISTA
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INSTAL·LACIÓ PREVISTA AIGUA
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ESCALA

A
R

Q
U

IT
E

C
T

E

AVDA. TORRENT CANIGÓ, 71  ·  08250 SANT JOAN DE VILATORRADA

M
O

D
IF

IC
A

T
D

A
T

A
P

L
À

N
O

L
S

IT
U

A
C

IÓ
P

R
O

JE
C

T
E

V
IS

A
T

0

P
R

O
M

O
T

O
R

DAVID PÉREZ PAZ 

G-06
SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS I PREVISTOS

ND 020/2015

REFORMA EDIFICACIÓ "OBAGA DE L'AGNETA"

POLÍGON 16, PARCEL·LA 208

08241 MANRESA

1/300
3.00m 6.00m

08 juliol 2020

ROSER PINYOT COLL

N
.M
.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER LA 

REFORMA D’UN COBERT AGRÍCOLA EXISTENT PER 

A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE VINCULAT 

A L’OBAGA DE L’AGNETA  
 

TRÀMIT ART. 48 DL 1/2010 

 

 Doc 4. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

 

Sol·licitant: Mª ROSER PINYOT COLL 

Manresa, Agost 2020
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1. OBJECTIU

L’objectiu del present procediment és establir les pautes a seguir per a realitzar el correcte 

manteniment correctiu del tractor NEW HOLLAND TN80F. 

2. PROCEDIMENT

2.1. Descripció dels elements a considerar

Punts de greixat
Els tractor disposa de punts de greixat de tipus A (crítics) i punts de greixat tipus B (secundaris) 

Tipus A: ròtules de les rodes davanteres (4 punts a cada roda) 

Tipus B: eix de transmissió (greixat frontal i posterior), eixos dels 2 punts del hidràulic i rodes 
posteriors.

Usarem greix de liti SAE

Un bon greixat garanteix la no presència d’avaries.

Oli motor

Filtre oli motor
Filtre ref. SDF PARTS 0.044.1567.0/10 (1 unitat) 

Filtre oli hidràulic
Filtre ref. SDF PARTS 2.4419.350.0/10 (2 unitats) 

Filtre gasoil
Filtre ref. CNH 84535312 (1 unitat) 

Filtre aire refrigeració

2.2. Manteniment preventiu 

a) Greixat

Material necessari 

Per al greixat del tractor necessitarem una bomba de greix. 
Recàrregues de greix 
Clau Allen per purgar la bomba de greix 
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Operativa 

L’aplicació es realitzarà en funció de la criticitat dels punts. 

Tipus A: després de cada jornada de treball llarga 

Tipus B: cada setmana un parell de manxades 

b) Oli motor

Material necessari 

Per obrir el desguàs caldrà una clau allen nº8. 

Cosi per recollir l’oli vell

Oli per motor

Operativa 

Buidar el dipòsit de l’oli

Reomplir amb el nou oli 

c) Filtre Oli motor

Material necessari 

Cosi per recollir l’oli vell

Recanvi del filtre 

Pany de roba 

Operativa 

Canviar el filtre 

La vida útil del filtre és aproximadament de 250 a 300 hores 
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d) Filtre Oli hidràulic

Material necessari 

Cosi per recollir l’oli vell

Recanvi del filtre 

Pany de roba 

Operativa 

Canviar el filtre 

La vida útil del filtre és aproximadament de 250 a 300 hores 

e) Filtre gasoil

Material necessari 

Clau allen nº 11 

Cosi per recollir fuites de gasoil 

Recanvi del filtre 

Operativa 

Netejar el filtre previ situat al lateral dret (sentit de la conducció).  

Treure el filtre  

Canviar les juntes tòriques 

Colocar el filtre, sense apretar del tot. Bombejar gasoil amb el prefiltre i un cop 
sobreeixeixi acabar d’apretar-ho.

La vida útil del filtre és aproximadament de 250 a 300 hores 

f) Filtre aire de refrigeració

Material necessari 

Aire comprimit 

Operativa 

Després de 8-10 hores de treball intens (on es faci molta pols) 
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Obrir el lateral dret afluixant els 2 cargols. 

Treure els filtre i prefiltre del lateral dret (desenroscant els 2 passadors). 

Netejar acuradament amb la pistola d’aire comprimit. També passar la pistola pel 

refrigerador. 

g) Revisió dels elements de senyalització

Trimestralment es realitzarà una revisió conforme funcionen tots els elements de 
senyalització, inclòs el llum de circulació per carretera. 

h) Revisió dels pneumàtics

Anualment es realitzarà una revisió de la rodadura dels pneumàtics 

i) Oli hidràulic

Anualment es realitzarà una revisió del nivell i pressió de l’oli de l’hidràulic.

j) Llums panell de control

Trimestralment es realitzarà una revisió del correcte funcionament dels llums del panell de 
control. 

2.3. Inspeccció tècnica de vehicles 

Anualment es durà el tractor a superar les proves de la ITV. 

3. REGISTRE DE RESULTATS

Les revisions i actuacions de manteniment (preventiu o correctiu) es registraran en el R001. 
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1. OBJECTIU

Establir les pautes de manteniment preventiu que ajudin a minimitzar les avaries i allargar la 
vida útil del l’equip STILL MS192T / STILL MS192TC. 

2. PROCEDIMENT

2.1. INTRODUCCIÓ

Les accions que es descriuen en el apartat següent vindran condicionades (sobretot la 
freqüència) pel tipus d’ús que es faci de l’equip.

Així doncs, les hores de treball consecutives i el tipus de fusta sobre la que treballi (fresca o 
seca, gruixuda o prima) determinaran la periodicitat. 

2.2. PROCEDIMENT OPERATIU 

a) Gestió de la cadena

Un correcte afilat de l’equip de tall ens garantirà:

- Reduir el risc de reculades
- Reduir les probabilitats de sortida/trencament de la cadena
- Proporciona resultats de tall òptims
- Augmenta la durabilitat de la cadena
- Evita l’augment del nivell de vibracions
- Utilitzar únicament la cadena indicada en les especificacions tècniques del

fabricant

a.1.) Generalitats

No tall amb la cadena sense afilar. Produirà pols i no virutes.  

Una cadena ben afilada atravessa per si sola l’element a tallar.

La part que talla s’anomena eslabó de tall, format per la dent de tall i el taló de 
profunditat. La profunditat de tall vindrà determinada per la distancia entre ambdós.

Hi ha 3 mesures a considerar durant l’afilat:

- Angle d’afilat

- Angle de tall
- Posició de la llima
- Diàmetre de la llima

Per a garantir que es fan els angles correctes es recomanable utilitzar el calibrador d’afilat.
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a.2.) Afilat de les dents tallants

Per l’afilat es requereix una llima rodona y un calibrador d’afilat. El diàmetre s’indica a les 
especificacions tècniques del fabricant. 

- Comprovar que la cadena està ben tensada
- Afilar de l’interior de la dent cap a l’exterior

- Afilar primer totes del dents d’un sentit i, seguidament, girar la motoserra i fer les de
l’altre.

- Afiles totes les dents a la mateixa longitud. Canviar la cadena quan la longitud arribi
als 4 mm

a.3.) Ajust de la profunditat de tall

Al afilar la dent es redueix la altura del taló de profunditat. Per mantenir la capacitat 
màxima de tall. Els valors de profunditat a seguir son els indicats en les especificacions 
tècniques del fabricant. 

