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AfUNTAMENT DE BEU.CAIRE D.EMPORDÀ

Pt. COtnttS d'Empurm num. 1
Ttí, 972 78 8106
17141 Bdkalre d.Empordi (Girona)
aiuntanxnt@l»tolre.ut

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE MAIG DE M21

Ideirtiflcació de la sessió:
Núm. PLE2021000009

Caràrter: Sessió Ordinària
Data; 31 de maig de 2021
Horad'inici: 20:00 h
Hora de fi: 21:20 h
Uoc: telemàticament

Hi assisteixen:
Cedlia Barnosell Sabria, Alcalde
Josep Molinas Nadal, Regidor/A
David FontSaballs, Regidor/A
Jordi Danés Brunsó, Regidor/A
Catalina Font Roura, Regidor/A
Jordi Antunez Callis, Regidor/A
Guillem Sobrepera Llonch, Regidor/A
Jordi Quintana Costa, Secretari/A

Amb veu i sense vot

Han excusat la seva absència:

Desenvolupament de la sessló:

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l'existènda del quòrum que cal perquè es pugui
inidar la sessió, es comencen a tractar els assumptes indosos en l'ordre del dia.

1.0.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 29 de març de 2021 i el Ple extraorcBnari de 21
d'abril de 2021

Aprovat per 7 vots a favor (Unanimitat) (Cecilia Barnosell Sabria, Josep Molinas Nadal, David
FontSaballs, JordiDanésBrunsó,CatalinaFontRoura, JordiAntunezCallis, GuillemSobrepera
Llonch)

2.0.- Dació de compte dels decrets d'Alcaldia dictats des de l'anterior ple ordinari

3.0.- Proposta tfacord per l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de purins i fems

Títol:
Proposta d'acord perl'aprovadóinicial del'ordenançareguladora depurins i fems

Text:

Expedientnúm.: X2021000136
Pnoposta ifacord de Ple
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AIUNTAMENT DE BELICAIRE D.EMPORDÀ

Pl. Comtts d'Empúrieï núm. 1
Td. S7278810S
17141 Bdkaift d'Empoidí (Girona)
auntament btlfcMfe.cat

Procediment Aprovadó d'Ordenança Munidpal Reguladora.
Assumpte: PURINS I FEMS EN EL MUNIQPI DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

ANTECEDENTS DE FET

A la vista dels següents antecedents:

Document Date/Núm.

Informe Justificatiu 19/05/2021
ProIertedWdenança ~~~í--Ïi^Ó5/202Í1
Provisiód'Alcaldia 19/05/2021 i
Informe de Secretaria 19/05/2021
Provisiód'Alcaldia 19/05/2021
Informe-proposta de secretaria ; 20/05/2021

LEGISIACIÓAPUCABLE

La Legisladó aplicable és la següent:

- Elsartides 6, 8, 52, 66, 178 i 237 delTextRefósdela Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovatper Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

- Els artides 4, 22. 2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Locat.

- L'article 66 bis de la Uei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de pn^cediment de
les administradons públiques de Catalunya.

- L'article 56del Text Refós de les disposicions legalsvigents enmatèriadeRègim
Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

- Elsarticles 58a 66del Reglamentd'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Deaet 179/1995, de 13 de juny.

- Els artides 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d. l d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administradons Públiques.

- L'article 7. c) de la LJei 19/2013, de 9 de desembre, de transparènda, accés a la
informació pública i bon govern.

Vistquantantecedeix, es considera que l'expedient ha seguit ta tramitació establerta
enlaLegisladóaplicableprocedintlaproposicióperl'aprovadópelPtedeconformitatambels
artides 22.2. d), 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178
delTextRefósdelaLteiMunicipalide RègimLocal de CatalunyaaprovatperDecretLegislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Dea-et 179/1995, de 13 de juny.

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'Organitzadó, Funcionament i Règim Juridic de les Entítats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.

Per tot l'exposat es proposa al Ple el següent:
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ACORD

PRIMER. APROVAR inidalment l'Ordenança municipal regutadora de PURINS 1 FEMS EN EL

MUNIQPI BELLCAIRED'EMPORDÀ.

Transcripcló lltarat d» l'Ordenança munfclpal

5'g.

ORDENAN REGULADORA DE L. APUCAQÓ DE FEMS 1 PURINS EN EL MUNIQPI DE BELLCAIRE
D'EMPORDÀ

Exposició de motius

Els sistemes de producció agropecuaris moderns poden tindre una inddènda en el Medi
Ambient, si no es gestionen adequadament, sobretot en sistemes de producdó
intensificats, que generen uns volums de subproductes ramaders.

Entre aquests, cal destacar els subproductes orgànics generats per les explotacions
porcínes coneguts com a purins.

Per tant, es fa indispensable la seva regulació pertal d'asseguraruna aplicaciócorrerta del
mateix al sòl, peraquenoesprodueixenvessamentsnociusperal sòl, elsaqüífers, laflora,
fauna i en general per a la salut humana i mediambiental al terme municipal de Bellcaire
d'Empordà ni als municipis de l'entorn.

Examinada aquesta problemàtica de salubritat i mediambiental, atès a la necessitat de
regular aquestes, la Corporació Municipal de Bellcaire d'Empordà ha decidit, en virtut a les
seves competències, regular mitjançant la present Ordenança l'aplicació de purins, fems i
daltres subproductes en general procedents d'explotadons agropecuàries, aplicats a
parcel. lesdeconreu delterme munidpal deBellcaired'Empordà.

El mare regulador i normatiu general ve delimitat pel Dret Comunitari de la UE, l'artide 45
de ta Constitució així com la normativa específica, tant estatal com autonòmica així com
les competències munidpals atribuïdes en els artides 25. 2 b) i 139 de la Llei 7/1985,
Reguladora de lesBases del Règim Local.

Pel que fa a la normativa específica referent a l'ús i tractament de residus, tant agraris com
procedents de llots de depuradora, trobem la Directiva 86/278/CEE, de protecciódel medi
ambient i dels sòls en la utilitzadó de llots amb finalitat agrícola, transposada al Dret
espanyol en et Reial Decret 1310/1990, de 23 d'octubre, el Decret Legislatiu V2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el textRefós de la llei reguladora dels residus i et Decret 153/2019, de 3
de juliol, de gestió de la fertilització det sòl i de les dejecdons ramaderes i d'aprovaciódel
programa d'actuació a tes zones vulnerables en relacró amb la contaminació per nitrats que
procedeixen de fonts agràries.

ART1CLE l. OBJECTE IÀMBIT D'APUCACIÓ

La present Ordenança té per objecte regular l'aplicadó de fems, purins i d'altres
subproductes agropecuaris derivats de les explotacions agràries, s'hagin de transportar,

^l
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emmagatzematge i demés procediments i manipulacions que es realitzen, amb la finalitat
deminimitzarl'impactei lesmolèstiesd'aquestssubproductes iresidus.

No seran d'aplicadó aquesta ordenança pera les activitats hortícoles i ramaderes petites del
munidpi (familiars i de subsistència), les quals podran fer un ús racional d'adobs orgànics
provi nents d'explotadons ramaderes en actiu que compleixin amb les determinacions legals
de l'ordenamentjurídic, sempre que aquest ús no suposi un dar perjudici peral medi
ambient ni pera la satubritat pública.

ART1CLE 2. DEFINICIONS

Alsefectesde la present Ordenança Municipal, s'entendrà per:

Purins: subproductes provinents de l'activitat ramadera compostos per les excredons
líquides i sòlides del bestiarprincipalmentde l'espède porcina i altres, aixi com per les
aigües resultants dela neteja de granges i demés instat. lacions ramaderes.

Fems: subprodurte prindpalment sòlid procedent de l'excreció d'animals de granja o aus,
amb o sense llit, sense transformaro transformat, d'acord amb els processos previstos en el
Reglament (CE) 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'Octubre de 2009,
per el que s' estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i
productes derivats, nodestinatsal consum humà.

Vessaments de subproductes oigànics i residus: abocaments o incorporacions al sòl de
llots de depuradora, de purins, fems i altres residus al terreny, ja sigui sobre la superfíde
d'aquesta o sota de la mateixa, mesclant-la amb l'aigua de reg o de qualsevol altra forma
que impliqui el contacte d'aquestsresidusambel sòl amb unesquantitats nopermeses per
lesdiferents normativessectorials.

Aplicacions de subproductes oçànics: incorporadons al sòl conreat de subproductes
orgànics, com puguin ser digestes de plantes de Biogàs, purins, fems, etc., com a objectiu
prindpaleslafertilitzaciódelsòl peratseu conreu i lamillorade t' estructuradetmateixiles
quantitats màximes a aplicarvindran donades per laseva nonrtativa sectorial.

ARTIClf 3. DISTÀNCIES

Les distàncies de les explotacions ramaderes respecte al casc urbà o al sòl urbanitzable del
mateix seran les considerades en la normativa sectorial i si s'escau en el Pla Urbanísticde
Bellcaired'Empordà

ARTICIE 4. CONDICIONS DE LES APUCACIONS

Es podran realitzar aplicacions d'acord a les següents regles:

Podrà realitzar-se a les finques rústiques amb finalitats agrícoles, quedant prohibit l'
aplicadóen terrenys que no estrobin conreats i enterrenysforestalsja siguin detitularitat
pública o privada passant a considerar-ne un vessament.
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En cap cas podrà aplicar-se una dosi de subproductes orgànics (purins, fems i demés
subproductes agropecuaris), digestes de plantes de Biogàs, per adobar el terreny conreat
que lasevaaplicaciósuposinsuperarelsl70kgde Nitrogen perhectàrea/anyqueestableix
el Reial Decret 261/1996, de 18 de febrer, sobre protecció de les aigües enfront de la
contaminació denitrats i el DECRET 153/2019, de3dejuliol, degestiódelafertilitzadódelsòl
i delesdejeccionsramaderesid'aprovaciódelprogramad'actuacióaleszonesvulnerablesen
reladó amb la contaminadó per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Caldrà obtenir els pemnisos, llicèndes i autoritzacions que resulten receptius segons la
normativa sectorial vigenten la matèria ja sigui aquesta de caràcter estatal o autonòmic.

AR71CLE 5. PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

Elsgestorsresponsablesdirectesdeportaratermelacorrectautilitzacióiaplicaciódelsfemsi
purins, presentaran a l'Ajuntamentde Bellcaired'Empordà, un escritde comunicació anual per
apoderapticarfemsi purinsenel terme municipal deBellcaire d'Empordà.

La comunicació, que sera prèvia a qualsevol aplicació, es presentarà acompanyada d'una
còpiadetotaladocumentadóexigiblelegalmentirestaràsubjerteal'autoritzadómunidpal
anual.

El termini màxim per a resoldre aquesta petició serà d'un mes.

La documentació general a aportarjuntament amb la comunicacióés la següent:

Per als fems i purins, una còpia del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes aprovat pel
Departament competent de la Generalitat deCatalunya, corresponent a la instal. lació
ramadera de la qual provinguin els purins i fems.

Còpia de la dedaració anual de les finques on es pretén escampar, a més de l'aportadó
obligatòriadelacòpiadelllibredegestiódeles dejecdons ramaderes, artualitzati segellat
per l'oiganisme competent.

Còpiadel'apartatdelPladegestiódedejeccionsramaderesdela instal. lacióramaderad'on
provinguin els purins o els fems, on hi consti que la parcel. la o parcel. les on es pretén
escamDarelsfemsestàinclosadinsdel'esmentatPla,especificantsiésunterrenygestionat
pel propietari de lagranja, si estàinclosaenun programade gestióconjunta, obé si ésd'un
tercer.

Unacòpiadela llicèndad'activitat,segonseltipusd'instal.ladóramaderaqueconstenenels
Annexos del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegamentdelaLlei 20/2009, de4dedesembre, deprevendói controlambiental de les
activitats, o bé, còpia de la llicència d'activitat vigent, en cas de tractar-se d'una artivitat
autoritzada ambanterioritata l'entrada envigora la Llei 20/2009.
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Matrícula i ITV dets vehicles que transportaran els fems i purins. En cas de tractar-se d'un
gestor de residus autoritzat, còpia del codi de gestor expedit per la Junta de Residus.

La mancadenotificacióderesolucióalacomunicatíóefectuadapelpeticionari,eneltermini
establertenl'Article 5, 5'entendrà denegada persilend administratiunegatiu.

AR71CLE 6. PROHIBICIONS

Queda totalment prohibit el vessament de llots, purins i fems i altres subprodurtes
agropecuaris:

Per la xarxa general de Sanejament munidpal, i als llits de rius orierols.

Durant els pen'odes o dies que ptogui abundantment.

