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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT
I DE LES MESURES CORRECTORES A DISPOSAR EN LES
ACTIVITATS RAMADERES DEL TERME MUNICIPAL DE
TÉRMENS (1.404 habitants)

ARTICLE 1.- JUSTIFICACIÓ I COMPETÈNCIA
1.1.- JUSTIFICACIÓ
El constant creixement de la ramaderia intensiva com a font d’ingressos
complementària, i en molts casos principal, de l’empresa agrària ha arribat a
generar un problema en el benestar i sanitat ambiental que requereix una
actuació municipal reguladora que compatibilitzi els interessos específics del
sector ramader amb els interessos generals de la societat i la normativa
sectorial autonòmica, estatal o comunitària que regula el sector.
1.2 .- COMPETÈNCIA
L’ article 84 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article
220.2 de la Llei 8/1987, de 15 de maig, municipal i de règim local de Catalunya,
i l’article 104 del Reglament d’obres i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, confereixen als ens locals potestat reglamentària per
a la regulació de l’activitat privada mitjançant ordenances i reglaments que
s’ajustin al principi de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els
motius i fins que justifiquen la potestat
ARTICLE 2.- NORMES REGULADORES DE LES ACTIVITATS RAMADERES
2.1.- EMPLAÇAMENT
A.- Explotacions en sòl urbà:
A.1.- Per sòl urbà s’entén el que té aquest caràcter per definició de les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic.
A.2.- Queda prohibida la ubicació en el sòl urbà de qualsevol tipus de granja,
estable, quadra o corral de bestiar amb finalitats industrials i/o particulars.
A.3.- En els nuclis de població es podran instal.lar corrals per autoconsum i pel
bestiar de tir, considerant-se com autoconsum els explotacions ramaderes que
no superin els següents nombre de caps (en els granges d’autoconsum
aquestes dades no són excloents, podent-se tenir diferents menes de bestiar).
-

Porquí: Màxim una truja o cinc porcs d’engreix.
Aviram: Màxim 15 gallines ponedores o el mateix nombre de pollastres.
Cunícola: Màxim de 5 conilles amb els seves cries corresponents.

1

2
-

Vacú: 1 vaca lletera i 1 vedell.
Equí: 2 cavalls o 2 someres o 2 rucs.

A.4.- Les explotacions ramaderes de nova instal·lació s’hauran d’ubicar a una
distància envers els nuclis de població que superi el següent valor:
Distància mínima explotació ramadera del nucli de població: 500 metres
A.5.- En el supòsit que l’Ajuntament o qualsevol altre Organisme Estatal,
Provincial o Comarcal, que tingui competències per variar, ampliar o modificar
els límits de sòl urbà, que actualment hi ha definits, ho faci a l’empara de les
disposicions legalment establertes, i que per aquest fet entrin a formar part del
sòl urbà instal·lacions ramaderes que en l’actualitat són en sòl rústic,
disposaran de 10 anys per efectuar el seu trasllat fora dels límits del casc urbà,
aquest termini comptarà a partir del dia 1 de gener de l’any següent al de
l’aprovació definitiva de la variació soferta pels límits de sòl urbà.
B- Explotacions fora del nucli urbà:
B.1.- Les explotacions ramaderes existents abans de l’aprovació d’aquesta
ordenança que no estiguin dins del nucli urbà, però que es trobin a menys
distància de la permesa per aquesta ordenança municipal, és a dir, situades a
distància inferior a 500 metres del casc urbà (que s’hauran de justificar
mitjançant la Guia ramadera i/o Cartilla de Registre Sanitari, expedides pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
amb anterioritat a l’esmentada data), els estarà permès el desenvolupament de
l’activitat havent d’adequar, si s’escau, les instal·lacions ramaderes a una
correcta gestió dels residus ramaderes i demés qüestions necessàries en les
explotacions ramaderes.
Aquestes explotacions estan sotmeses, a més, a les següents limitacions:
a) No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents.
b) No podran sol.licitar canvi d’activitat ramadera.
c) No podran sol.licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les
instal.lacions, llevat que ho facin per adoptar les mesures correctores que
els imposi l’autoritat competent.
d) Només podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera quan essent
explotació prioritària, s’efectuï la seva venda, arrendament o transmissió
patrimonial, entre parents de 1r i 2n grau.
C- Explotacions que en un futur puguin quedar compreses dins un nucli inferior
a 500 metres del casc urbà.
Si pels mateixos motius de la modificació dels límits del casc urbà, alguna
explotació en l’actualitat ubicada a distància superior de 500 m.l. del casc urbà,
passés a resultar compresa dins un radi inferior a aquest, tindran la mateixa
consideració que les explotacions definides en l’apartat B del punt 2.1
“Emplaçament”, de l’article 2 de la present ordenança.
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2.2.- MESURES CORRECTORES
Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d’instal·lacions i
condicions de maneig suficients per a la correcta gestió ambiental, d’acord amb
la normativa vigent.
A.- Instal.lacions
Pel que fa a les instal.lacions, aquestes mesures es sintetitzen en:
1.- S’haurà de disposar de femer, de fossa o de dipòsit per als purins, construït
amb materials i formes que garanteixin l’estanqueïtat i una capacitat
d’emmagatzematge dels excrements i aigües residuals que equivaldrà, com a
mínim, a la producció d’aquestes en quatre mesos, o bé disposar de qualsevol
altres sistema oficialment aprovat de gestió d’excrements líquids i sòlids.
2.- S’haurà de disposar de fossa de cadàvers o acreditar que es disposa o
participa en algun sistema de recollida i eliminació oficialment aprovat i
autoritzat pels òrgans competents.
3.- Respecte de les instal.lacions complementàries a una explotació ramadera
cal remarcar que l’explotació ramadera es defineix com el conjunt d’animals,
instal.lacions i altres béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular per
a la producció ramadera (bestiar, ous, llets i/o altres productes ramaders) que
constitueixen en si mateixa una unitat tècnico-econòmica caracteritzada per la
utilització d’uns mateixos mitjans de producció i per estar ubicada en una finca
o conjunt de finques explotades per un mateix titular. En base a aquesta
definició no s’autoritzaran les explotacions ramaderes que tinguin les pròpies
basses d’emmagatzematge de purins o femers i demés instal.lacions
necessàries per a un correcta gestió ambiental en una localització geogràfica
que no conservi la integritat territorial de l’explotació ramadera.
Les mesures generals esmentades es concreten, per als diferents tipus de
bestiar, en el següent:
* Granges porcines:
-