L’ajustament de la profunditat es farà amb les dents de talls ja afilades. Seria recomanable 

ajustar la profunditat cada 3 afiltats de les dents de tall (no cal fer-ho cada vegada). 

Per a ajusta la profunditat de tall cal una llima plana i el calibrador de profunditat (per 
obtenir la mida i angle correctes). 

Colocar el calibrador sobre la cadena i llimar el sobrant fins que no es noti resistència al 
passar-la per damunt. 

a.4.) Lubricació de la cadena

Utilitzar sempre oli específic per aquesta finalitat, no reutilitzar-lo. 

Controlar cada cop que es reompli el dipòsit de combustible la lubricació de la cadena.
Apuntar la punta de l’espasa a 20 cm d’un objecte fix. Després d’un minut de funcionament

a ¾ de d’acceleració, apareixerà una línia clarament definida sobre l’objecte.

Si no hi ha bona lubricació revisar l’estat de neteja de:

- Guia de l’espasa

- Que la corona de gir de la punta de l’espasa giri i que el forat de lubricació estigui

net
- Comprovar que el canal d’oli està obert.

b) Tensat de la cadena

La cadena s’allarga durant la seva utilització. Cal doncs, anar-la tensant per compensar-ho.

El tensat caldrà revisar-lo cada cop que es reompli el dipòsit de combustible. En el cas de 
cadenes noves, les necessitats de tensat son més freqüents. 

La cadena s’ha de tensar tant com sigui possible, però que es pugui fer girar amb la ma 

amb facilitat. 
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Afluixar el cargol de l’espasa que fixa la coberta de l’embragament. Segons el model de 
motoserra caldrà una mida de clau Allen. Seguidament apreta el cargol amb la mà tan fort 
com puguem. 

Amb la punta de l’espasa cap amunt, tensem la cadena enroscant el cargol corresponent 

fins que aquesta deixi de penjar per la part inferior. Seguidament apretem el cargol de la 
coberta de l’embragament per fixar l’espasa.

c) Manteniment de l’espadí

Controlar periòdicament: 

- Si hi ha rebaves a les vores de la guia de l’espasa, eliminar-les amb una llima
plana.

- Si s’observa un desgast anormal, canviar l’espasa

- Si hi ha un desgasta anormal o irregular a la punta de l’espasa, serà indicador d’un

tensat insuficient
- Per obtenir una durada òptima caldrà girar l’espasa periòdicament.

El capçal de roda de l’espadí s’haurà de engrassar. L’òptim seria fer-ho cada cop que 
reomplim el dipòsit de benzina, amb greix per a coixinets. 

d) Gestió del dipòsit de combustible/oli lubricant

Utilitzar mescla de benzina sense plom més oli de motor de 2T. La mescla es farà al 2% 
per tant, es posarà 100 ml d’oli a 5 litres de benzina. 

Fer la mescla en un bidó apart i específic per aquest ús (homologat). 

Agitar sempre el bidó abans de reomplir el dipòsit de l’equip.

La mescla no ha de durà més d’un mes.

En cas de no haver d’utilitzar la màquina durant un període llarg, buidar el dipòsit. 
Seguidament posar la màquina en marxa per buidar les restes de benzina dels conductes. 

Revisar l’estanqueïtat del tap del dipòsit.

e) Neteja del filtre d’aire

Caldrà netejar-lo de pols i brutícia periòdicament. L’objectiu és evitar: 

- problemes al carburador
- problemes durant l’arrancada.

- reducció de potencia
- desgast innecessari de les peces del motor
- consum excessiu de combustible

Per una correcta neteja usar aigua sabonosa. També pot ser útil la benzina o l’aire 

comprimit (amb compte de no fer malbé el filtre). Mai utilitzar raspalls. 
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f) Neteja del fre de cadena i tambor d’embragament 

Netejar el fre de cadena i el tambor d’embragament periòdicament de resina, serradures i 

brutícia. No fer-ho pot accelerar el desgast del fre. 

Controlar regularment que el punt més desgastat de la cinta no estigui per sota dels 6 mm. 

g) Revisió del fre de cadena 

Revisar la integritat i correcte moviment de la protecció contra reculades. 

Amb el motor parat, deixar caure la motoserra (agafant-la només amb la ma dreta) sobre 
un tros de fusta. Verificar que s’activa el fre. 

Finalment, col·locar la motoserra sobre una base ferma. Posar-la en marxa i agafar-la amb 
fermesa. Accelerar-la al màxim i accionar el fre de cadena amb la part superior de la mà 
esquerra. Si funciona correctament, la cadena s’aturarà immediatament. 

h) Sistema refrigerant 

Netejar periòdicament (segons l’ús), les pales del ventilador i les aletes de refredament 

amb un pinzell.  

i) Neteja de la bugia 

Els factors que poden afectar a la bugia son: 

- Carburador mal regulat 
- Mescla inadequada de benzina i oli 

Això pot produir revestiments als electrodes de la bugia. 

Baixa potència, dificultat d’arrencada o ralentí irregular, son factors que ens poden fer 
sospitar de problemes a la bugia. 

Quan netegem la bugia, cal comprovar que la distància entre electrodes és de 0,5 mm. 

Canviar la bugia almenys 1 cop cada campanya. 

j) Revisió del captor de cadena 

Revisar-ne la seva integritat i correcta fixació 

k) Protecció de la mà dreta 

Revisar la seva integritat. 

i) Sistema amortiguador de vibracions 

Revisar regularment que aquests elements no estiguin esquerdats o deformats.  

Revisar regularment que aquests elements estiguin ben anclats en el punts de fixació del 
motor i mànecs corresponents. 
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j) Silenciador 

No usar la màquina amb el silenciador defectuós. 

Comprovar regularment que el silenciador està fermament fixat a la màquina. 

Neteja la reixa antixispes amb un raspall metàl·lic. 

 

3. REGISTRE DE RESULTATS 

Anotar les activitats realitzades, preventives i correctives, en el registre R003. 
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1. OBJECTIU 

Establir les pautes de manteniment preventiu que ajudin a minimitzar les avaries i allargar la 
vida útil del l’equip  STILL 450. 

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. INTRODUCCIÓ 

Les accions que es descriuen en el apartat següent vindran condicionades (sobretot la 
freqüència) pel tipus d’ús que es faci de l’equip. 

Així doncs, les hores de treball consecutives i el tipus vegetació sobre la que es treballi 
determinaran la periodicitat. 

2.2. PROCEDIMENT OPERATIU 
 

a) Gestió del capçal 

Revisar la integritat de la carcassa anti-projeccions. Netejar-la periòdicament de les 
incrustacions. 

Utilitzar fil de nylon del diàmetre correcte (segons les especificacions tècniques del 
fabricant). 

Assegurar la correcta fixació del capçal-bobina al eix rotor (usant la clau de bloqueig de 
gir). 

En cas d’utilitzar una ganiveta metàl·lica (segons les especificacions del fabricant), per al 

tall de vegetació més fibrosa, fer el muntatge correctament segons les indicacions del 
fabricant. Periòdicament: 

- Revisar la integritat de la ganiveta de tall (absència d’esquerdes). 
- Afilar les zones de tall 

 
b) Gestió del dipòsit de combustible 

Utilitzar mescla de benzina sense plom més oli de motor de 2T. La mescla es farà al 2% 
per tant, es posarà 100 ml d’oli a 5 litres de benzina. 