L'aplicació de purí en les superfídes agn'coles no podrà realitzar-se en cap cas mitjançant
sistema de canons.

Queden prohibides les fosses de purins sense l'aïllament adequat i l'abocament en basses
de decantació que no hagin estat prèviament autoritzades. El puri es recollirà en les
explotadons ramaderes en fosses construïdes amb subjecció a la normativa exigida i
autoritzades previ informe del'administraciócompetent.

Queda prohibit l'aplicadó dins dels següents limits:

A menys de 5 metres de vies de comunicació de la xarxa viària nadonal, regional o local. Si
l'aplicadó es fa soten.ant el puríal mateixtemps , espotbaixarladistancia a3metres.

A menys de 1000 metres del nucli urbà i a menys 600 metres de grups d'habitatges
aïllades. Si l'aplicadó es fa soterrant el purí al mateix temps , es pot baixar ta distanciaa
500 metres.

A menys de 600 metres de conduccions i dipòsits d'emmagatzematge d'aigua potable o
abeuradors o basses pera bestiar.

A menys de 800 metres de pous i fonts de proveïment a la població(Nucli urbà) i d'alguna
casa aïltada.

En aquells llocs pels quals circumstancialment pugui drcular l'aigua, com a cunetes, llits,
col. lectors, etc.

ART1CU 7.7RANSPORT

Queda limitada la circulació i l'estadonament de vehicles transportadors de subproductes
orgànics pel casc urbà. Aixi mateix queda prohibit el rentat en cascurbà de cisternes o
altres vehicles que hagin transportat llots i/o purins i fems.

^sl
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Queda limitada la circuladó de vehides transportadors de subproductes agropecuaris o
digestes de planta de Biogàs per carreteres i camins sempre que alguna dsterna, remolc,
etc, tingui algun desperfecte que estigui provocant pèrdues de matèriaorgànicai pertant
vessaments. Les dstemes que porten purí deuran portar les tapes superiors tancades per
evitar enla mesura del possible les olors.

Els remolcs carregats de fem deuran de portar una coberta per impedir el vessament del
femperlacarretera ocamí.

Tot subproducte orgànicnopodrà romandre encap llocque noestiguilegalitzatpelseu ús.
Tampoc es podrà quedar emmagatzemat per un període superior a 6 hores al damunt d'un
vehidedetransport.

ARTICLE 8. DE LES EXPLOTACIONS PRODUCTORES DE LLOTS, PURINS 1 FEMS.

Les explotadons ramaderes hauran de comptar amb la superficie agrària útil, de forma
exdusiva, pera la correcta utilitzaciódels subproductes ramaders.

Tots els ramaders o persones que tinguin autoritzadó en la llicència ambiental a portarels
purins a un altre terme munidpal, serà obligat portar-los al referitterme.

Les empreses productores de residus hauran de tenir en tot moment a la disposidó de
l'Ajuntament per at seu immediat coneixement si ho requereix les dades que permeten
verificar el compliment de les normes compreses en aquesta Ordenança i d'altres
autoritzacions de qualsevol organisme.

ARTICLE 9. - INFRACCIONSI SANQONS.

Són objerte de procediment sancionador les infracdons que contempla el Decret 136/2009,
d'l de setembre, per tant el règim sancionador i els òrgans competents estan fixats en el
capítot 4del Decret esmentat.

L'incompliment de les disposidons d'aquest Decret se sanciona d'acord amb la tipificadó
d'infraccionsi la determinadó de sancions que estableix la legislacióaplicable i, en especial, les
disposicions següents: a) El tftol V de ta Llei estatal 8/2003, de 24d'abril, de sanitatanimal,
modificada per la Uei 32/2007, de 7 de novembre. b) El capítol III del tftol III de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervendó integral de l'Administració ambiental. c) El titot III del Text
refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21dejuliol

ARTICLE 10. PERSONES RESPONSABLES.

A l'efecte de la present Ordenança, seran considerats responsables directes de les
infracdons, les persones que realitzen els vessaments o les aplicacions, els agricultors que
exploten les terres on es produeixen ets vessaments o les aplicacions i les persones que
condueixen els vehides amb els quals s'infringeixen les normes.
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Sense perjudici de les sancions penals o administratives que en cada cas corresponguin;
en tot cas, l'infractor haurà de reposar la situació atterada a l'estat originari, segons
valoració efectuada per l'Administració competent, i indemnitzar pels danys i prejudicis
causats.

Quan l'infrartor no complís amb l'obligació de reposidó o restauració establert a l'apartat
anterior, l'Administradó podrà procedir a la seva execudó subsidiària a costa dels
responsables.

DISPOSICIÓ FINAL

La següent Ordenança pren com abase d'altresvigents en municipis amb característiques
similars i entrara en vigor una vegada hagi estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament i publicat
el seu text íntegre al ButlletíOficial de Girona, DOGC, una vegada transcorregut el termini
establert en la Uei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.».

Contra el present Acord es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la
Sala contendós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anund, de conformitat
ambl'article 46 delaLlei 29/1998, del3dejuliol, delaJurisdicdóContendós-Administrativa.

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i de qualsevol
vei/veïna. perunterminimínimdetrentadies, mitjançant anunci publicaten elButlletíOficial
de la Provlncía, en el Diari Oficial de la Generalitat de Caïalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin
examinarl'expedientiformularlesredamacionsielssuggerimentsqueestiminpertinents. De
no presentar-se reclamacions o suggerimerrtsen l'esmentattermini, esconsideraràaprovat
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Així mateix, estara a la disposidó dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament. Adreça https://bellcaire.cat.

7ERCER. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple i l'acord
d'aDrovadó definith/a tàdta de l'Ordenança, amb el text íntegre d'aquesta, es publicarà peral
seugeneral coneixement en el taulerd'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Provfncia.

Així mateix, estara a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament. Adreça https://bellcaire. cat].

A més, es remetrà a l'Administradó de l'Estat i al Departament corresponent de la
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies, la certificació que acrediti l'elevació a
definitiva de t'aprovació inicial, aixícom còpia íntegra autenticada.

QUART. Facultar a ta Sra. Alcaldessa-Presidenta persubscriure i signartota classe de
documentsreladonatsambaquestassumpte».
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Aprovat per7votsafavor(Unanimitat)(Cecilia Barnosell Sabriajosep MolinasNadal, David
FontSaballs, Jordi Danés Brunsó, Catalina FontRoura, Jordi Antunez Callis, Guillem Sobrepera
Uonch)

4. 0. - Proposta d'acord per l'apriivació inicial de l'ordenança reguladora de la recollida dels
residus municipals

Títol:

Propostad'acordperl'aprovacióinidatde l'ordenança reguladora de la recollida delsresidus
municipals

Text:

Expedient núm.: X2021000U2
Proposta rfacord de Ple
Procediment Aprovació d'Ordenança Municipal Reguladora.
Assumpte: RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ

PROPOSTAD'ACORD DEL PLE

ANTECEDENTSDEFET

A la vista dels següents antecedents:

Document

Projecte d'Ordenança
Informe Justificatiu
Provisiód'Alcaldia

Informe de Secretaria
Provisiód'Alcaldia

Data/Núm.

T28/Ó47202Ï-T
! 19/(»/2021 ;
; 19/05/2021
. 19/05/2021

4 1S/(B/202Í i

Obsewaclons

Suport CCBE

"rInforme-proposta de secretaria ' 20/05/2021

LEGISLACIÓ APUCABlf

La Legislació aplicable és la següent:

-Elsarticles6, 8, 52, 66, 178 i 237 delTextRefósdela Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

- Els articles 4, 22. 2.d), 49 i 70. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Regutadora de tes
Bases del Règim Locat.

- L'article 66 bis de la Uei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
lesadministradons públiquesde Catatunya.
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- L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

- Els artides 58a 66del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Deaet 179/1995, de 13 de juny.

- Els articles 128 al 131 i 133 de la Uei 39/2015, d'l d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administradons Públiques.

- L'artide 7. c) de la Uei 19/2013, de 9 de desembre, de transparènda, accés a la
informació pública i bon govern.

Vistquantantecedeix,esconsideraquet'expedienthaseguitlatramitacióestablerta
enlaLegislacióapticabteprocedintlaproposicióperl'aprovaciópel Pledeconformitatambels
artides 22. 2. d), 49 de la Uei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladorade les Bases del Règim Local, 178
del TextRefós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abrit, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat perDecret 179/1995, de 13 de juny.

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en t'artide 175 del Reglament
d'Organització, Fundonament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.

Per tot l'exposat es proposa al Ple el s^üent ACORD:

PRIMER. APROVARinidalmentl'Ordenançamunidpalreguladorade RECOLUDADELS

RESIDUS MUNICIPAIS DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ.

Transcripció llteral de I'Ordenança municipal

ORDENAN REGUIADORA DE LA RECOLUDA DEL5 RESIDUS
MUNICIPALS DEBELLCAIRE D. EMPORDÀ

§11

ÍNDDC

EXPOSICIÓDEMOT1US

TÍTOL 1 DISPOSICIONS GENERALS

Artide 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Article 2. Definidons

Article 3. Competències locals

Artide 4. Prestació dels serveis

Artide 5. Obligacionsgenerals

Article 6. Prohibicions

351
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AIUNTAMENTDE BEUCAIRE D.EMPOKOÀ
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Articte 7. Règimfiscal

TÍTOL 2 SERVEI DE RECOLUDA

Caprtol I. DISPOCIONS GENERA15

Article 8. El servei de recollida

Article 9. Responsabilitatde la gestió correcta dels residus

Artide 10. Modalitats de recollida

Article 11. Recollida selectiva dets residus munidpals

Article 12. Contenidors

Article 13. Recollida ala deixalleria

1
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Capítol II. MODALtTATDERECOLLIDASELECTIVAMUNICIPAL

Artide 14. Fracdó orgànica

Article 15. Paperi cartró

Article 16. Envasos lleugers

Artidel7. Vidre

Article 18. Fracció rebuig

Article 19. Tèxtil sanitari

Article 20. Excrements d'animals domèstics

Article 21. Votuminosos

Artide22. Residusdejardineria

Article 23. Olisvegetals usats

Article 24. Residus de construcció i demolició procedents d'obres menors

Artide 25. Altres residus (tèxtil, piles, medicaments i agulles d'ús humà)

Articte 26. Animals morts

^l
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Article 27. Vehicles abandonats

Article 28. Residus de fires i mercats

Article 29. Residus d'actes públics

TÍTOL 3 INSPECQÓ 1 SANQÓ

Capftol I. INSPECCIÓI CONTROL

Artide 30. Servei d'inspecció

Article 31. Deure de col. taboració

It
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Capftol II. INFRACCIONS I SANQONS

Artide 32. tnfracdons

Artide 33. Infraccions lleus

Article 34. Infraccionsgreus

Artide 35. Infraccions molt greus

Article 36. Prescripció

Article 37. Sancions

Artide 38. Persones responsables

Article 39. Obligació de restaurar

Article 40. Multes coercitives

Article 41. Competència i procediment sancionador

DISPOSiaONSFINALS

Disposidófinalprimera.Entradaenvigor

Disposiciófinat segona. Competència

^sl
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AIUNTAMENT DE BEUCAIRE D'EMPORDÀ

Pt. COnttes d'ïmpiines num. 1
Ttl. 972 78 8105
17141 Bdlcalre d'Empordi(6iron»)
a lament betlcaire.cat

EXPOSICIÓDEM071US

La planificadóderesidusesfonamenta,bàsicament,enelsprincipisgeneralsqueemanen del
Vè i Vlè Programes d'acció de la Unió Europea i de la Directiva 98/2008/CE, de 19 de novembre
de 2008, aixícom de les normatives de diferent rang.

La Uei 2^2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, estableix en l'article 12.5 les
competèndes delsens localsen matèria de residus, concretantaixíel que disposenels articles
25. 2 i26delallei 7/1985, de 2d'abril, de lesbasesde règimlocal; en ladisposidótransitòria
segona estableix l'obligació de les entitats locals d'aprovarordenancesque s'adaptin a aquesta
llei.

El DecretLegislatiu 1/2009, de21 dejuliol, pelquals'aprovaelTextrefósdelaLlei reguladora
dels residus té com objecte la reguladó a Catalunya de la gestió d'ordenació del territori, de
protecció del medi ambienti de preservadó de la natura.

En compliment de la previsió anterior i, espedalment, en l'exercici de les competències
atribuïdes legalment al'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà, es fa imprescindible l'aprovadó
d'una novaordenançamunidpalsobre larecollidade residus.