Si els fems generats en l’explotació són sòlids caldrà disposar d’un femer
impermeable amb fossa de recollida de lixivitats. La fossa de recollida de
lixivitats tindrà una capacitat igual al 5 % del volum total del fem
emmagatzemat. La capacitat del femer serà d’1 m3 per plaça d’engreix i de
2 m3 per cada reproductor.

-

Si els residus ramaders generats en l’explotació són líquids caldrà disposar
d’una bassa de purins impermeable, encerclada amb una tanca i amb una
capacitat per emmagatzemar el purí produït durant quatre mesos. És
recomanable l’existència de dues fosses independents a fi que, mentre una
es buida l’altra estigui plena.
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La capacitat mínima d’emmagatzematge de purins serà la suma de la
bassa slat i equivaldrà a 1 m3 per plaça d’engreix i a 2 m3 per plaça de
reproductor.
-

Fossa de cadàvers permeable, hermèticament tancada per sobre, o altre
sistema de destrucció, i /o gestió, recomanant-se, en aquest cas, la recollida
de cadàvers per empresa autoritzada per al seu aprofitament en la indústria
de farina de carn.

* Granges avícoles:
-

En el cas que es produeixin residus líquids, la fossa de purins haurà d’ésser
impermeable, vallada i amb capacitat per a quatre mesos. Es recomana
l’existència de dues fosses independents.
Capacitat mínima: (fossa + slat) 0,01 m3/animal.

-

Fossa de cadàvers permeable i hermèticament tancada.

* Granges vacunes:
-

Bassa de purins impermeables (capacitat mínima: 2 m3/animal) o femer
impermeable de la mateixa capacitat amb fossa de recollida de lixivitats (de
capacitat igual al 5 % del volum total del fem emmagatzemat).
Fossa de cadàvers i/o altre sistema de destrucció i/o gestió, recomanant-se,
en aquest cas, la recollida dels cadàvers per empresa autoritzada amb
destinació a la indústria de farina de carn.

* Granges cunícoles:
-

Femer impermeable ( de 0,03 m3 de capacitat per gàbia de reproductor).
Fossa de cadàvers permeable i tancada o altre sistema de destrucció.

* Granjes ovines:
-

Femer impermeable ( de 0, 5 m3 de capacitat per reproductor)
Fossa de cadàvers permeable i tancada o altres sistema de destrucció.