Fer la mescla en un bidó apart i específic per aquest ús (homologat). 

Agitar sempre el bidó abans de reomplir el dipòsit de l’equip. 

La mescla no ha de durà més d’un mes. 

En cas de no haver d’utilitzar la màquina durant un període llarg, buidar el dipòsit. 

Seguidament posar la màquina en marxa per buidar les restes de benzina dels conductes. 

Netejar el filtre de benzina periòdicament amb aigua i sabó. Assecar-lo al aire.  

Revisar l’estanqueïtat del tap del dipòsit. 
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c) Neteja del filtre d’aire 

Caldrà netejar-lo de pols i brutícia periòdicament. L’objectiu és evitar: 

- problemes al carburador 
- problemes durant l’arrencada 
- reducció de potencia 
- desgast innecessari de les peces del motor 
- consum excessiu de combustible 

Per una correcta neteja usar aigua sabonosa. També pot ser útil la benzina o l’aire 

comprimit (amb compte de no fer malbé el filtre). Mai utilitzar raspalls. 

d) Sistema refrigerant 

Netejar periòdicament (segons l’ús), les pales del ventilador i les aletes de refredament 

amb un pinzell.  

e) Neteja de la bugia 

Els factors que poden afectar a la bugia son: 

- Carburador mal regulat 
- Mescla inadequada de benzina i oli 

Això pot produir revestiments als electrodes de la bugia. 

Baixa potència, dificultat d’arrencada o ralentí irregular, son factors que ens poden fer 

sospitar de problemes a la bugia. 

Quan netegem la bugia, cal comprovar que la distància entre electrodes és de 0,5 mm. 

Canviar la bugia almenys 1 cop cada campanya. 

i) Sistema amortiguador de vibracions 

Revisar regularment que aquests elements no estiguin esquerdats o deformats.  

Revisar regularment que aquests elements estiguin ben anclats en el punts de fixació del 
motor i mànecs corresponents. 

j) Silenciador 

No usar la màquina amb el silenciador defectuós. 

Comprovar regularment que el silenciador està fermament fixat a la màquina. 

Neteja la reixa antixispes amb un raspall metàl·lic. 
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1. OBJECTIU 

Establir les pautes de manteniment preventiu que ajudin a minimitzar les avaries i allargar la 
vida útil del l’equip 

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. INTRODUCCIÓ 

Les accions que es descriuen en el apartat següent vindran condicionades (sobretot la 
freqüència) pel tipus d’ús que es faci de l’equip. 

Així doncs, durant la campanya de collita de l’ametlla i l’oliva caldrà fer les accions seguidament 

descrites. 

2.2. PROCEDIMENT OPERATIU 
 

a) Gestió del capçal 

Revisar la integritat i desgast de la protecció de cautxu del ganxo. Netejar-la periòdicament 
amb desinfectant, per evitar transmetre malalties entre arbres i finques. 

Es recomanable utilitzar 2 recanvis per campanya, com a mínim. 

Revisar que el passador de subjecció de la protecció està en bon estat. En cas contrari, 
substituir-lo. 

b) Gestió del dipòsit de combustible 

Utilitzar mescla de benzina sense plom més oli de motor de 2T. La mescla es farà al 2% 
per tant, es posarà 100 ml d’oli a 5 litres de benzina. 

Fer la mescla en un bidó apart i específic per aquest ús (homologat). 

Agitar sempre el bidó abans de reomplir el dipòsit de l’equip. 

La mescla no ha de durà més d’un mes. 

En cas de no haver d’utilitzar la màquina durant un període llarg, buidar el dipòsit. 

Seguidament posar la màquina en marxa per buidar les restes de benzina dels conductes. 

Netejar el filtre de benzina periòdicament amb aigua i sabó. Assecar-lo al aire.  

Revisar l’estanqueïtat del tap del dipòsit. 

c) Neteja del filtre d’aire 

Caldrà netejar-lo de pols i brutícia periòdicament. L’objectiu és evitar: 

- problemes al carburador 
- problemes durant l’arrencada 
- reducció de potencia 
- desgast innecessari de les peces del motor 
- consum excessiu de combustible 
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3. REGISTRE DE RESULTATS 

Anotar les activitats realitzades, preventives i correctives, en el registre R004. 
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Per una correcta neteja usar aigua sabonosa. També pot ser útil la benzina o l’aire 

comprimit (amb compte de no fer malbé el filtre). Mai utilitzar raspalls. 

d) Sistema refrigerant 

Netejar periòdicament (segons l’ús), les pales del ventilador i les aletes de refredament 

amb un pinzell.  

e) Neteja de la bugia 

Els factors que poden afectar a la bugia son: 

- Carburador mal regulat 
- Mescla inadequada de benzina i oli 

Això pot produir revestiments als electrodes de la bugia. 

Baixa potència, dificultat d’arrencada o ralentí irregular, son factors que ens poden fer 

sospitar de problemes a la bugia. 

Quan netegem la bugia, cal comprovar que la distància entre electrodes és de 0,5 mm. 

Canviar la bugia almenys 1 cop cada campanya. 

f) Sistema amortiguador de vibracions 

Revisar regularment que aquests elements no estiguin esquerdats o deformats.  

Revisar regularment que aquests elements estiguin ben anclats en el punts de fixació del 
motor i mànecs corresponents. 

g) Silenciador 

No usar la màquina amb el silenciador defectuós. 

Comprovar regularment que el silenciador està fermament fixat a la màquina. 

Neteja la reixa antixispes amb un raspall metàl·lic. 

h) Barra accessori ganxo 

Revisar la integritat, absència d’esquerdes, de la barra del ganxo. 
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3. REGISTRE DE RESULTATS 

Anotar les activitats realitzades, preventives i correctives, en el registre R005. 
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1. OBJECTIU 

Establir les pautes i criteris per a realitzar les operacions de poda d’oliveres, ametllers i altres. 

 

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. Instroducció 

L’arbre és un esser viu, vegetal, que realitza accions com sentir, decidir, executar davant 
d’estímuls que rep de l’entorn. 

Exemples 

- Consciència i decisió  
Les branques tenen, normalment, una secció circular si l’angle (respecte l’horitzontal) 
és suficient per soportar el pes. Ara bé, si l’arbre percep que la branca es massa 
horitzontal incrementa el creixement per la part inferior per reforçar-la (la secció podría 
assimiliar-se a un ou invertit). 
 

- Comunicació 
L’arbre es prepara si rep l’alarma d’un altre sobre una malaltia. 
Les acàcies a Àfrica van desenvolupar una toxina davant l’atac d’una sobrepoblació de 
gazeles que se’n menjava les fulles. S’ha sabut que arbres del mateix continent però de 
zones que no tenien el problema de les gazeles també van començar a produir-la. 
 

- Moviment. S’ha comprovat que les plantes i arbres poden moure tronc i branques. 
 

- Autoesporga. Hi ha arbres que tenen la capacitat d’autoesporgar-se ells mateixos 
(roure o ametller) 

 

2.2. Eines de poda 

Es recomana l’utilització de la motoserra de poda. És una eina que et permet avançar feina i 
tenir una visió més global de l’arbre. 