TI'TOL 1 DISPOSiaONSGENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta Ordenança té per objecte la reguladó, en l'àmbit de les competèndes de
l'Ajuntament de Beltcaire d'Empordà, de totes les conductes i activitats dirigides al
dipòsiti recollidaderesidusmunidpalsperfomentar, peraquest ordre, la prevenció i
la reducdóde la producciódels residusi llurperillos'itat, llurreutil'rtzadó, el reciclatge i
altresformesdevaloritzaciómaterialieliminacióamblafinalitatd'aconseguirelmillor
resultat ambiental global i mitigar els impactes adversos sobre la salut humana, el
medi ambient aixícom contribuira la lluita contra el canvi climàtic.

2. En l'exercid de les competències municipals, aquesta Ordenança desenvolupa la
legislacióvigenten matèriade residus i de règim locat, i en tot moment ta interpreta i
la aplica d'acord amb la normativa vigent.

3. Totes les persones físiques ojurídiques que resideixen o realitzen la seva activitat
comercialoempresarial enelterme munidpal de Bellcaire d'Empordàestan obligades
a complir amb el disposaten aquestaOrdenança, aixicom lesdisposidonsque en el
seu desenvolupament dicti 1 Ajuntament.

Article 2. Definicions

Als efectes det què disposa aquesta Ordenança s'entén per:

Residusmunidpals:residusgeneratsenelsdomicilisparticulars,elscomerço5, lesofidnesiels
serveisjtambéelsquenotenenlaconsideracióderesidusespecialsiqueperllurnaturalesao
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composicióes poden assimilarals que es produeixen en els dits llocso activitats. També tenen
laconsideracióderesidusmunicipalselsresidusprocedentsdelanetejadelesviespúbliques,
zones verdes i àrees recreatives; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els
vehides abandonats; els residus i ets enderrocs procedents d'obres menors i reparació
domidliària.

Residus comerdals: residusmunicipalsgeneratsperl'activitatpròpiadelcomerçaldetatl ia
l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, lesoficines i els serveis. Són equiparables a aquesta
categoria, als efectes de gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració
d'assimilables als munidpals.

Residusindustrials:elsresultant5delsprocessosdefabricació,detransformadó, d'utilització,
de consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial, excloses les
emissions a l'atmosfera, i que no poden serconsiderats residus municipals.

Residuperillós:elquepresentaunaodiversesdelescaracteristiquesperitlosesenumeradesa
l'annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i també els
recipientsienvasosqueelshagincontingut.

Bossa compostable: bossa fabricada mitjançant polímers orgànics d'origen vegetat, ambels
que esgaranteix lasevacompletadescomposidódurantlafasededegradadódelamatèria
orgànica mitjançant processos de biodegradadó o compostatge.

Contenidor:recipientdecapadtatigualosuperiora601itresiformesdiverses, obertotancat,
destinata contenirotransportarresidus.

Recollida: operació consistent en recollir, dassificaro agruparresidus pertransportar-los.

Recollidaselectiva: la recotlidaen la qual un fluxde residus esmanté perseparat, segons el seu
tipus de naturalesa, perfadlitarel seutrartament especific.

Residus sanitaris assimilables a domèstics: són els generats com a conseqüènda de les
activitats sanitàries prestades en centres sanitaris (hospitals, clíniques, consulta de
professionals liberats, centres sociosanitaris, centres veterinaris, etc. ) que no tenen la
qualificadó de perillosos i que, d'acord amb la normativa vigent, no exigeixen requisits
espedalsde gestió.

Pera ta resta de definicions s'atendrà al què disposael DecretLegislatiu de 21dejuliol, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei regul adoradelsresidusJaLlei 22/2011, de 28 dejuliol, de
residus i sòls contaminats i normativa que la desenvolupi.

Article 3. Competències locals

1. L'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà és competent per a la recollida dels residus
municipalsgeneratsidipositatsenelmunicipienlaformaques'estableixienaquesta
Ordenança i en elstermes que preveu la legislacióde residus estatal i autonòmica i en
la legislació de règim local.

^ll
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2. Corresponal'AjuntamentdeBellcaired'EmpordàlapotestatdevigilànciaJnspecciói
la potestatsancionadora en l'àmbit de lesseves competències.

Article 4. Prestació dels serveis

Correspon a l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà prestar el servei de recollida de residus
municipals, d'acordambelquèpreveuaquestaordenançailanormativaaplicable, iconforme
amb els sistemestècnicsi organitzatius que en cada moment conside ri més convenient per als
seusinteressos, tenintencomptel'efidènciaoperativaieconòmicadel5en/eii laqualitatdel
servei prestat als usuaris.

El servei munidpal de recollida de residus es prestarà als residus domèstics, els residus
comercials i els residus industrials i/o sanitaris assimilables a domèstics. Per a ta resta de
residus, les activitats econòmiques hauran de gestionar-los mitjançant gestors autoritzats i
d'acord amb la normativa vigent. L'Ajuntament podrà sol. licitar, en qualsevol cas, la
documentadó que acrediti que s'han gestionat correctament els residus.

L'Ajuntamentestabliràelsmecanismesd'informaciódelsistemaderecollidaperalsnousveïns
quan es donin d'altaen el padró i per a les artivitats econòmiques quan iniciïn lasevaactivitat.

Article 5. Obligacionsgenerals

Els usuaris estan obligats a:

a) Utilitzar el servei de recollida de residus de Bellcaire d'Empordà d'acord amb la
modalitat de recollida que estableixi l'Ajuntament per a cada fracdó i per a cada
usuari.

b) Separar els residus i dipositar-los, en condidons adequades, als contenidors
estandarditzats per l'Ajuntament i ubicats a les zones designades per aquest.

c) Reduirel volum dels residus, compactant-los, per aprofitarat màxim lacapadtat de les
bosses i contenidors. Les caixes de cartró s'han de dipositar plegades en el
corresponent contenidorper aprofitar-ne la capadtat.

d) Dipositarelsresidusalscontenidorsencondidonsque no produeixinabocamentsde
líquids ni altres incidències (ex. envasos sense líquids).

e) Els responsables dels equipaments munidpats hauran de vetllarpertal quetotsels
seus usuaris reciclin els residus generats d'acord amb la present normativa.

f) Les associacions, entitats o responsables d'esdeveniments i/o festes hauran de
preveure la separació de tots els residus generats aixícom la seva posteriorrecollida
pels serveis munidpals corresponents.

3Sí
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Artide 6. Prohibicions

Queda prohibit:

a) Deixar d'utititzar el servei de recollida de residus del munidpi i fer ús del d'altres
municipis quan es resideix o es realitza una activitat comercial o empresarial en el
terme munidpal de Betlcaired'Empordà.

b) Utilitzaret servei de recollida de residus de Bellcaire d'Empordà quan es resideix o es
realitzaunaactivitatcomerdaloempresarialforadelmunicipideBellcaired'Empordà.

c) Llençar o abandonar residus a la via pública, al medi natural o d'atguna altra manera
no prevista en aquesta ordenança o en tlocs diferents ats especificats per
l'Ajuntament.

d) Dipositar a les papereres de la via pública bosses de residus domèstics, caixes o
paquetsanàlegs.Aquestessónd'úsexctusiuperdeixallesgeneradespuntualmental
carrer.

e) No recollir de la via pública els excrements d'animals domèstics per part dels seus
propietaris.

f) Dipositar residus fora dels contenidors sense aprofitar la seva capadtat i/o en
contenidors contravenint el que disposa aquesta ordenança.

g) Manipularcontenidors, oel seu contingut, aixicom bolcaro desplaçar-losfora de les
seves ubicadons.

h) Utilitzar els contenidors per a fins diferents dels que preveu aquesta ordenança.

i) Recolliroaprofitarresidusdomèsticssenseautoritzacióprèvia.

j) Lliurarelsresidussenseelselementsdecontendóestablertsenaquestaordenança.

k) No realitzarla separació correcta de lesdiferentsfraccionsde residusi lliurar-losde
formabarrejada.

I) Dipositarelementspunxants.

m) Dipositarresidusespecials.

n) Dipositarresidussanitaris.

o) Llençarmaterials encesos, brases i cendres mal apagades.

p) Tractar els contenidors amb poca cura i malmetre'ls.

q) Deixarlesrestesvegetalsforadelscontenidorshabilitatsperalarecollidade la poda.

3E1
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r) Deixar abandonats els residus voluminosos (electrodomèstics, vehides fora d'ús,
mobles vells, etc. ) en carrers, solars, espais lliures o boscos, ja siguin de propietat
privada o pública, tret dels casos de recollida concertada amb et servei municipal.

s) Triar, dassificari separarqualsevol mena de materiat residual dipositat a la via pública
en contenidors, en espera d'ésser recollit pels serveis de recollida, excepteque es
disposi de llicènciaexpressa atorgada pert'Ajuntament

t) Qualsevol altra actuadó contrària al contingut de la present ordenança.

Artide7. Règimfiscal

Per a la prestadó dets sen/eis municipals que preveu aquesta ordenança, i quan aixíestigui
establert, s'hauràd'abonarlataxacorresponent,preupúblicocontraprestacióeconòmicade
naturalesa anàloga en els termes regulats en les ordenances fiscals osimilars respectives.

7ÍTOL 2 SERVEI DE RECOUJDA

Capítol I. DISPOSiaONS GENERAIS

Article 8. El servei de recollida

El servei de recollida comprèn les actuadons següents:

a) Trasllat dels contenidors i residus dels punts de recollida als vehictes de recollida,
buidatge i el seu retorn als punts originaris.

b) Transport i descàrrega dels residus a les instal. lacions de gestió adequades.

c) Manteniment i reposició dels contenidors.

Article 9. Responsabilitat de la gestió correcta dels residus

Els produrtore i posseïdorsinidals dels residusde competència municipal són responsables de
lliurar-los pera la seva correcta gestió. La seva responsabilitat conclou quan els hagin lliuraten
elstermes previstos en aquesta ordenança i en la resta de normativa aplicable.

Els serveis munidpals de recollida poden rebutjarlarecollida de residusque nohagin estat
convenientmentdipositats perl'usuari, d'acord amb el que s'estipula en aquestaordenança.

L'Ajuntamentpotdeixarde prestarel serveide recol lida de residus comercials en aquells casos
que s'incompleixi la present ordenança. En aquestcas, elstitulars de les activitats hauran de
gestionar els seus residus mitjançant un gestor autoritzat i presentar la documentadó
acreditativa, anualment, a l'Ajuntament.

Si els residus han estat lliurats per a la recollida en les condicions establertes en aquesta
ordenança, l'Ajuntannentadquireixlapropietatdelsresidus.
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Els productors i posseïdorsde residus comercials i industrials, encara que la recollida no sigui
realitzada pel servei municipal de recollida, són responsables igualment de la seva correrta
gestió. Ambaquestafínalitathande:

Mantenir els residus en condidons adequades d'higiene i seguretat mentre els
posseeixin.
Uiurar els residus en condidons adequades de separadó permaterials.
Suportarles despeses de gestió dels residus que posseeixen ogeneren.
Tenir a disposidó de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà el document que
acrediti que han gestionat correctament els residus i els justificants dels
lliuraments efectuats.

En cas d'incompliment pel productor o posseïdor de les obligacions de gestió de residus,
l'Ajuntamentpodràassumirsubsidiàriamentlagestiói repercutiral productorel costreal de la
mateixa.

Artjcle 10. Modalitats de recollida

Els usuarisestan obligatsasepararelsresidusdomèstfcsen els domidlis i comerços en tantes
fracdons com recollides selectives s'estableixen en aquesta ordenança i a dipositar-los,
selectivament, a dins dels contenidors estandarditzats perl'ajuntament i identifícatsamb el
tipus de residu que li pertany.

Pelsresidusgeneratsalsdomidlisiquenosiguinobjectederecoltidaencontenidorsa lavia
pública, s'utilitzarà el servei de la deixalleria, d'acord amb el seu reglaments d'ús.

Es podran establir altres modalitats de recollida si l'Ajuntament hoconsidera convenient.

Per raons d'interès públic l'Ajuntament podrà introduir les modificacions que resultin
convenients per prestarel sen/ei, sempre avisant amb antelació als usuaris.

Article U. Recollida selectiva dels residus munidpals

Els usuaris han de segregarlesfraccions de residus següents:

Fracció orgànica i fraccióvegetat de mida petita i no llenyosa
Papericartró
Envasos lleugers (brics, envasos de plàstici de metalt, porex, embolcalls de plàstic,
flexos, xarxes per fruites, caixes de fusta, etc. ).
Vidre
Fracció resta

Altres fraccions de residus que no són objecte de la recollida munidpal en contenidors de
superfície, però que s'hauran de gestionar correctament, tal i com s'estableix en els artides
següents, són:
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Capítol II. MODAUTAT DE RECOLUDA SELECTIVA MUNIQPAL

Article 14. Fraccló orgànlca

1. Els residus orgànics estan constituïts, fonamentalment, per residus alimentaris i de
cuina(verdures, fruita, closquesd'ousi de mol. luscs, dovesdefruitssecs, carn, peix,
farines, paper de cuina i tovatlons blancs, taps de suro, excrements d'animals
domèstics sense sorra, cendres, etc.) procedents de les llars, restaurants, serveis de
restauració col. lectiva i establiments de comerçal detall.