B. -Maneig
El titular de l’explotació ramadera haurà de disposar de terra de conreu, pròpia
o contractada, suficient per a una correcta utilització agrícola de fems i/o dels
purins, o bé haurà de justificar que participa o disposa d’altre sistema de gestió
de residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans competents.
L’aplicació dels fems i/o purins en el camp es farà atenent les següents
recomanacions:
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1. - Queda prohibida l’aplicació de purins a una distància inferior a 50 metres
de qualsevol tipus de conducció d’aigua que en algun moment del seu curs
pugui ésser aprofitada per abastament d’aigua de boca.
2. - A distàncies inferiors a 1.500 metres dels nuclis de població, l’aplicació de
purins als conreus els mesos de juliol i agost es farà de les 23 hores a les 9
hores i els purins escampats s’hauran de colgar en un termini de temps
inferior a les 24 hores.
3. - La resta de l’any, els purins, un cop escampats en els terrenys ,s’hauran
de colgar en un termini de temps no inferior a les 72 hores.
4. - En qualsevol cas queda prohibit l’abocament de purins a 500 metres del
nucli de població i a 100 metres de qualsevol tipus d’habitatge o indústria.
5.- Es fixa un marge de protecció dels pous de captació d’aigua de
subministrament públic, i queda per tant prohibit l’abocament de qualsevol
tipus de purí en un radi inferior a 500 metres del perímetre exterior de la
instal.lació dels pous de captació propietat de l’Ajuntament de Térmens.
En els cas de l’aplicació de purins diluïts en l’aigua de reg, d’injecció amb rella i
escampats per damunt la vegetació i reg immediat, no són d’aplicació els punts
2 i 3.
ARTICLE 3.- INFRACCIONS I SANCIONS
Als incompliments de les prohibicions i les normes establertes en aquesta
ordenança, els és d’aplicació la normativa general de procediment establerta a
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu
comú, i especialment la tramitació de l’expedient sancionador tal i com es
regula en el Decret de Presidència de la Generalitat 278/ 1973, de 9 de
novembre sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat – RPSEn tot el que no preveu la normativa assenyalada regeix el que disposa la
normativa de règim local.
3.1.- Prèvia la tramitació de l’expedient esmentat a l’article anterior, s’imposen
les sancions que corresponguin per les infraccions comeses contra les
disposicions d’aquesta ordenança. El procediment pot ser normal o abreujat,
d’acord amb els articles 11 i següents i 23 i següents del RPS esmentat a
l’article anterior.
3.2.- Els imports de les multes derivades de les sancions que s’imposin, poden
anar des de 1.000.-PTA per les infraccions lleus en el seu grau mínim, fins a
500.000.-Pta per a les infraccions greus en el seu grau màxim, sempre que així
ho acordi el Ple de l’Ajuntament, a banda de les sancions que puguin
correspondre per infracció de la normativa urbanística.
3.3.- La gradació de les sancions s’ha de fer en funció de la tipificació de la
infracció concreta, d’acord amb la legislació vigent.
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ARTICLE 4.- LEGISLACIÓ RESIDUAL.
En tot allò no previst en la present Ordenança, seran aplicables la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental i el
Reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig.
En quant als abocaments de residus ramaders:
-

Llei 29/1985, de 2 d’agost d’aigües.
R.D. 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic
Hidràulic.
Decret Legislatiu 1/1988 ,que refon la legislació catalana en matèria
d’aigües en un sol text, i adapta la Llei d’aigües estatal.
Llei 6/1996, de 15 de juliol, reguladora de residus.
R.D. 261/1986, de 16 de febrer (BOE núm. .61 d’11 de març) sobre
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats
procedents de fonts agràries.

Normativa específica del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa:
-

Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions
ramaderes.

-

Ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixes normes d’ordenació de les
explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines.

Normativa europea:
-

Directiva del Consell 91/676, de 12 de desembre, relativa a al protecció de
les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats a l’agricultura
DOCE L-375, de 31-12-91.

-

Subsidiàriament: la resta de disposicions de caire comarcal, autonòmic,
estatal o supraestatal, vigents en l’actualitat i les que es dictin en el futur,
per aplicació de la matèria.

En tot cas, haurà de tenir-se en compte la normativa de tipus ambiental i
sanitària que es pugui promulgar en el futur.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor, un cop s’hagi aprovat definitivament per
l’Ajuntament, i s’hagi publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la
Província i continuarà regint, mentre no se n’acordi la seva modificació o
derogació expressa.
Térmens, 26 de juny de 2001
L’ALCALDE
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