El problema de les tisores i xerrac son: 

- Ens apropem massa a l’arbre, no tenim visió global i tallem allò que ens permet l’eina, 
no el que convé a l’arbre; 

- Acumulem, doncs, massa fusta a l’arbre; 
- Provoquem la formació de saxofons (cada colze  és un fre, a més, la fusta consumeix 

més energía que la fulla). 
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2.3. Procediment operatiu  

Quant esporguem aconseguim més producció i més regular. Això és així per diversos motius: 

- L’arbre disposa d’una energía concreta/determinada; 
- Si podem, l’energia “X” es reparteix cap a la resta (que rep un extra d’energia) i, per 

tant, incrementa la producción. 

Si podem massa, en excés, el que succeeix és que: 

- Desequilibrem l’arbre i l’energia es desborda pels nous brots (això pot ser motiu 
d’atracció de les plagues); 

- Debilitem l’arbre i decau dramàticament la producció; 
- La relació fulla/arrel i fulla/fusta es desequilibra: 

o Relació fulla/arrel pot provoca la mort d’arrels ja que l’arbre considera que no li 
calen per alimentar la massa foliar que li queda 

o Relació fulla/fusta. Les fulles son el motor que fa ascendir la saba desde les 
arrels. Si treiem massa fulla la saba no pot arribar a tot l’arbre i es comencen a 
morir algunes parts. 

En el cas de recuperació d’arbres: 

- L’objectiu és no perdre el potencial productiu; 
- Podar molt poc; 
- Si la collita és molt difícil podem no fer-la i esperar a tenir l’arbre sota control; 
- Es tracta  d’un procés que pot durar 3, 4 o 5 anys; 
- L’objectiu ha de ser respectar el “port natural” de cada varietat però intentant que la 

creuera estigui entre els 60-120 cm del terra (com més avall millor) per facilitar la 
collita. 

A continuació es fa la comparativa entre la poda tradicional i el mètode de la poda natural: 

PODA TRADICIONAL PODA NATURAL 
Vista Aerea   Vista Aerea  

Vista frontal  Vista frontal  

És una poda basada en temes estètics S’incrementa la superficie foliar il·luminada 
La corona de fulles concèntrica deixa massa 
exposada a les inclemències (sol de l’estiu, 

El sol és el que més necessita l’arbre i és la 
fulla l’únic estri que té per transformar-la 
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fred que baixa, etc) l’estructura de l’arbre 
PODA TRADICIONAL PODA NATURAL 
Les branques principals (3 o 4) s’obren fent 
ziga-zagues, saxofons i d’altres formes 
extranyes. 

Les tres branques principals (3 o 4 si es creu 
convenient) s’han d’obrir mantenint-se 
sempre en el mateix pla que el tronc principal 

Segons les varietats o preferències es treballa 
en 1 o diversos peus.  

Es preferible treballar en un sol peu 

Es dona importancia a l’orientació/formació de 
l’arbre en relació al sol 

No dona molta importancia al sol per decidir-
ne la formació 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PODA NATURAL 

- No s’escapça mai cap branca o lluc. Aquesta acció no té sentit fer-la ja que 
s’atura/disminueix la producción; 

 

 

            1er any                      2on any                   3er any 

 

- L’escapçada d’un lluc la podem fer en cas que tinguem un nou brot que surt a uns 45º. 
En aquest cas podem plantejar-nos escapçar el lluc vertical 

 

 

o No tallarem d’entrada el lluc vertical per damunt del nou brot perquè 
§ Es morirà el brot perquè la falta de fulla farà que no li arribi l’energia 
§ A més, l’excés d’energia i llum poden fer que la branca es redressi i 

canvii els seu angle  
o El que farem será escapçar el lluc mica en mica, debilitant-lo i desviant 

l’energia cap el nou brot; 
o El tall definitiu només el farem quan es compleixi que el diàmetre del nou broté 

s almenys 1/3 del diàmetre del lluc vertical (no més menys). 
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- En el cas d’una branca gran arquejada sobre l’estructura procedirem de la següent 

forma: 
· No treurem més del 30% de la vegetació (en arbres adults i 

forts)  

· Anirem fent talls a la branca arquejada per anar-li minvant 
l’energia (que es redirigirà cap a la resta) fins que poquem 
tallar-la del tot. 

 
- En el cas que l’arbre s’hagi format amb branques principals que no están en el mateix 

pla que el tronc principal 

Podem frenar-la, escapçant, per estimular les gemes. 
El tall definitiu es farem quan el nou brot tingui almenys 
1/3 del diàmetre de la branca 

Volem que la gema broti per aquí per redirigir la branca 

Potser també actuem aquí per iluminar la fusta i 
estimular les gemes (la llum estimula que brotin les 
gemes latents) 

     

- En el cas de reducció d’estructura, seguirem la següent pauta: 
o Triarem les branques bones i aquelles que volem eliminar amb el temps; 
o Farem talls a les puntes de les branques que volem eliminar per anar-les 

reduïnt progressivament; 
o Si algunes de les branques té més vigor, podem tocar-la per afavorir les altres 

(l’energia es distribueix); 
o No és molt important l’orientació respecte al sol. 
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- Si tallem bé, poc a poc sortiran els llucs.  

 
 
 
 

Any 0: Fem el tall que necessitem, sense 
desequilibrar l’arbre (30%) 

 
 
 
 

Any 1: Apareixeran els nous llucs. Es 
tracta del mecanisme de defensa de 
l’arbre davant l’agressió  

 
 
 
 

Any 2: Observarem els lluc per anar veient 
com creixen i quin/s ens interessarà 
conserver (vigor, inclinació, etc) 

 
 
 
 

Any 3: A partir de l’any 3 o 4 començarem 
a tocar els lluc de mica en mica. Cal 
valorar bé el que toquem ja que el 
lluc/branca seleccionada modificarà la 
seva orientació o angle. Si volem que pugi 
treurem el lluc superior. Si volem que baixi 
treurem el de sota per donar-li espai 

 

- En el cas d’oliveres amb diversos peus, es recomana treballar a un peu. Per Tant, hi ha 
l’opció d’anar reduïnt peus.  

o Cal triar bé el peu bo. A partir d’aquí anirem reduïnt peus 1 a 1. 
o A l’hora de treure un peu (o part d’ells) será allò que molesti al peu bo restant-li 

llum i/o energía 

 

- En el cas d’arbres desequilibrats amb zones més potents que d’altres el mecanisme 
será: 

o Tocarem lleugerament la part més potent per reconduir l’energia cap a les parts 
més desfavorides 

o Anirem observant l’arbre per valorar si cal intensificar l’acció sobre la branca 
més potent o ja és suficient 
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1. OBJECTIU 

Establir el protocol per conèixer en tot momento el grau de maduració de l’oliva en una finca i 
poder decidir el moment òptim de collita 

 

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. INTRODUCCIÓ 

Ens interessa conèixer quin és el punt de maduració de l’oliva en una finca o en una part d’ella. 
Per tant, necessitarem realitzar un mostreig representatiu. 

La maduració es determina visualment en base als canvis de color durant el verol de l’oliva. 

2.2. PROCEDIMENT OPERATIU 

Es prèn una mostra representativa de la finca (2 kg d’oliva aproximadament). L’oliva s’agafa de 
tots els arbres (a ser possible) i de diferents orientacions (en cada arbre canvien l’orientació 
d’on prenem la mostra). 