2. Correspon als usuaris lliurar la fracció orgànica en bosses o fundes compostables
tancades i dins el contenidor marró disposat per l'Ajuntament El contenidor sempre
s'ha de deixar amb la tapa tancada.

3. També són matèria orgànica els residusvegetals de mida petita i de tipus no llenyós
(gespa, fullaraca, pinassa, flors, etc. ), els quals es poden lliurar dins de bosses
compostables o dipositar-los directament al contenidor man.ó, degudament
identificat.

.§&

4. Lesrestesvegetalsdetipusllenyóss'hande lliuraralscontenidorsde restes vegetals
que hi ha ubicats al munidpi (banyeres de colorverd).

5. L'AjuntamentdeBellcaired'Empordàpromouràel compostatgecasolàperredclarels
residus orgànics directament at propi habitatge.

Article 15. Paperl cartró

1. Comprèn diaris, revistes, fulletons, cartrons, paper escrit, mocadors, tovallons i
estovallesde paperde colori tota menad'envasos i embolcallsde paper i/o cartró. Els
dutadans hauran d'eliminar d'aquests residus tota resta metàl.lica o de plàstic, així
com els papers o cartrons excessivament bruts, haventde dipositar aquestes restes
d'acord ambel que disposa aquesta ordenança.

2. Els residus de paper i cartró s'han de dipositar el més plegats possibte dins el
contenidorblau, degudamentidentificat.

Article 16. Envasos lleugers

1. És la fracdó dels residus munidpals composada pertots ets envasos de plàstic, de
metall, brics, caixes defusta, porex, embotcalls i bosses de plàstic, xarxes perfruites,
aerosols, paper d'alumini, etc. que disposen del puntverd del sistema integrat de
gestió Ecoembes. També els vasos i plats de ptàstic d'un solús.

2. Els residusd'envasos lleugers s'han de dipositar dins el contenidorgroc, degudament
identificat. És necessari aixafar-los al màxim perreduir-ne el volum.

3. Els usuaris han de buidar comptetament les ampolles, pots
eliminarlesrestesdesubstànciesque hi puguin quedar.

attres redpients per
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ArticIel7. Vidre

2.

3.

Inclou els residus d'envasos de vidre com ampolles d'aigües minerals, vins, licors,
cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats, làrtics i també els gots i copes de
vidre. Els usuaris els han de buidar completament per eliminar les restes de
substàncies que hi puguin quedar. En capcas s'hi poden llençar lestapes metàl.liques i
elstapsdesurooplàsticques'handedeixaral contenidorcorresponent.

Els usuaris han de buidar completament les ampolles, pots i altres redpients per
eliminar les restes de substàncies que hi puguin quedar.

Els residusd'envasos de vidre s'han de dipositar dins el contenidor verd, degudament
identificatperaquestafinalitat.

Ardcle 18. Fraccló rebulg

1. La fracció resta correspon a la fracdó de residus munidpals que no es pot recidar
(tèxtil sanitari, pols d'escombrar, bastonets de les orelles, fil dental, tiretes, gasses,
burilles, fregones, escombres, sorra de gat, paper-plàstic i altres envasos
excessivament bruts, etc. ).

í

2. La fracdó resta s'ha de dipositar en bosses tancades i dins el contenidor negre
identificatamb aquestafinalitat.

Articlel9. Tèxtilsanitari

1. El tèxtil sanitari comprènbolquers, compreses, tampons, tovalloletes humides, discs
de lactància, etc. i es lliuraràjuntament amb lafracdó resta.

Article 20. Excrements d'animals domèstics

1. La personaposseïdorad'unanimaldomèstichade recollirlessevesdeposicionsen ta
via pública i els espais públics i dipositar-les en les papereres o bé lliurar-les als
contenidors de rebuig juntament amb la fracció resta.

Article 21. Votuminosos

Els voluminosos són residus que es generen a les llars i que presenten característiques
espedalsdevolum. pesomidaqueen dificulten larecollida.

Els ciutadans que vulguin desprendre's de mobles, trastos, matalassos, somiers, aparells
elèrtrics i elertrònics i altres residus voluminosos han de:

a) Lliurar-los al distribuidor en el moment de compra d'un de nou, o
b) Lliurar-losaladeixalleria(mòbilocomarcal)
c) Lliurar-losagestorautoritzat
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Percasos espedals, i previ informe de serveissocials o attres organismes, l'Ajuntamentpodrà
recollirelsvoluminososd'un habitatgeparticular.Aquestservei serà puntual i no contempla el
buidatge complert d'un habitatge o una gran partd'aquestj també enquedenexclososels
residus de naturalesa industrial i comercial.

Article 22. Residus de jardineria

Aefectesdelasevagestióelsresidusdejardineriaespodensubdividirenlfracdonsqueés
necessari gestionarde forma diferenciada:

1. Fraccióvegetal no llenyosa (gespa, fullaraca, rams de flors, etc. ): és assimilable a
fracdó orgànica i s'haura de posar dins dels contenidors marrons per aquesta
fracció, ja sigui dins de bossa compostable o directament al contenidor. Des de
l'Ajuntamentespromocionaràelcompostatgecasolàpergestionarinsituaquests
residus.

2. Poda (fracció vegetal de mida gran i tipus llenyós): s'hauran d'utititzar els 2
contenidorsderestesvegetalsquehi ha ubicatsal munidpi.

Article 23. Olis vegetals usats

Els olis vegetals usats són els residus d'olis vegetals propis de les activitats de fregir
domèstiquesodels bars, restaurants, hotels i altresserveisde restauració, aixícom ets olis de
conserves. No s'indouen aquíattres greixos alimentaris.

Està prohibitabocarolis usatspelsdesguassos. Elsolisvegetals usats s'hauran de guardardins
d'envasos de plàstico de vidre i lliurer-los a la deixalleria (mòbil o comarcal).

Els titulars de restaurants, bars, hotels i altres sen/eis de restauradó han de disposar de
contenidorsadequatsperal'abocamentd'olisvegelalsusatsilliurar-losaungestorautoritzat.

Article 24. Residus de construccló i demolició procedents d'obres menors

Elsresidusdelaconstmccióidemolidód'obramenorsónresidusqueesgenerenendomicilis
particulars, comerços, oficines o immobles del sertor serveis, de senzilla tècnica i entitat
constructiva i econòmica escassa i que no predsen de projecte signatperprofessionalstitulats.

Els ciutadans hauran de lliurar els residus de construcció i demolició procedents d'obres
menorsdeconstrucciói reparaciódomidliàriaaladeixalleria(mòbil ocomarcal), d'acordamb
la respectiva ordenança, o a un gestor autoritzat.

Article 25. Altres residus (tèxtil, piles, medicaments i agulles crús humà)

1. El residu tèxtil comprèn roba, sabates, llençol^ cortines, bosses de mà, cinturons, etc.
que pot ser reutilitzat, preparat per a ta reutilització o redclat. Aquests residus
s'hauran de lliurara la deixalleria (mòbil o comarcal).
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2. Les piles podran ser lliurades a la deixalleria (mòbil o comarcal), als establiments
comerdals i als equipaments municipals que disposin de contenidors especifics per
aquest tipus de residus.

3. Els medicaments caducats, no utilitzats o mig buits, així com els envasos que els
conteneno contenien, han de serlliuratsalscontenidors específics de les farmàcies o
a la deixalleria (mòbil o comarcal).

4. Lesagullesd'úshumàs'haurandeltiuraralcontenidorhabilitatdeladeixalleria(mòbil
ocomarcal), dinsderecipients, prefèriblementdeplàstic, ivetllantperquènoespugui
produircap menadecontagi. Quedatotalmentprohibitabocarlesagullesdirectament
al contenidor.

Article 26. Animals morts

1. Queda prohibit l'abandó d'animals morts en qualsevol classe de terrenys.

2. Ets propietaris d'animals morts i els titulars de clíniques veterinàries els hauran de
lliurara un gestorautoritzat.

3. El servei municipal de recollida esfarà càrrec dels animals morts a les vies públiques.

Article 27. Vehicles abandonats

Queda prohibit l'abandonament devehides, sentresponsabilitatdelstitularslasevagestió
adequada, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable.

Article 28. Residus de fires i mercats

1. El mercat correspon al conjunt de parades destinades a la venda al públic i a la
prestadódesen/eisremuneratsdecaràcterempresarialoprofessional,qualsevol
que sigui el seu titular i amb independènda del caràcterque posseeixin.

2. Els titulars de les parades del mercat o fira estan obligats a separar els residus
generatsdurantlasevaactivitaten lesfracdonssegüents:paperi cartró, envasos
lleugers, matèria orgànica, fusta, plàsticdur, vidre i rebuig.

3. A l'horadel tancamentdel mercato fira, els titulars de les parades dipositaran els
residus generats dins els contenidors corresponents proporcionats o l'espai
habilitat que indiqui l'Ajuntament.

4. Els titulars de les parades del mercat o fira seran els responsables de la gestió
correcta dels residus generats durant la seva activitat.

lè
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Article 29. Residus cractes públics

1. Els organitzadorsd'actescelebratsa la via pública o en espais públics estan obligats a
garantirlaseparaciócorrectadelsresidusgeneratsalmenysenlesfraccionssegüents:
matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i rebuig.

2. L'oiganitzadorde l'acte seràel responsable de lagestió correcta dels residus generats
durant l'acte, havent-los de lliuraral servei especial de recollida de residus d'actes
públics prèvia sol. licitud a l'Ajuntament o a un gestor autoritzat.

3. L'Ajuntamentcediràelscontenidorsnecessarispersepararelsresidus,sobreelsquals
espodràaplicarundipòsitqueesretornaràquanelserveiderecollidacertifiquique
els residus s'han lliurat segons atlò establert en aquesta ordenança.

TÍTOL 3 INSPECaÓ 1 SANQÓ

Capítol I. INSPECQÓ 1 CONTROL

Article M. Servei d'inspecció

1. L'exercici de les fundons d'inspecdó i vigilància del compliment de què disposa
aquestaordenançacorrespondràalpersonal quetingui atribuïdes aquestesfuncions.

2. El personalal qualfareferèndal'apartatanterior, en l'exerdcide lessevesfuncions
inspectores, télacondiciód'agentdel'autoritatiestàfacultatperaccedir, senseprevi
avis, a les instal. lacions en què es desenvolupin activitats regulades en aquesta
ordenança, aixícomperinspecdonaretcontingutdelsdiférentssistemesde recollida
de residus, com aracontenidorsi bossesd'escombraries.

Article 31. Deure de col. laboració

D'acord amb la normativa apticable, els productors, posseïdors, gestors de residus i els
responsables d'establiments comerciats, habitatges, indústries i altres activitats objecte
d'aquestaordenançahauran defadlitari permetreal personat esmentaten l'article anterior, i
en l'exerdci de les sevesfuncionsd'inspecció, l'accés a les instal. ladons esmentades aixicom
col. laborar i facilitar-los la documentadó necessària per a l'exercici d'aquestes tasques
d'inspecdó.

Capítol II. INFRACCIONS 1 SANCIONS

Article 32. Infraccions

1. Esconsideren infraccionslesaccionsoomissions quecontravinguin elqueestableix
aquesta ordenança, així com les que estiguin tipificades en la legislació estatal o
autonòmica, reguladora de les matèries que s'indouen, sense perjudici que els
preceptes d'aquesta ordenança puguin contribuira la seva identificaciómés precisa.
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2. Lesinfracdonstipificadesen aquestaordenançaesdassifiquenen lleus, greusi molt
greus.

Article 33. Infraccions lleus:

Es consideren infracdons Iteus:

1. Oipositar els residus sense separar-los correctament per fracdons o en
contenidorsdiferentsalsidentificatsperacadafraccióderesidusocontravenintel
que disposa aquesta ordenança.

2. Lliurarels residus en condicions que produeixi n abocaments mentre es presta el
servei de recollida.

3. No utititzar el servei de recollida de residus del municipi i fer ús del d'altres
municipisquanesresideixoesrealitzaunaactivitatcomercialoempresarialenel
terme municipal de Bellcaire d'Empordà.

4. Utilitzarel serveide recollidade residusdel munidpi de Bellcaire d'Empordà quan
no es resideix o es realitza una activitat comercial o empresariat en el terme
municipat de Bellcaire d'Empordà.