Un cop al laboratori, es renten les olives i es se’n prenen 100. Aquestes s’han de classificar en 
8 categories: 

- 0: oliva verda 
- 1: oliva groga 
- 2: oliva groga i menys del 50% amb taca vermella 
- 3: oliva groga i més del 50% amb taca vermella 
- 4: oliva negra i polpa blanca 
- 5: oliva negra i polpa blanca amb anell morat a menys de la meitat de la polpa 
- 6: oliva negra i polpa blanca amb anell morat a més de la meitat de la polpa sense 

arribar a l’òs 
- 7: oliva i polpa negres 

 

Un cop classificades es comptarà el número d’olives en cada categoria. 

2.3. CÀLCUL DE L’INDEX 

Un cop classificades, es multiplicarà el número de la categoria pel número d’olives classificades 
en aquella categoria. Seguidament sumarem el resultat dels productes i els dividirem per 100 
per obtenir l’Index.  

2.4. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

En funció de la varietat, el tipus d’oli a fer, la duració de la campanya, etc decidirem l’Index 
òptim. Encara que de forma genèrica es recomanen Index entre 3-4, en el nostre cas es tendirà 
a valors entre 2-3 (renunciant a cert rendiment d’oli). El valor exacte el condicionarem a: 

- Valor de l’Index en cada una de les finques 
 

- Estat sanitari de l’oliva 
 



 

 Protocol per a determinar l’índex de 
maduració de l’oliva 

Codi: P007 

Revisió: 0 

Data: **/**/*** 

 

 

2 
 

- Previsions meteorològiques a curt o mig termini 
 

- Previsions de duració de la campanya en base a la productivitat. 

 

3. REGISTRE DE RESULTATS 

Els controls de maduració es registraran en el R006. 
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2.3. PROCEDIMENT OPERATIU 
 
Abans de començar, revisarem l’olivera: 
 

- Estat sanitari de l’oliva. Si l’estat no fós adequat podem decidir descartar-la. 
 

- Despenjarem les ampolles de trampeig  
 

- Revisar si l’olivera té tuberculosi (en cas afirmatiu, desinfectarem les eines abans de 
passar al següent arbre). 

 
 
El paraigües de recol·lecció s’utilitzarà sempre que l’accessibilitat, maniobrabilitat  i col·locació 
en l’olivera ho permetin. En cas que no sigui posible, s’utilitzaran les borrasses. 
 
Primer es disposaran les caixes de plàstic buides a la base interior del paraigües. Seguidament 
es col·locarà el paraigües sota l’olivera escollida i es desplegarà.  
 
Es faran caure els fruits amb l’ajuda dels aplausos. 
 
Un cop plenes les caixes (3/4 de la seva capacitat) es canviaran per unes de buides. Les 
caixes plenes es deixaran a l’ombra fins al fi de la jornada. 
 
 
2.4. TRANSPORT 
 
Les caixes de plàstic es transportaran en el remolc. En el cas que hi hagi escletxes entre les 
caixes que en permetin el moviment, es falcaran amb llistons de fusta. 
 
Només s’apilaran sobre la mateixa vertical caixes del mateix tipus; en cas contrari podrien 

caure durant el transport i aixafar les olives. 
 
Un cop carregades les caixes, el remolc es cobrirà amb la lona de protecció. 
 
En el cas que no totes les caixes hi capiguen al remolc es posaran en la part posterior del 
vehicle. Caldrà però garantir que: 
 

- A la part posterior no hi ha maquinaria , lubricants o combustibles 
 

- Les caixes de plàstic están adequadament subjectes 
 

- No es fuma durant el transport 
 

- No es fa funcionar la calefacció interior del vehicle 
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1. OBJECTIU 

L’objectiu és establir els materials i metodologies adequades per garantir: 

- l’estat òptim de l’oliva a l’arribada al molí. 
- la recol·lecció del màxim número de quilograms per jornada de treball 
- reduir la mà d’obra necessaria 

 

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. MATERIALS 
 
Per a la recol·lecció de l’oliva ens caldrà els següent material: 
 

- paraigües de recol·lecció + compressor 
- tractor 
- 10 litres de gasoil 
- 5 litres de mescla (benzina + oli 2T) 

- Aplausos (2 unitats) + recanvi dels dits vibradors 

- caixes de plàstic pel transport (50 unitats) 

- remolc de transport 

- borrasses 7 x 14 (4 unitats) 

- cabassos (2 unitats) 

- pinses (6 unitats) 

- plànol de la finca a recollir 

 
2.2. CRITERIS I CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 

- La recol·lecció es farà en el moment idoni de maduració de la finca (veure P007).  
 

- En cada jornada de treball només es collirà una sola varietat. 
 

- El dia abans es planificarà la collita analitzant el plànol de la finca (distribució dels 
arbres de la varietat a collir). 

 
- Cal haver notificat amb un dia d’antelació la visita al molí. 
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1. OBJECTIU 

Establir els mecanismes de detecció, seguiment i lluita pels principals problemes fitosanitaris en 
el cultiu d’olivera. 

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. INTRODUCCIÓ 

Els principals problemes, per ordre d’importancia, en el cultiu d’olivera (en la regió del Bages) 
son: 

- Ull de Gall o Repilo 
- Diversos Prays 
- Plomís 
- Negreta i caparreta 
- Tuberculosi 
- Mosca de l’oliva (Bactroceae oleae) 

 
 

2.2. PROCÉS OPERATIU 
 
2.2.1. Mosca de l’oliva 
 
a) Sistema de detecció i seguiment 

Durant el mes de juny, es col·loca el trampeig per la mosca de l’oliva. El trampeig serveix per 

detectar l’arribada de la plaga i després per a la captura massiva. 

Es disposen trampes tipus “olipe” amb 4 forats a 10 cm del tap de l’ampolla. Els forats seran de 
15 mm (1) i 6 mm (3). 

A l’interior si col·locarà la substancia atraient (fosfat biamònic al 4%). 

Les trampes s’ubicaran en una branca orientada al sud, protegida del sol (per evitar la 

evaporació de la solució) i en tant arbres com sigui possible. En arbres de grans dimensions 
podem col·locar-hi dues trampes. 

Transcorreguda una setmana, es farà el primer recompte, trampa per trampa, i es registrarà el 
resultat sobre el plànol de la finca. Això permetrà veure per on entra la plaga i quins son el 
punts crítics de l’afectació. 

Repetirem el recompte transcorreguts dues setmanes, per veure’n l’evolució. 

 

b) Sistemes de prevenció 

Les trampes de monitoreig tipus “Olipe” també serveixen com mètode de captura massiva. No 

obstant, aquest s’ha demostrat, per si sol, insuficient.  

En cultiu ecològic es disposa d’un mitjà de protecció del fruit que consisteix en l’aplicació de 

caolí. 
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El mètode d’aplicació és de gran importància per a l’èxit del tractament. Així doncs cal: 

- Començar-lo a aplicar tan bon punt s’endureix el pinyol de l’oliva (moment en que l’oliva 
comença a ser receptiva per la mosca) 
 

- Utilitzar al inici dosis de 50-60 kg per cada 1000 litres de brou i dosis més baixes de 
manteniment successivament. 
 

- Realitzar les aplicacions en els 2 sentits de la marxa 
 

- En cas de pluges superiors als 15 litres/m2, tornar a realitzar el tractament 
immediatament. 
 

- Realitzar tractaments de manteniment a partir del mes d’agost (o quan les 
temperatures estiguin per sota de 30ºC) fins al mateix moment de la collita. És de 
cabdal importància mantenir la pel·lícula de protecció 
 

- Aplicar conjuntament amb caldo bordelés en moments de gran incidència de la plaga, 
respectant sempre el terminis de seguretat. 

 
- En el cas d’arbres de difícil accés amb l’atomitzador o de grans dimensions, serà 

preferible realitzar l’aplicació amb pistola de pulverització. 

A més, hi ha altres mecanismes de lluita complementaris, passius, que sense ser la solució 
ajuden a que l’entorn no sigui favorable a la proliferació d’aquesta plaga. Aquests son la 

introducció d’espècies vegetals arbustives que afavoreixen la presència de depredadors de la 
mosca de l’oliva. Aquestes espècies son: 

- Olivarda (inula viscosa). Durant els mesos de setembre i octubre sen pot collir la llavor i 
sembrar-la a les finques durant el mesos de febrer/març. 
 

- Taperera (capparis spinosa). Es pot introduir a partir d’esqueixos. 

 

 

2.2.2. Repilo o ull de gall, i plomís 
 

a) Sistema de detecció i seguiment 

A part de la clara visibilitat del fong, un cop s’ha desenvolupat a la fulla, hi ha un mètode de 

detecció del inòcul. Consisteix en submergir algunes fulles (procedents d’un mostreig 

representatiu) en una dissolució de sosa càustica (5%). 

En cas de presència del inòcul, apareixeran taques negres a la revers de les fulles. 

b) Sistemes de prevenció 

Existeixen diversos mètodes de prevenció i lluita contra aquests fongs. 

El principal mètode de prevenció passa per la poda de l’olivera. Cal garantir que la llum del sol 

pot il·luminar tot l’arbre de forma adequada, per tant, cal “obrir finestres” per a que la llum pugui 

profunditzar. 
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En cas de presència del fong (o del seu inòcul) podem també aplicar: 

- Òxid de coure, en casos greus 
 

- Caldo bordelés, en condicions de manteniment 
 

- Decocció de cua de cavall per reduir la dosi de coure del 2 productes anteriors 

 

El mètode d’aplicació és de gran importància per a l’èxit del tractament. Així doncs cal: 

- Realitzar tractaments a principis d’hivern (desembre) i principis de primavera (març). 
 

- Les dosis d’aplicació seran, com a màxim, les indicades pel fabricant. No obstant, 

estudiarem l’estat de cada finca (o part de cada finca) per reduir-les. 

- Realitzar les aplicacions en el sentit de la marxa 
 

- Si plou transcorregudes 4 o 5 hores de l’aplicació, ja no cal tornar a fer-ho. 
 

- Aplicar conjuntament preparats de plantes 
 

- En el cas d’arbres de difícil accés amb l’atomitzador o de grans dimensions, serà 
preferible realitzar l’aplicació amb pistola de pulverització. 

 

2.2.3. Negreta i caparreta 
 

c) Sistema de detecció i seguiment 

La detecció de la caparreta i el fong negreta és bàsicament visual. Per tant, l’observació 

periòdica dels arbres és cabdal. 

d) Sistemes de prevenció 

Existeixen diversos mètodes de prevenció i lluita contra la negreta i la caparreta. 

El principal mètode de prevenció passa per la poda de l’olivera. Cal garantir que la llum del sol 

pot il·luminar tot l’arbre de forma adequada, per tant, cal “obrir finestres” per a que la llum pugui 

profunditzar. 



 

 
Protocol de detecció, seguiment i lluita 

contra problemes fitosanitaris 

Codi: P009 

Revisió: 0 

Data: **/**/*** 

 

 

4 
 

En cas de presència d’ambdós podem també aplicar: 

- Òxid de coure, en casos greus 
 

- Caldo bordelés, en condicions de manteniment 
 

- Infusió d’orenga 

 

El mètode d’aplicació és de gran importància per a l’èxit del tractament. Així doncs cal: 

- Realitzar tractaments en el cas de detecció, però fora de períodes de forta calor i 
sequera. 
 

- Les dosis d’aplicació seran, com a màxim, les indicades pel fabricant. No obstant, 

estudiarem l’estat de cada finca (o part de cada finca) per reduir-les. 

- Realitzar les aplicacions en el sentit de la marxa 
 

- Si plou transcorregudes 4 o 5 hores de l’aplicació, ja no cal tornar a fer-ho. 
 

- Aplicar conjuntament preparats de plantes 
 

- En el cas d’arbres de difícil accés amb l’atomitzador o de grans dimensions, serà 

preferible realitzar l’aplicació amb pistola de pulverització. 

 

2.2.4. Tuberculosi 
 

e) Sistema de detecció i seguiment 

La detecció de la tuberculosi és bàsicament visual. Per tant, l’observació periòdica dels arbres 
és cabdal. Es tracta d’una malaltia que no es pot erradicar un cop afecta un arbre però es pot 
contenir la seva proliferació en un mateix arbre i, lògicament, evitar que passi als arbres 
propers. 

Un cop identificat un arbre infectat se l’identificarà amb una placa de plàstic vermella. 

f) Sistemes de prevenció 

Existeixen diversos mètodes de contenció d’aquesta malaltia. 

El principal mètode de prevenció passa per la poda de l’olivera. Cal treballar la poda per anar 

eliminant els tumors. Ara bé, cal podar amb ambient sec 

La finalitzada la poda de l’arbre s’aplicarà caldo bordelés a les diferents ferides de tall. 

A més, abans de podar el següent arbre, es desinfectaran les eines (motoserra, xurrac, etc) 
amb un solució de lleixiu (15-20%). 

De fet, tot estri que entri en contacte amb aquesta olivera (alcotana pels pollissos, o equips de 
collita) també s’hauran de desinfectar.  
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En cas de presència  podem també aplicar: 

- Òxid de coure, en casos greus 
 

- Caldo bordelés, en condicions de manteniment 
 

- Infusió d’orenga 

 

El mètode d’aplicació és de gran importància per a l’èxit del tractament. Així doncs cal: 

- Realitzar tractaments en el cas de detecció, però fora de períodes de forta calor i 
sequera. 
 

- Les dosis d’aplicació seran, com a màxim, les indicades pel fabricant. No obstant, 

estudiarem l’estat de cada finca (o part de cada finca) per reduir-les. 

- Realitzar les aplicacions en el sentit de la marxa 
 

- Si plou transcorregudes 4 o 5 hores de l’aplicació, ja no cal tornar a fer-ho. 
 

- Aplicar conjuntament preparats de plantes 
 

- En el cas d’arbres de difícil accés amb l’atomitzador o de grans dimensions, serà 

preferible realitzar l’aplicació amb pistola de pulverització. 
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1. OBJECTIU 

Conèixer el grau de degradació dels triglicèrids de l’oli, és a dir, els àcids grassos lliures 

expressats en àcid oleic. Això ens permetrà pendre decisions respecte com tractar l’oli al celler 

així com procedir amb la resta de producció pendent de collir. 

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. INTRODUCCIÓ 

Valorar l’oli d’oliva i el seu grau d’acidesa mitjançant sosa caustica (NaOH) de concetració 
coneguda i valorada (0,1M) 

2.2. MATERIALS, REACTIUS I PERILLOSITAT 
 

- Pinça de bureta 
- Bureta 
- Suport universal 
- Erlenmeyer 
- Vas de precipitats 
- Comptagotes 
- Matràs aforat amb dissolució de NaOH 
- Èter etilic (inflamable) 
- Embut de filtració 
- Balança de precisió 
- Fenoftaleina 
- Alcohol (inflamable) 

 
2.3. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

Partim d’una dissolució aquosa ja preparada de NaOH en un matràs aforat de concetració 

0,1M.  