5. Dipositar a les papereres de la via pública bosses de residus domèstics, caixes o
paquetsanàlegs.

6. No recollirde lavia públicaels excrements d'animalsdomèstics per part dels seus
propietaris.

7. Dipositar els residus sense compactar o fora dels contenidors sense aprofitarla
seva capacitat.

8. L'incompliment pels productors i/o posseïdors de residus comerdals no perillosos,
d'acord amb l'artide 10 d'aquesta ordenança.

9. Utilitzarelscontenidorsperafínsdiferentsdelsque preveu aquesta ordenança.

10. Recolliroaprofitarresidusdomèsticssense autoritzadó prèvia ollicènda.

11. Lliurarelsresidusorgànics dins de bosses no compostables

12. Lliurarresidusprohibits.

13. Prendre. malmetre o notenircura dels contenidors.

14. Qualsevolaccióoomissióqueinfringeixilesdisposidonsd'aquestaordenançai/o
de ta normativa sectorial en matèria de residus, i no resultin tipifíades
d'infraccions molt greus o greus en aquesta ordenança o en la normativa de
caràctersectorial.
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Article 34. Infraccionsgreus:

Es consideren infraccionsgreus:

1. L'abandonament o abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus munidpals
sense que s'hagi posat en perilt greu la salut de les persones, hagi produït un dany o
deterioramentgreu peral medi ambient.

2. L'obstrucdó a l'activitat de vigilànda, inspecdó i control de l'Ajuntament, així com
l'incompliment de les obligacions de col. laboradó que preveu la normativa sectorial en
matèria de residus.

3. L'exercicidequalsevolactivitatreguladapetDecretLegislatiu 1/2009, de 21 dejuliol,
pel qual s'aprova el text refós de la Ltei reguladora de residus, sense obtenció, quan
sigui preceptiva, de tlicèndes, permiso^ comunicacions prèvies a l'inici de l'activitat, o
incomptimentdelescondicionsimposadesperaquestaoperqualsevolaltranormativa
de residus sempre que no comporti cap dany o perjudici per al medi ambient i no
estigui qualificatd'infracdó moltgreu.

4. L'incompliment d'obligadons documentals, com llibres de registre, dedaracions,
certificacions o similars de caràcter preceptiu, i també les irregularitats en la
complementadó d'aquests documents o l'ocuttadó o el falsejament de les dades
exigides perla nomiativa aplicable.

5. L'obstrucció de l'activitat de control o inspectora de l'Administradó.

6. Lliurar, vendre o cedir residus munidpals a persones físiques o jurídiques que no
tinguinl'autoritzaciónecessàriajncomplintlescondidonsestablertesperlanormativa
sectorial en matèria de residus.

7. La reinddèndaen 3infraccions lleus en el termini d un any.

Article 35. Infraccions molt greus:

Es consideren infracdons molt greus:

1. L'abandonament o abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus munidpals
quan s'hagi posat en perill greu la salut de les persones o s'hagi produrt un dany o
deterioramentgreu pel medi ambient.

2. L'exercid de qualsevol de les activitatsregulades pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el textrefós de la Llei reguladora de residus, sense obtendó,
quan sigui preceptiva, de llicènda, pennís, comunicació prèvia a l'inici de l'activitat o
incomplintlescondicionsimposades peraquestaoperqualsevolaltranormativade
residus, si és determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient.

3. La reinddènda en faltes greu.
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Article 36. Prescripció

1. Les infraccions lleusprescriurana l'any, les greus als tres anys i les molt greus als cinc
anys.

2. El termini de prescripdó de les infracdons començarà a comptardesdel diaen què
l'interessatsiguinotificatdelainfracciócomesa.

3. En els supòsits d'infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a
comptar des del moment de la finalitzadó de l'activitat o l'úttim acte amb què la
infracció es consuma. En el cas que els fets o activitats constitutius d'infracció fossin
desconeguts per manca de signes externs, el terminies computarà des que aquests es
manifestin.

4. Amb coneixement de l'interessat, interromprà la prescripdó la iniciadó del
procediment sandonador, reprenent-se el termini de prescripció si t'expedient
sandonadorestàparalitzatdurantmésd'unmespercausanoimputablealpresumpte
responsable.

Article 37. Sancions

1. Les infracdons lleus es sandonaran amb una multa de 120 fins a 1.500C

2. Les infracdons greus es sandonaran amb una mutta de 1. 501 fins a 15.000 .

3. Lesinfraccionsmoltgreusessancionaranambunamultade 15.001 Cfinsa 30.000 fc

4. S'entén que hi ha reincidència quan la persona infractora ha estat sancionada, per
resoludóferma, perhavercomèsmésd'unainfraccióde la mateixa naturalesa dins el
període de t'any immediatamentanterior.

5. En tot allò no previst en aquesta Ordenança s'aplicarà et que disposa el Decret
Legislatiu V2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
dets residus, moditicada perLlei 9/2011, de 29 de desembre, de promodó de l'activitat
econòmica i per la Uei 3/2015, d'll de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives.

Article 38. Pereones responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Ordenança totes les
personesque han participat en la comissió del fet infractorper qualsevol títol, siguin
persones fisiques o juridiques.

2. La responsabilitat ha de ser solidària si hi ha vàries persones responsables i no és
possibte determinarel grau de participació de cadascuna en la comissió de la infracció.
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Articte 39. Obligació de restaurar

1. Sense perjudid de la sancióque en cada cas procedeixi, l'infractor haurà de reparar el
dany causat restaurant la situadó alterada at seu estat originari.

2. Si l'infractor no repara el dany causat en el termini assenyalat, l'òrgan competent
podrà acordar la imposidó de multes coercitives d'acord amb l'artide 39 d'aquesta
Ordenança.

3. I, encas d'incomptiment, aquesta restauradó la podrà fer l'Ajuntament per execudó
subsidiària. Els costos originats per les actuacions a realitzar aniran a càrrec del
subjecteresponsabledelainfracdó, exigint, sis'escau, la indemnitzadó originada per
danys i perjudicis causats.

Article 40. Multes coercitives

1. Sense perjudid de la sanció quees pugui imposar, l'òrgan competent podrà acordar la
imposidó de multes coercitives d'acord amb l'artide 103 de la Uei 39/2015, d'l
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Es poden imposar multes coercitives per executar les obligacions derivades d'actes
infractors o en execudó de resoludons sandonadores, que són reiteratives si

transcorren els terminis assenyalats a aquest efecte en els requeriments
corresponentsjins que escompleixi el que hi ha disposat.

3. L'importdecadamultacoercitivanoexcediràdeldeupercentdelaquecorresponala
infracciópresumptaodedarada, ni en el seu conjuntel trerrta per cent de lamateixa.

Article 41. Competència i procediment sancionador

1. Correspon a l'alcalde la resolució dels expedients administratius sandonadors en
exercicidelacompetèndaqueliésatribuïdaperaaquestafinalitatperl'artide21. 1.n
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

2. La imposidódesandonsit'exigènciaderesponsabilitatsdeconformitatambaquesta
Ordenança es portarà a terme d'acord amb allò previst en la Llei 39/2015, d'l
d'octubre, del procedimentadministratiu comú de lesadministracions públiques i Llei
40/2015, d'l d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i demés normativa que li
sigui d'aplicació.

3. El procedimentsandonadors'ajustaràa les determinacions del Decret 278/1993, de 9
denovembre, sobreprocedimentsandonadord'aplicacióalsàmbitsdecompetència
de la Generalitat.

2Sí
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DISPOSIQONS FINALS

Disposiciófinal primera. Entrada en vlgor

Aquesta ordenança entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Ofidal de la
Provínda (BOP) i un cop transcon-eeut previst a l'artide 65. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.

Disposiciófinal segona. Competència

Presidènda de l'Ajuntament, en l'exercici de lesseves competències, podrà interpretar, aclarir
idesenvoluparelsarticlesd'aquestaordenança.

Bellcaired'Empordà, a...... demaigde 2021

Cecília Bamosell Sabrià
Alcaldessa

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i de qualsevol
vei/veïna, perunten7iiniminimdetrentadies, mitjançant anunci publicaten elButlletíOficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicacid escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin
examinarl'expedientiformularlesreclamadonsielssu^erimentequeestiminpertinents. De
no presentar-se redamacions o suggeriments en l'esmentattermini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitatd'acord exprés pet Ple.

Així mateix, estara a la disposidó dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament. Adreça https://bellcaire. cat.

TERCER. De no presentar-se redamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple i l'acord
d'aprovadó definitiva tàdta de l'Ordenança, amb el text íntegre d'aquesta, es publicarà per al
seu general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Pmvíncia.

Aixi' mateix, estarà a la disposidó dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament. Adreça https://bellcaire.cat].

A més, es remetrà a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies, la certiflcadó que acrediti l'elevació a
definitiva de l'aprovadó inicial, aixícom còpia íntegra autenticada.
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QUART. Facultar a la Sra. Alcaldessa-Presidenta persubscriure i signartotaclasse de
documents relacionats amb aquestassumpte».

Aprovat per 7 vots a favor Aprovat per 7 vots a favor (Unanimitat) (Cecilia Barnosell Sabria,
Josep Molinas Nadal, David Font Saballs, Jordi Danés Brunsó, Catalina Font Roura, Jordi
Antunez Callis, Guillem Sobrepera Llonch)

5.0.- Proposta d'acord per l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de t'ús d'aparells
simuladors d'arma de foc "petadores"

Títol:
Proposta d'acord per l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'ús d'aparells
simuladors d'arma de foc "petadores"

Text:

Exp. Núm. X201900018l

PROPOSTA
D'ACORD

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Amb data 11 defebrerde 2020, esva redactar uninformejustificatiu de la Sra.
Catalina Font Roura, regidora d'agricultura i medi ambient, en el qual la finalitat de
l'ordenança era regular una zona de protecdó, horaris i règim sancionador per l'ús
d'aparells simuladors d'arma de foc "petadores.

SEGON. Es va emetre informe justifícatiu complementari en data 24 de març de 2020
perpartde lamateixaregidora.

TCRCER. Ambdata30 de març de 2020, esvaaprovarinicialmentl'Ordenançamunidpal
reguladoradel'úsd'aparellssimuladorsd'armadefoc"petadores", pel Ple de lacorporació
celebrat en sessió ordinària.

QUART. Duranteltermini d'exposicióal públicen eltaulerd'anuncis de l'Ajuntamenti
en el Butlleti Oficial de la Provínda n. ° 73. de data 3 d'abril de 2020, de l'Acord del Ple
d'aprovacióprovisionaldel'Ordenançamunidpal reguladora de l'úsd'aparellssimuladors
d'arma de foc "petadores" s'han presentat les següents al. legadons:
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1. E2019000181 en data 5 de maig de 2020 a les 09:52:38 hores pel Sr. Arnau Palahi
Daranas, raó social: ADV de l'Arròs de Pals, en condidó d'interessat. La present al. legació
exposa elsegüent:

"Recurs a l'Ordenan munici al re uladora de 1'ús d'a rells símuladors d'anna de oc
Petadoivs de l'A'untament de Bellcalre d'Em ordà document ori ínal

£S 101170182 2020 7847'».!

Degut a Faprovació inicial de fOrdenança municipal reguladora de l'ús d'aparetls simuladors
d'arma defoc (Petadores) de l'Ajuntament de Bellcaire, 1'Agrupació de Defensa Vegetalde
l'Arròs de Pals presenta aquest recurs per tald'ackirir alguns dubtes que ens ha generat i
reclamarla modificació de fOrdenança.

Seguidamentespresentaran unasèríededubtesopossibles correccions pel que fa a diferenïs
artícles de l'Ordenança.

A l'Article4:Règimclecontroldiuques'haderealitzarlasol. licituddecol. locacióamb
dos mesos d'antelació, però això hauria de ser efertiu de cares a l'any vinent (2021), ja que
les petadores són imprescindibles durant l'època de sembra (de mitjans de maigfins a
mitjans dejuny) i durantla maduraciódel gra i abans de collirfde finals d'agost fins a fínals
d'octubre). Ésperaquest motiu que demanemque aquestany 2020no calguirealitzarla
soi. licitudjaquenopodn'emcol. locarlespetadoresperespantarelsànecsduranttasembra,
cosa que podria provocar un greu imparte econòmic a l'agricultor, ja que la sembra és el
periode més sensible del cicle del cultiu de l'arròs.

En aquest mateix article paria de lajustificadó d'emissió de soroll pertinent. Caldria
aclariraquestajustificaciósegonselquèvoleu. M'imaginoquecaldriaaportaralasol. licitud
de col. locadó una fitxa tècnica de la petadora amb el seus nivells acústics d'emissió. De
totes maneres caldria que s'adarís.

A l'Article 7: Zona de protecció diu que dins la zona de lOOOm del nudi urbà o 700m de
masiesestractad'unazonadeproteccióespedal. FORAd'aquestàmbits'enténque NOestà
subjecte a l'ordenança. Caldria que s'adarís aquest punt.

A l'Artide & Horari de funcionament queda molt clar els horaris i intervals de
funcionament, peròs'hauriad'indoure un marge d'error en ambdues coses. Les petadores
fundonen amb rellotges automàtics que determinen l'horari de fundonament no així elseu
interval, que esfadeforma manual Però són rellotges no molt exactes que sovint es poden
descalibrar avançant l'horari d'obertura o minvant l'exactitud És per això que s'hauria
d'indoureunmargedeseguretatenaquestshorarispertaldeevitarsancionsinnecessàries
degudesaunerrortècnicde lamàquinanorepresentatiualseufundonament.

A l'Artide 9:0rientaciódels aparells queda clarcom s'han d'orientarels aparells, però
alserunelementqueconviuamblanatura, podriaserque lafaunaque hi hagi faci canviar
la sevaorientació i això sigui sancionable amb una infracdó moltgreu, que sigui sancionable
de 1500 a 3000 . Ésperaixòquecaldriadonarun marge d'errorpersi aixòsucceeix.
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Per acabar, estem d'acord amb l'Ordenança que s'imposa, ja que són elements que
durant ta nit poden causarmolèsties i estem d'acord a no utilitzar-lesdurantaquestperíode.
Peròvolemadarirque les petadoressón elements indispensables en el conreu de l'arròs, ja
que durant la sembra moltes aus es mengen els grans de l'arròs, produint una
desuniformitat en la sembra, i també quan el gra és madur i no està collit, on les aus
mengen el gra i fa baixar molt els rendiments productius.

Per tant si fem cas als horaris i als intervals, i orientem correctament els aparells
(sempre iquan ningú faci variarla orientadó), nocausaremcapmolèstiaalshabitantsdel
pobte inosaltrespodemconrearel culti u de l'arròs sense problemes"

Vist l'informe de Secretària-lntervenció de data 20 de maig de 2021.

FONAMENTSDE DRET 1 UGISLAaÓAPUCABLE

. Uei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, en
concret t'art 21a l'art. 27 del mateix text normatiu.

. Els articles22. 2.e), 47. 1 i 107 delaLlei 7/1985, de 2d'abril, ReguladoradelesBases

delRègimtocal. (LRBRL)

. Llei 39/2015, d'l d'octubre, de ProcedimentAdministratiu Comú de les

AdministracionsPúbliques. (LPACAP)

Vist els fonaments juridics que exposa la Secretèria-lnterventora en relació en laresolució
de lesal.legacionspresentades:

- Respecte l'article 4: Règim de control, considera que la sol. lidtud de col. ladó amb dos
mesosd'anteladó,potserexcessiva, peraixòlomésadientieficaçésquelasol.licitudesfaci
en 15 dies naturals abans de lacol. locaciódelsaparells, peragilitzarel procés.

El fet que no s'aprovés de forma definitiva l'ordenança l'any 2020, va fer que no fos
efectiva. En part és lo que demanava que fos efectiva de cares l'any 2021, per tenir més
temps de preparació i adaptació.

Pel que fa la justificació d'emissió de soroll d'aquest mateix article. S'aclareix a
continuació, caldrà presentarunafiücatècnicade l'aparell: (Descripdóde l'aparelli nivells
acústics). A part, la ubicació de l'aparell mitjançant o bé per sistema de coordenades
geogràfiquesobéperlasituacióexacte perreferènciacadastrat.

- Respecte l'article 7: Zona de protecció: Aclariment la zona de protecdó especial suposa
que la zona de 1000 metres del nucli urbà o 700 metres de masies es tracta que no es poden
ubicar aquests aparetls. La resta del tenne municipal de Bellcaire d'Empordà, es podran
instal. laraparells simuladors d'armes defoc, sempre que compleixin la respectiva ordenança.

^l
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- Pel que fa l'art. & Horari de funcionament, amb l'horari corrtemplat a l'ordenança
queda inclòs el maige d'error, ja que en comptes de posar a les 08.00 hores a 21:00 hores
amb un marged'errorde 15 minuts, considerem més oportú donar un horari més ampli, per
nolimitarniapurarelshorarisj'as'had'incloureelmarged'errorpossibleambaquesthorari.

- A l'article 9: Orientació dels aparells, es considera raonable no qualificar com a
infracciómoltgreuencasquesucceeixiperprimeravegadaenrelació ambunasandómolt
greu que pugui anarde 1500 a 3000   Peraixò, la primeravegada serà consideratlleu, fet
quesiguiméspropordonal.Jaqueigualmentésconsideraqueelsaparellshan d'estarben
fixats i orientats perquè no hi hagi captipus de canvi sonor.

Per tot l'exposat, es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

PRIMER. ES71MAR PARaALMENTIesal.legadons presentades, perles condusions que

manifesta aquest informe i que es reprodueixen a continuació:

. Respectel'article4:Règimdecontrol, consideraquelasol. licJtuddecol. lacióambdos
mesosd'anteladó, potserexcessiva, peraixòlomésadientieficaçésquela
sol. ticitud esfaci en 15 dies naturals abansde la ccd-locaciódetsaparells, peragilitzar
elprocés.

Elfet que nos'aprovésdeformadefinitival'ordenançal'any2020, vaferquenofos
efertiva. En part és lo que demanava quefosefectivadecaresl'any2021,pertenir
més temps d'adaptadó i preparació.

Pel que fa la justificació d'emissió de soroll d'aquest mateix article. S'aclareix a
continuació, caldrà presentar una fitxa tècnica de l'aparell: (Descripció de l'aparell i
nivells acústics). A part, la ubicació de l'aparell mitjançant o bé per sistema de
coordenades geogràfíques o bé per la situadó exacte per referènda cadastral.

. Respecte l'article 7: Zona de protecció: Aclariment la zona de protecdó espedal
suposa que la zona de 1000 metres del nucli urbà o700metresdemasiesestracta
que no es poden ubicaraquestsaparells. Larestadeltermemunidpal de Bellcaire
d'Empordà, es podran instal. lar aparells simuladors d'armes de foc, sempre que
compleixinlarespectivaordenança.

* Pel que fa l'art. 8: Horari de funcionament, amb l'horari contemplat a l'ordenança
queda inclòs el marge d'error, ja que en comptes de posara les 08.00 hores a 21:00
hores amb un marge d'error de 15 minuts, considerem més oportú donar un horari
més ampli, per no limitar ni apurar els horaris, ja s'ha d'incloure el marge d'error
possible amb aquest horari.

. A l'article 9: Orientació dels aparells, es considera raonable no qualificar com a
infracció molt greu en cas que succeeixi per primera vegada en relació amb una
sanció molt greu que puguianarde 1500a3000  Peraixòjaprimeravegadaserà
considerat lleu, fet que sigui més propordonal. Ja que igualment és considera que
els aparells han d'estar ben fixats i orientats perquè no hi hagi captipusde canvi
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sonor.

Vist quant antecedew, es considera que l'expedient ha seguitla tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, de conformitat amb l'artide 22. 2. e)
de la Uei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

SEGON. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacdó final del text de
l'Ordenança municipal reguladora de l'ús d'aparells simuladors d'arma de foc "petadores"
enel municipi de Bellcaire d'Empordà, una vegada resoltes les redamadons presentades i
incorporades a aquesta les modificacions derivades de les al. legadonsestimades, en els
termespertinents:

TRANSCRIPCIÓ U7ERAL DE L'ORDENAN MUNIQPAL

ORDENAN REG ULADORA DE L'ÚS D'APARELLS SIMUIADORS D'ARMA OE FOC
"PETADORES".

Artlcle 1. - Objecte

Aquestaordenanças'estableixpertalde regularla instal. ladódelsaparellssimuladorsde
detonacions d'arma de foc anomenats «petadores», en et terme munidpal de Bellcaire
d'Empordà.

Article 2.- Regulació.

Aquesta ordenança s'aplicara a l'empara de les següent normes:
. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elTextrefósde la Llei

municipali derègim local deCatalunya
. Llei 16/2002, de 28 dejuny, deprotecciócontralacontaminadóacústica
. Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
. La resta de normes aplicables per raó de la matèria, el territori i la vigència de

lesmateixes.

Esdevé una ordenança complementària a la de convivència ciutadana.

Article 3.- Definicions.

Als efectes d'aquesta ordenança s'estableixen les següents definicions:
a) Emissió i immissió: la contaminació produïda pel sorolt que produeix l'artefacte

simuladordedetonacionsesdenomina"emissió"alasortidadelsfocusi"immissió"
al llocdels seus efectes o centres receptors.

b) Immissió en l'ambient exterior: s'entén per immissió en l'ambient exterior la
contaminadó produïda pel soroll i lesvibradonsprovinentsd'un odiversosfocus
emissors situats en el medi exterior del centre receptor.

c) Zona desensibilitatacústica: Es considera zona de sensibilitatacústica, aquella del
territoriquepresentaunaafertadóacusadaperl'emisstó dels sorolls produ'its pels
simuladors de detonacions.

d) Zona de protecció: La zona de protecdóde lesemissions produïdes pels simuladors

ï81
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dedetonadons, dinslaqualnoespodràproduircontaminadóacústica.
Contaminadó acústica: presènda de sorotls i/o vibradons en l'ambient, sigui quin
sigui l'emissor acústic d'origen, el qual impliqui molèstia, risc o dany per les
persones, per aldesenvolupament de les seves activitats o béns, pel seu descans,
pels seus béns o que causin efectes significatius al medi ambient.
Simuladordedetonacions:aparello artefacte que simuta detonació d'armade foci
quepotgenerar contaminadó acústica.
Petadora: simuladorde detonacions.
fndex d'emissió: valorque quantifica el soroll.

Perla restadedefinicionss'estaràaladefinicióprevista alesUeisaplicablesivigentsen
cadamoment.

Article 4.- Règim de control

1. - Per a poder instal. lar petadores caldrà sol. lidtar-ho a l'Ajuntament qui, si s'escau,
n'atorgaral'oportuna autoritzarió administrativa.

2. - La sol. licitud caldrà fer-la amb almenys 15 DIESNATURALS d'antelació aladataen
què es pretenguin instal. lari s'aportarà lajustificaciód'emissió desoroll pertinent

3. - L'Ajuntament procedirà a habilitar un registre d'artefartes simuladors de
detonacions, en el que hi tindran l'obligació de constar-hi tots els artefactes d'aquestes
característiquesquehihagiinstal. lades en elterme municipal.

4. -Alafito(atècnicadel'aparell, caldràquehi hagi: ladescripcióde l'aparellielsnivelb
acústics. A més, s'haurà d'ajuntar la ubicació de l'aparell escollint una (faquestes 2
opcions: sistema de coordenades geogràfiques o mi^ançant la situació exacte per
referèncla cadastral,

ArticleS.-Acciópública

Pera l'exigència del complimentde les determinacions d'aquesta Ordenança davant
l'Administradó munidpat estan especialment legitimats tots els veïns i residentsen el
muniapi.

Article6.- Atribucionsde l'Ajuntament.

Correspon a l'ajuntament amb ta col. laboració i actuadó de les forces i cossos de
seguretat (Mossos d'Esquadra) exerdr el control det compliment d'aquesta Ordenança,
exigirl'adopaóde mesures corrertores necessàries, assenyalarlimitacions, realitzartotes
aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sandons corresponents en cas
d'incompliment.
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Article 7.- Zona de protecció.

S'estableix a tots els efectes que la zona de protecció en el qual no es permet la
instal.lació (faparells simuladors d'armes de foc serà de 1000 metres de radi del límit de
qualsevol habitatge del nucli urbà i de 700 metres de masies, cases i habitatges rurals. És
considerara efectes de la norma, com a zona de protecció acústica especial.

Article &- Horari de funcionament.

1. - L'horari de funcionament de les petadores haurà de respectar aquestes hores:
- Nopodranfuncionarabansde les07.00h
-Nopodranfinalitzarmésenllàdeles22.00h.

l. -Elssorollstindranunintervalde:

- Un mínim de 30 segons les dues primeres hores del matíi en les 2 hores del final de
dia.

- La resta horesl'intervalminimseràd'unminut.

3. -Lanoobsen/ançadelqueesfixacomportaràlaincoaciód'unexpedientsancionador.

Ardcle9.- Orientaciódelsaparells.