Preparem el muntatge amb la bureta i les pinses de bureta al suport universal. Amb l’ajut de 

l’embut de filtració (de tamany menut) plenem la bureta, netejada previament amb la dissolució 
de NaOH, amb 25 ml d’aquesta dissolució. 

En un erlenmeyer posem 25 ml d’alcohol i 25 ml d’èter etílic mesurats en una proveta, i dos 

gotes de fenoftaleina. Usem alcohol i éter etílic perque tenen la mateixa polaritat que l’oli (a 
diferencia de l’aigua). 

Procedim a fer la valoració prèvia per a llevar-li l’acidesa a l’alcohol i així poder valorar l’oli amb 

exactitud, perquè sino, al valorar l’oli, influiría també l’acidesa de l’alcohol. 

Com sempre amb les valoracions, obrim la clau de la bureta i, mentre movem l’erlenmeyer, 

deixarem caure la substància de concentració coneguda, que sempre col·loquem dalt, en 
aquest cas NaOH. 

El que volem es canviar el medi àcid de l’erlenmeyer (alcohol+éter etílic) a un medi neutre. Per 
a això tenim la fenoftaleina, que ens indicarà quan comenci a fer-se un medi neutre amb el 
color rosat, estable. 
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Obtingut el medi neutre que buscavem, tarem un vas de precipitats a la balança de precisió i 
afegim, amb l’ajuda d’un comptagotes 5 gr d’oli d’oliva. 

Els passem a l’erlenmeyer i per a que no es quedi res al vas de precipitats, el repassem amb 
una mica del contingut de l’erlenmeyer varies vegades. Seguidament afegim 2 gotes de 

fenoftaleina. La barreja formarà una dissolució blanquinosa. 

Ara procedim a valorar l’acidesa de l’oli. Primer convé fer una valoració de prova per a veure 

sobre quins valors es fa el medi neutre, i després unes valoracions més exactes, gota a gota. El 
que fem és obrir la clau de la bureta i deixar que caigui el NaOH fins que es torni rosat, sempre 
movent l’erlenmeyer (controlant que el color rosat es manté uns 10 segons).  

Quan hem acabat, buidem l’erlenmeyer i el tornem a emplenar seguint el procediment 
anteriorment explicat, enrasem la bureta amb NaOH i fem 3 repeticions més. 

Anotem els mililitres de NaOH utilitzats en cada valoració. 

 

2.4. TRACTAMENT DE DADES 

Fem la mitjana dels valors obtinguts en les diferents valoracions. 

Transformem el resultat de mililitres a litres 

1 ml = 10-3 L 

Seguidament calculem els mols emprats: 

Conc = Mols / Volum 

Mols = Conc x volum = Y 

Els resultat serà Y x 10-3  mols NaOH  

 

Seguidament transformem els mols de NaOH a grams d’acid oleic. És a dir, quants grams hi 
havia a la dissolució per haver gastat aquesta quantitat de mols de NaOH. 

Y x 
1 mol àcid oleic x 282 gr àcid oleic 

= YY gr àcid oleic  
1 mol NaOH  1 mol àcid oleic 

 

Per acabar, tenint en compte que hem usat 5 grams d’oli d’oliva, calcularem el percentatge que 

suposa l’acid sobre el total de la mostra 

 

Grau d’acidesa = 
YY gr 

x 100 = ZZ % 
5 gr 
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2.5. REGISTRE DELS RESULTATS 

Un cop disposem del valor final de l’acidesa, el compararem amb la normativa vigent. 

El valor el registrarem en el full de traçabilitat corresponent per aquest lot de producció 
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1. OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest procediment es disposar del màxim d’informació relativa a cada una de les 

extraccions d’oli realitzades pel servei subcontractat. 

Aquesta informació ha de permetre pendre les decisions correctes en quan a la gestió de cada 
lot de collita en el celler. A més, en cas de problemes en el producte final, podem cercar els 
motius que l’han generat. 

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. PROCEDIMENT OPERATIU 

Essencialment es tracta de registrar una serie de dades durant l’extracció de l’oli al molí. 
Aquest registre es farà diariament, és a dir, cada cop que es dugui oliva al molí (per cada lot de 
collita). 

Aquelles dades que no ens puguin facilitar o constatar al molí (temps, temperaturas, Index 
d’acidesa, etc) les prendre’m nosaltres. 

3. REGISTRE DE RESULTATS 

El resultat de les dades constatades o mesurades es registraran en el R007. 
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1. OBJECTIU 

Establir el materials i criteris de gestió de la coberta verda (adob verd) en funció de les 
necessitats i condicions. 

   

2. PROCEDIMENT 
 
2.1. MATERIALS 

Els  materials necessaris per a dur les tasques de sembra i manteniment son: 

- Llavors adob verd  
o Erb 
o Mostassa 

 
- Tractor 

 
- Cultivador + corró 

 
- Desbrossadora tractor 

 
 

2.2. PROCEDIMENT OPERATIU 
 
2.2.1. Època de sembra  
 
Les llavors de l’adob verd es sembraran els mesos de febrer-març, en funció de la climatología. 
Alguns estudis recomanen fer-ho al novembre però el solapament amb la collita i poda ho fan 
difícil. 
 
2.2.2. Mètode de sembra 

La sembra es farà a voleo, mentre es llaura el terreny amb el cultivador i el corró. L’objectiu 

passa per soterrar la llavor a poca profunditat per intentar tenir un alt percentatge de 
germinació. 

Les dosis de sembra aproximada serà de: 

- Erb: 12’5 kgs per hectárea 
- Mostassa: 1 kgs per hectárea 

  
2.2.3. Gestió de la coberta 

La gestió de la coberta verda vindrà condicionada per la pluviometría (hivern-primavera) i la 
funcionalitat de l’adob verd. 
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a) Pluviometría

La següent taula ens permetrà pendre decisions en aquest sentit: 

Situació hivern -
inici primavera

Situació mitja 
primavera

Herba Risc competència 
hídrica

Acció recomanada

Seca Seca Poca Baix No segar
Seca Humida Mitja Baix No segar / segar tard

Humida Humida Alta Baix Segar tard
Humida Seca Mitja-Alta Alt Segar o llaurar aviat

b) Funcionalitat

L’Introducció de lleguminoses com adob verd respon a la seva funció de fixació de nitrogen. 

Durant el seu creixement vegetatiu, les lleguminoses acumulen nitrogen als bulbs de les 
arrels. Quan la planta procedeix a florir i posteriorment formar les vaines de llavor, el 
nitrogen ja no hi està disponible. 

Per tant, si volem aportar nitrogen caldrà segar abans de la floració. 

En canvi, si volem resembrar la finca i incorporar matèria orgànica, esperarem a que la 
planta hagi granat (sempre i quan la pluviometria permeti esperar, és clar). 

c) Mètode de sega

Sempre que sigui possible (accessibilitat, maniobrabilitat i seguretat) usarem el tractor amb 
la picadora de poda i l’accessori desbrossador (disc). 

En aquest cas caldrà ajustar l’altura de tal !

En cas de no ser possible, utilitzarem la desbrossadora manual. 