Els aparells s'hauran d'orientar en sentit contrari al nucli urbà i a qualsevol altre
habitatge que es pugui trobaren nucli rústic, amb la finalitatde que s'eviti el màxim possible
les immissions ahabitatges i no es destorbi.

Article 10. - Potestat sancionadora.

En tot allò relatiu a la potestat sancionadora, s'estarà al procediment sancionador
aprovat perla Generalitati aplicable alsens locals, enconcret, elDecret 278/1993, de 9 de
novembre, sobreel procediment sandonador d'aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.

Article IL- Règim sancionador.

L'incompliment del que estableix aquesta ordenança o de la normativa de soroll
aplicable, hi haurà, si s'escau, lacol. laboradó i partidpadódels cossos i forces de seguretat
pública(Mossosd'Esquadra)respecteainformesiatestats,podendonarllocaunexpedient
sancionadori comportarà, si un coprealitzatel procediment, si fos el cas, la imposició d'una
sanció.
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Article 12.- Infraccions.

Les infracdonsque escontemplenperaquestaordenançasónles següents, les qualses
dassifiquenenlleus. greusomoltgreus.

1. infringir l'horari, ja sigui a llnici o al final de t'horari o a ambdós:
a. seràlleusis'infringeixfinsa ISminuts.
b. seràgreusi s'infringeixfinsa30minuts.
c. serà mtítgreu si s'infringeix més de 30minuts.

2. No orientar adequadament els aparells de conformitat amb l'art 9 de la present
ordenança, serà considerat:
a. Serà lleusi s'infringeix Ivegada.
b. Seràgreusis'infrirçeix2a4vegades
c. Seràmoltgreusis'infringeixSomésvegades

3. No respectarels intervals de l'art. Sseràconsideratfaltamoltgreu.
4. Reiteració de les infraccions anteriors:

a. Serà greu la reiteració de dues o tres infraccions lleus en el termini de
quatredies naturals.

b. Serà moltgreulareiteradódequatreomésinfraccionslleuseneltermini
dequatre diesnaturals.

c. Serà molt greu la reiteradó de dues o tres infraccions greus en el termini
de quatre dies naturals.

Article 13. - Sandons.

L'importde lessancionsen base al queexposa l'art. 141 de la Llei de bases de règim local
seran.

Per les infracdons lleus: de 150 a 400 euros.

Per les infraccions greus: de 450 a 1. 200 euros.
Perlesinfracdonsmoltgreus:del.500 a 3.000 euros.

Article 14>- Graduació de les sancions.

De conformitat amb els criteris de graduació previstos a la legisladó de

règim local. Bellcaire d'Empordà en data de signatura etectrònica.

La regidora de medi ambient.

TERCER. NotificarelpresentAcordalsinteressatsquehaguessinpresentatal. legacionsdurant
la informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.

QUART. Publicar aquest Acord definitiu amb el text íntegre de l'Ordenança municipal
reguladora de l'ús d'aparells simuladors d'arma de foc "petadores" en el Butlletí Oficial de la
Provmcio, noproduintl'0rdenançaefectesjurídicsmentreque nohagintranscorregutquinze
diescomptats desde t'endemà al de la publicadó; segons el previst en els articles 65 í 70. 2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de lesBases del Règim Local, 178. 2 del Text Refós de ta
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1-JOKUIQUINIANACOSIA(SIG)(Secretari-lnteiventor),2W/UU.i1 U9:üa

AIUNTAMENT OE BEU.CAIRE D.EMPOilOÀ

Pl. Comt.s d.Emctiriw núm. 1
Td.i
17»1 B<lcalred'Empon)i(Girona)
alunlamtnt<ab«lhalft.cat

Uei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 66. 1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.

CINQUÈ. Publicar, igualment, aquestAcord definitiu enel taulerd'anuncisde l'Ajuntament,
anundantlareferèndadelfluri/eb'O/fa'o/t/e/oProw'haoenquès'hagi publicatíntegramentel
text en e/ Díari Oficial de ta Generalitat de Catolunya.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquestAjuntament:
adreça https://bellcaire. cat.

SISÈ. Remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la Comunitat
Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu
d'aprovació i còpia (ntegra del text de l'Ordenança, aixi com còpia íntegra autenticada
d'aquesta.

SETÈ. Facultaral Sra. Alcaldessa-Presidenta ersubscriure i si nartotaclasse de documents i
en eneral ertotel reladonatamba uestassum te.

Aprovatper7votsafavor(Unanimitat) (Cedlia Barnosell SabriaJosepMolinasNadal, David
FontSaballs, Jordi Danés Brunsó, Catalina Font Roura, Jordi Antunez Callis, Guillem Sobrepera
Llonch)

6.0.- Proposta d'acord per l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de fangs de
depuradora

Títol:

Proposta d'acord perl'aprovaciódefinitivadel'ordenança reguladora de fangs de depuradora

Text:

Exp. Núm.X2020000074

PROPOSTAD'ACORD
ANTECEDENTSDEFET

PRIMER. Amb data 16 de març de 2020, es va redactar un informe justificatiu de la Sra.
Catalina Font Roura, regidora d'agricultura i medi ambient, en el qual la finalitat de
l'ordenança era regular una bona aplicadó en la utilització de fangs, que respecti el medi
ambient i la salubritat humana.

SEGON. Va presentar el projecte d'ordenança en data 16 de març de 2020 per part de la
mateixaregidora.
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1.- JOKUI QUIN IANA COS IA (SK3) (Seaetari- hteiwntor), ÏIRI!W£\ Wl»

AIUNTAMENT DE BEllCAWE D.EMPOKDÀ

Pi. Cofntts tfïmpún. s mm. 1
TO. 97278810S
17141 Bdlcalre dtmpofdi (Girona)
aluntamwtfttieHcaire.cat

TERCER. Amb data 30 de març de 2020, es va aprovar inidalment l'Ordenança munidpat
reguladora de fangs de depurador, pel Ple de la corporadó celebrat en sessió ordinària.

QUART. Durant eltermini d'exposicióal públicen el taulerd'anuncis de l'Ajuntament i en el
ButlletiOfidalde la Província. S'han presentataquestesal. legadons;

- JOSEP MOUNAS PARALS, 22.06.2020, Registre d'entrada E2020000776.

M'ifG-AttoMj; P . L'o/ípeA /M/{;A &e r4Wï : otü%s:
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ji.OWn'. ft>vu^tAyw»S ^í ^W^Jb cí<. tty^a^WL-^viAA'lo. '/ ivw^i o/sw f^i. au'iC /V«1
(/Kv^pV^o*. 
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CINQUENA. La Sra. Catalina Font Roura, regidora d'agrícultura i medi ambient ha
mantingutreunions ambrempresaquenormalment abocafangs de depuradora almunicipi.

De les reunions amb la referida empresa es considera oportú realitzar un seguit de
modificacions a l'ordenança aprovada inicialment. En concret, les següents:

. LaprocedènciadelsfangsnoméspodenserdedepuradoresdelaprovínciadeGirona.

. Les dates de prohibidó de llençar-los al sòl serà des del dia 15 de juny al dia 15
desetembre de cada any.

Vist l'infonne de Secretaria-lntervenció en data de 21 de maigde 2021.

FONAMENTS DE DRET 1 LEGISLAQÓ APUCABIE

. Els artides 22.2.e), 47. 1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règimtocal. (LRBRL)

« Llei 39/2015, d'l d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les

AdministracionsPúbliques. (LPACAP).

ï!l
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1- JOKUI QUIN IANA COS IA (SK3) (Secretari - htenrentor), ÏIKHSl. ^ W3»

AJUNTAMENTDE BEUCAIRE D.EMPOROÀ

Pl. tomtts d.Empuri.t num. t
Ttl. 972788I(»
17141 Bdkalna dÏmjMnii (Girona)
itxSimint@btfaSt.Stt

Referent a les al. legacions presentades per l'interessat, s'hade considerarel següent, en la
línia de l'informe preserrtat per la Sra. Catalina Font Roura del15/07/2020:

Tenim en compte que la normativa d'aplicadó és la normativa europea, estatal i
autonòmica, en reladó amb la de l'Agència Catalana de l'Aigua, es poden tenir
emmagatzemats i realitzar acumutació, ja que l'actuació, la prohibició i el
procedimentsancionadorperpartdel'ajuntamenthad'anarambllniaambaquest
ordenament juridic, sinó suposaria una extralimitacró competencial per part de
l'ajuntament de Bellcaire d'Empordà. B desestima pertantelprimerpuntde les
al. legadons.

Es podran teniremmagatzematsal llocd'escampardurant un màxim de 20dies. No
espodranescampardinsunperfodedepluges. Fetquepodriaprovocarunperjudid
mediambiental i afectar ta salubritat humana. S'estima el segon punt de les
al. legadons.

S'hauran d'entenrar dins les 12 hores següents d'haver-los escampat per evitar
problemes de salubritat i que puguin causar perjudids en els/les veïns/veïnes
respecte males olors. S'estima el tercerpuntde les at. legacions.

Noes potestimarel quartpuntdelesal. legacionsjaque l'ordenançanotécoma
objecte reguladorels purins sinó el fangs de depuradora, aquestfetes regularà amb
una altraordenança municipal.

Peraixò, de conformitatamballòque s'ha fixatenl'artide 175 del Reglamentd'Organitzadó,
Fundonament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resoludó:

Per tot l'exposat, es proposa al ple de la corporació l'adopció del següeirt ACORD:

PraMER. EST1MAR PARCIALMENT les al. legacions presentades, per les condusions que
manifestaaquestinforme i que esreprodueixen acontinuadó:

Tenim en compte que la normativa d'aplicadó és la normativa europea, estatal i
autonòmica, en relació amb la de l'Agència Catalana de l'Aigua, es poden tenir
emmagatzemats i reatitzar acumulació, ja que l'actuadó, la prohibició i el
procedimentsancionadorperpart de l'ajuntament had'anaramb línia amb aquest
ordenament juridic, sinó suposaria una extralimitació competencial per part de
l'ajuntament de Bellcaire d'Empordà. Es desestima pertantel primerpuntde les
al.tegacions.

Espodranteniremmagatzematsalllocd'escampardurantun màxim de 20dies. No
espodranescampardinsunperíodedepluges. Fetquepodriaprovocarunperjudid
mediambiental i afectar la salubritat humana. S estima el segon punt de les
al. legacions.

S'hauran d'enterrar dins les 12 hores següents d'haver-los escampat per evitar

problemes de salubritat i que puguin causar perjudicis en els/les veïns/veïnes
resperte males olors. S'estlma el tercerpuntde les al. legacions.
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1. - JOKUI QUIN IANA COS IA (SIG)(Secretan - Inteiventor), ÏIRIWV 09.W

AIUNTAMENT DE BEUCAIRE D.EMPffltDÀ

Pt. Conitei feiwàwí nftn. 1
M,.
17141 Bdlcalré d.Empotrft (Girona)
alurtamefltlBlxltcain.cat

No es pot estimar el quartpunt de les al. legacions, ja que l'ordenança no té com a
objectereguladorelspurinssinóelfangsdedepuradora, aquestfetesregularàamb
una altra ordenança municipal.

Víst quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicobleprocedintlasevaaprovaciópelPle, de conformitatambl'article22.2.e)de
/a Uei 7/1985, de2 d'abríl, Reguladora de les Bases delRègim Local.

SEGON. Aprovarexpressament, ambcaracterdefinitiu, taredacciófinaldeltextdel'Orden3nça
munidpal reguladora de FANGS DE DEPURADORA AL MUNICIPI DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ,
una vegadaresolteslesreclamacions presentades i incorporades aaquesta les modificadons
derivades de les al. legacions estimades, en elstermes pertinents:

TRANSCRIPCIÓ UTERALDE L'ORDENANÇA MUNICIPAL
ORDENAN REGULADORA DE L'APLICAaÓ DE FANGS DE DEPURADORAAL MUNICIPI DE

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Article L Finalitat

La present ordenança té com a objectiu específic regular que la gestió il'aplicació dels
residus procedents de les aigues residuals quees generen o originen en l'àmbit delterme
municipal deBellcaire d'Empordà, s'efectuïn en les condicions adequades i conforme a la
normativa vigent.

Article 2. Marc Legal

1. - Amb caràrter general és d'aplicació Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

2. - En el cas del fangs de depuradora, és d'aplicadó el Reial Decret 1310/1990, de 29
d'octubre, que regula la utilització dels llots de depuradora o la norma que en cada moment
els reguli.

3. - Pel capitol de les sandons és d'aplicació integrament Decret Leglslatiu 1/2009, de 21de
juliol, pelquals'aprovael TextrefósdelaLlei reguladora delsresidus, que estableixel règim
d'infracdons i sancions, mesures cautelars i el procediment sancionador

Article 3. - Prohlbicions.