Protocol per a establir el sistema de 
traçabilitat

Codi: P016 

Revisió: 0 

Data: **/**/*** 

1 

1. OBJECTIU

Establir un sistema robust de traçabilitat que permeti conèixer en tot momento que hi ha en una 
ampolla posada al mercat. 

2. PROCEDIMENT

2.1. INTRODUCCIÓ

El procediment que es desenvolupa a continuació està pensat per tal de poder aïllar i identificar 
clarament porcions de la producció de tamany reduït.  

2.2. PROCEDIMENT OPERATIU DE LOTEJAT 

El procediment s’estructura tenint en compte les diferents fases d’elaboració de l’oli

Lots diaris de producció 

Durant la campanya, al finalitzar la jornada de collita, l’oliva es durà al molí per extreure’n l’oli. 

El producte obtingut es tractarà aïlladament al celler, en les primeres fases d’elaboració. Per 
tant, caldrà otorgar-li un codi de lot. Aquest codi inclourà

- Data collita (dia i mes): DDMM
- Inicial de la varietat collida: VM (Verdal Manresa) o C (Corbella)

Les dades que expliquen la procedància d’aquest lot s’anotaran en el registre R009A. 

Les dades que expliquen la gestió del lot diari dins del celler s’anotaran en el registre R009B.

Lot definitiu a celler 

Un cop finalitzada la tasca de purgats del lot diari, aquest s’haurà de destinar a algún dels 

dipòsits de emmagatzematge.   

El codi de lot será conformat per: 

- Número de lot correlatiu (2 xifres començant per 01)
- Codi collita (2 xifres, per exemple 14)
- Codi de la varietat: S (Sevillenca) o M (Morruda) o F (Farga)

Les dades que expliquen la composició dels lots d’oli definitius i la seva gestió  dins del celler 
s’anotaran en el registre R009C (llistat) i R009D (fitxa individual). 
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Lot d’envasat

Un cop arribi una comanda, es crearà el lot d’envasat. El codi de lot d’envasat estarà conformat

per: 

- Data d’envasat (dia i mes): DDMM
- Lletra que indiqui el canvi de lot d’alguns dels elements que conformen el producte final

per un mateix format.

Les dades que expliquen la composició dels lots d’envasats s’anotaran en el registre R009E
(llistat) i R009F (fitxa individual). 
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1. OBJECTIU

Establir l’abast i les pautes de realització de l’inventari de les matèries primeres del cultiu. 

L’objectiu ha de ser reduir al màxim l’estocatge sense que en perilli la disponibilitat.

2. PROCEDIMENT

2.1. ABAST 

Les matèries primeres del cultiu objecte d’inventari serán:

- Sacs de caolí
- Sacs de caldo bordelés
- Sacs de òxid de coure
- Sacs de erb
- Sacs de mostassa
- Atraïent trampeig mosca
- Cartutxos de greix pel tractor i accessoris
- Fils de desbrossadora manual STIHL
- Filtres equips STIHL
- Bugies equips STIHL
- Cadenes motoserra
- Oli lubricant per cadenes
- Oli motor 2T

2.2. CALENDARI 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Caolí X
Caldo 
bordelés

X

Òxid 
coure

X

Erb X
Mostassa X
Atraïent

Greix X
Fils nylon X
Filtre aire X
Bugies X
Cadenes X
Oli
lubricant

X

Oli motor 
2T

X
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2.3. ESTOC MÍNIM 

Producte o element Stock mínim Observacions
Caolí 1200 kg Disponibles al mes de juny
Caldo bordelés 30 kg Disponibles al desembre i març
Òxid coure 10 kg Disponibles al desembre
Erb 0 kg Adquirir llavor nova cada any
Mostassa 0 kg Adquirir llavor nova cada any
Atraïent 0 kg Disponibles al mes de maig
Greix 5 kg
Fils nylon 1 rotlle
Filtre aire 1 unitat
Bugies 1 unitat
Cadenes 2 unitats
Oli lubricant 5 litres
Oli motor 2T 5 litres
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SERVEI D’URBANISME
Oficina de llicències i assessorament jurídic
LLI.PRO2019000010 
LLI.OMA 21/2016

OBAGA DE L´AGNETA SCP (J65759375)
CAN FELIP (FALS) 703
08259 FONOLLOSA

NOTIFICACIÓ

El 7 d'octubre de 2019, s’ha dictat la resolució següent:

“David Aaron López Martí, tinent d'alcalde, regidor delegat d'Urbanisme i Mobilitat, en relació amb 
l'expedient de referència, dicto aquesta resolució, que es basa en els fets i fonaments de dret següents:

Fets: 

1. El 13 de setembre del 2016, per acord de la Junta de Govern Local, es va atorgar llicència d’obres 
d’edificació en favor de la societat OBAGA DE L’AGNETA, SCP. (J-65759375) per construir un 
magatzem agrícola al Polígon 16, parcel·la 208, l’Obaga de l’Agneta.

2. L’esmentada llicència es va notificar l’11 d’octubre del 2016 i es va sotmetre al termini d‘1 any per 
iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les.

3. El titular de la llicència ha sol·licitat pròrroga per finalitzar les obres.

4. Els serveis tècnics municipals han informat favorablement la sol·licitud de pròrroga.

Fonaments de dret: 

1. L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010 estableix que les persones titulars d'una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la 
sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.

2. La competència per a la resolució d’aquest expedient correspon a l’alcalde, en aplicació de l’article 72 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals.

3. En exercici de les competències que m’han estat conferides per delegació efectuada per la Resolució 
de l'alcalde número 7.787, de 21 de juny de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) del dia 28 de juny de 2019.

RESOLC:

1r Prorrogar, a sol·licitud de la societat OBAGA DE L’AGNETA, SCP. (J-65759375), representada per 
M.Roser Pinyot Coll, el termini atorgat per finalitzar les obres d’edificació per construir un magatzem 
agrícola al Polígon 16, parcel·la 208, l’Obaga de l’Agneta, amb llicència atorgada el 13 de setembre 
del 2016, per un termini d’un any i mig, comptat des de l’endemà del dia de finalització del termini 
originari.

2n Posar de manifest al titular de la llicència que a la finalització del termini establert, si les obres no 
estiguessin finalitzades, procediria la declaració de caducitat de la llicència i la necessitat d'obtenir-ne 
una de nova, ajustada a les determinacions del planejament vigent, per a la seva finalització.”

Us ho comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns, fent-vos saber que contra aquest acte 
administratiu que posa fi a la via administrativa, i sens perjudici que pugueu exercitar, en el seu cas, 



 

qualsevol altre recurs que cregueu procedent, podreu interposar els recursos que s’indiquen a 
continuació:

—   Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes comptat a 
partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució, i en els termes regulats als articles 
123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

—   Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de 
l’endemà del dia de la recepció de la notificació, davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona, en els termes regulats als articles 25.1, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

En cas que formuleu recurs potestatiu de reposició, no podreu interposar el recurs contenciós 
administratiu fins que se us en notifiqui la resolució expressa o bé se’n produeixi la desestimació 
presumpta.

Si sou persona obligada a relacionar-vos amb l’Administració a través de mitjans electrònics, haureu de 
presentar el recurs, degudament signat, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
www.ajmanresa.cat, d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, esmentada

El secretari general,

Per delegació de signatura
Resolució del 27-8-2019
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