1. - Queda prohibida l'aplicació de fangs de depuradora a tot el terme municipal de Bellcaire
d'Empordà.

2. - S'exceptua el fet que l'administració supramunicipal obligui a l'Ajuntament a l'aplicadó
d'aquests fangs. En aquest cas només s'acceptaran fangs pertanyents a la depuradora de la
províndadeGirona.
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1.- JOKUI QUIN IANA COS IA (SIG)(Seaetari - Wefventor), ÏIRItSi.\ WW

AJUNTAMENTDE BELICAIRE O'EMPOitDÀ

P). tomtw d'Emfxiriei num. 1
Ttt. 972 78 8105
I7U1 Behaim d.Empordà (Girona)
aluntain«<it@btHcairt.cat

3. - No es podran fer les actuacions previstes a l'art. 4 en cap cas durant el períodecomprès
entreel dialSdejunyi 15de setembre de cada any.

Article 4.- Actuacions.

1. - Caldrà seguir la nonnativa que prevegi en cada moment l'administradó supramunicipal
(Departament de Medi Ambient, Agència Catalana de l'Aigua,... ).

2. - Es podrà tenir emmagatzemada la quantitat de fangs que es fixi per la normativa
d'aplicadó. Prèviacomunicacióa l'ajuntament, posteriorment, es resoldrà perpart de l'òrgan
competent municipal.

3. - Es podran tenir emmagatzemats al lloc d'escampar durant un màxim de 20dies.

4. - No es podran escampar dins un periode de pluges.

5. -S'haurand'enterrardinslesl2horessegüentsd'haver-losescampat.

S.-Elsfangss'escamparanambun remolcescampadordefemsomàquinasimitarde manera
que quedin ben repartits sobre la superfíde delterreny. Just desprésd'aplicarelsfangs, cal
llaurarelterrenyperincorporar-losalsòl. Caldràferdiversespassadesambl'aradaofresadora
perhomogene'rtzarmillorlacapadeterra. sobretotsi esvol cultivar.

Bellcaire d'Empordà, en data de signaturaetectrònica.

TERCER. Notificarel presentAcord als interessats que haguessin presentat al. legadons durant
la informadó pública, amb indicadó dels recursos pertinents.

QUART. Publicar aquest Acord definitiu amb el text íntegre de l'Ordenança munidpat
reguladora de FANGS DE DEPURADORA AL MUNICIPI DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ en elButlletí
Oficial de la Província, no produint l'Ordenança efectes jurídics mentre que no hagin
transcorregutquinzediescomptatsdesdel'endemàaldetapublicadó;segonselprevistenels
artides 65 i 70. 2 de la Llei 7/1985, de 2d'abril, Reguladora de les Bases det Règim Local, 178.2
del TextRefós de la Uei Municipal i de Règim Local de Catatunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 66. 1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

CINQUÈ. Publicar, igualment, aquest Acord definitiu en el taulerd'anuncis de l'Ajuntament,
anunciantlareferènciadelBut//etíO/íuo/</e/o Província en què s'hagi publicat integrament el
texten el Diari Oficial de la Generalitat de Catolunya.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament:
Adreçahtt s: bellcaire. cat.

SISÈ. Remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la Comunitat
Autònoma, en el tennini de quinze dies des de t'aprovadó, còpia de l'Acord definitiu
d'aprovadó i còpia íntegra del text de l'Ordenança, així com còpia íntegra autenticada
d'aquesta.
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1- JOKUI QUIN IANA COS IA (SIG) (Secratari - Meiventor), ÏWItiS^ wm

AIUNTAMENTDE BEUCAIRE D.EMPOBOÀ

Pl. Omt. t d.Empúrtt» núm. 1
Td. 9727881C6
17M1 Bdfcaim dïmponlà (Girona)
akmtaintntOtxlltaire. cat

SE7È. Facultaral Sra. Alcaldessa-Presidenta per subscriure i signartota classe de documents i
engeneralpertotet relacionatambaquestassumpte.

Aprovat per 7 vots afavor (Unanimitat) (Cecilia Barnosell Sabrià, Josep Molinas Nadal, David
FontSaballs,JordiDanésBrunsó,CatalinaFontRoura, JordiAntunezCallis, GuillemSobrepera
Üonch)

7.a- Proposta d'acord d'adhesió al consorci local LOCALRET

Títol:
Proposta d'acord d'adhesió al consorci local LOCALRET

Text:
Expedient núm. : X2021000136
Proposta rfacord de Ple
Procedimenfc Adhesió d'un Municipi a un Consorci.
Assumpte; Adhesió al consorci LOCALRET

ANTECEDENTSDEFET

VistqueLOCALRETéselConsorci local formatperlesadministracionslocalsde Catalunya per
actuar, demaneracoordinadaiunitària,davanteldesenvolupamentdelesxarxesielsserveis
detelecomunicackïns, aixfcomenl'aplicaciódelesTICpermillorarl'acciódelsgovemslocals
en l'impuls de la societat de la informació.

Atès que LOCALRETté la fundó de fer sentir la veu dels munidpis en aquells àmbits on es
prenguin dedsions que afecten l'ordenadó de les infraestructures i els serveis de
telecomunicacions, així com en tot allò que afecti el desplegament i utilització de les noves
tecnologies de la informació i ta comunicació (TIC).

Vist que LOCALRETtambé té la missió de prestarserveis i oferirassessorament als ens locals
enla preparadói execucióde les polrtiqueslocalsperat desenvolupamentdelasodetatdel
coneixementieneldesplegamentdelesTICalterritoriiperalconjuntdelsdutadans. Elsusos
i beneficis de les noves tecnologies han de ser accessibles a totetterritori i al conjuntdels
dutadans, evitant l'anomenada "esdetxa digital".

Atès que actualment són més de 800 els ens locals que formen part de LOCAU(ET, a més de
comptar amb el suport des del naixement l'any 1997, de les dues entitats municipalistes
catalanes: I'FMC (federació de Munidpis de Catalunya) i I'ACM (Associació Catalana de
Municipis i Comarques).

Vistque LOCALRET defensa els interessos dels ens locals catalanes i cerca, en totmoment, la
col. laboracióilessinergiesdelarestad'administradonspúbliquesidelainiciativaprivadaper
assolirels objectius comuns.
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1. -JQKÜIQUINIANACOSlA(SlG)(Se<jetari-»rteivefltor), ïW/ÜU21 US:U8

AIUNTAMENTDE BEUCAIRE D.EMPORDÀ

Pl. Gïmtw dïnwioei núm. l

17141 BeNcaire d.ïnyonU (Girona)
ïlunïanefBdbtUcaife. cat

Atèsallòque disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladorade lesbasesde
règim local en reladó als consorcis, elsartides 118 i següents de la Uei 40/2015, d'l d'octubre,
de RèeimJuridicdel Sector Públic, elsartides 312 i següentsdel Decret 179/1985, de 13 de
juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès l'art. 47.2 de la Uei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de els
corporacions per a l'adopció d'acords relatius a la transferènda de fundons o activitats o
d'attres administradons públiques.

Amb data de 24 de maig del 2021, es va emetre informe per part del secretari-interventor
sobre que nosuposacapconseqüèndaeconòmicat'adhesióal Consorci LOCALRET.

D'acord amb l'exposat es proposa al Ple de la Corporadó l'adopció del següent ACORD:

PRIMER. - APROVAR INIQALA/IENT l'adhesió del municipi de Bellcaire d'Empordà al Consorci
Local LOCALRET, constituït pels municipis catalans, l'Associactó Catalana de Munidpis i la
Federacióde Municipis de Catalunya, aixícom aprovartambé els estatuts pels quals es regeix
el Consorci publicats en el BOP Girona número 55 d'l de maig de 1997, modificats per
l'Assemblea General del Consorci Localret en data 27 de novembre de 2014 i publicada la
refosa en el DOGC número 6877 de 22 de maig de 2015.

SEGON.- SOTMETRE aquest acord a informadó pública duranttrenta dies hàbils, a efecte de
presentadód'al.legacionso redamadons, mitjançant la inserdó d'anunci al ButlletíOfidal de
la Província, alDiariOficialdelaGeneralitatdeCatalunyaialtaulerd'anundsdel'Ajuntament
De no presentar-se'n cap, l'aprovadó inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou
acord.

TERCER.- FACULTARI'Alcaldessa-presidenta pera l'execudó dels presents acords.

QUART.- NOTIFICAR els presents acords al Consord Local Localret, als efertes previstos a
l'article 3dels EstatutsdelConsord, alaFederadódeMunicipisdeCatalunyai al'Assodadó
Catalanade Municipis.

Aprovat per 7 vots afavor (Unanimitat) (Cecilia Barnosell Sabrià, Josep Molinas Nadal, David
FontSaballsJordi Danés Brunsó, Catalina Font Roura, Jordi Antunez Callis, Guillem Sobrepera
Uonch)

8.0.- Proposta d'acord de l'atía de delimitacló territorial entre els termes munidpals de
Bellcaired. Empordài LaTalladad'Empordà

Títol:

Proposta d'acord de t'acta dedelimitacióterritorial entre elstermes munidpalsde Bellcaire
d'Empordài LaTalladad'Empordà

Text;

PROPOSTAD'ACORD
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Aprovactó de l'acta de delimitació dels termes munidpals de Bellcaire rfEmpordà
Talladad'Emporrfà

La

En data 04.02.2020 amb registre d'entrada E2020000150 la Oirecció General
d'AdministracióLocal de la Generalitat de Catalunya va remetre notificadó a l'Ajuntament
de Bellcaire d'Empordàen reladóalfetquecalia iniciarlesoperacionsde delimitaciàdels
temiesmunidpalsdeBellcaired'Empordài LaTalladad'Empordà.

Enaquestanotiftcacióvafersaberal'AjuntamentquelaComissiódeDelimitadóTerritoriat,
havia informat favorablement l'inici de diversos expedients de delimitació dels termes
munidpals, l'inici dels quals s'insereix dins el procés d'elaboradó del Mapa munidpal de
Catatunya, d'acord amb el mandat establert en t'article 28. 1 del Text refós de la Llei
munidpal i de règim local de Catalunya.

Pertat deprosseguirambelprocediment, ambdósajuntamentsvancitaralspropietarisde
lesfinquesque estroben als límits dets termes munidpals i es va realitzar la corresponent
reunió on van acudir els propietaris que consten a l'acta, els representants dels dos
ajuntaments i el representant de l'lnstitut Cartogràfic de Catalunya.

Elsdocumentsde partidade l'artadedelimitacióésl'anterioractadedelimitacióexistent
entreels munidpis, que és l'arta de 21.03. 1927.

Finalment es va mantenir reunió el dia 27. 04. 2021 i es va realitzarla corresponent acta
fixantelslímitsdelsrespectiustemiesmunidpalsdegudamentamblescoordenadesUTM

pertinents.

Essent necessari aprovarlacorresponent arta pels plens respectius de conformitat amb la
següent legislació aplicable:

-L'article25delTextRefósdelaUeiMunidpalideRègimLocaldeCatalunyaaprovat
per Decret Legislatiu 2/2W3, úe 28d'abril.
- Els articles 27 a 38del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitucià i la demarcadó territorial dels municipis, de les entitats munidpals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
- L'article 47. 2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
- L'artide lOdel Text Refós de les disposidons legals vigentsen matèriade Règim
Local aprovat perReial decrettegislatiu 781/1986, de ISd'abril.

Es proposa al Ple l'aprovadó del següent acord:

PRIMER. APROVAR l'acta de les operacions de delimitadó entre els termes munidpals de
Bellcaired'Empordà i de LaTalladad'Empordà, que obra en l'expedient X2020000222, que va
ser signada pels dos ajuntaments i el representant de la Generalitat de Catalunya el dia 27
d'abril de 2021.
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SEGON. REMETRE certificadó del present Acord i còpia de l'Acta de les operacions de
delimitacióal Departamentcompetent en matèria d'administració local, de conformitat amb
elqueesdisposaenl'artide 34. 1 delDecret 244/2007, de6de novembre, pelqualesregulala
constitudó i la demarcació territorial dels munidpis, de les entitats munidpals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Aprovat per 7votsafavor(Unanimitat) (Cecilia Barnosell Sabrià, JosepMolinasNadal, David
FontSaballs, JordiDanésBrunsó,CatalinaFontRoura,JordiAntúnezCallis,GuitlemSobrepera
Llonch). (Compleix amb l'aprovació requerida de majoria absoluta)

9.0.- Assumptes uigents

lO.a- Precs i preguntos

- L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià comenta el següent:

Que es pintaran ratlles grogues en certs carrers per intentar solucionar ta problemàtica de
l'aparcament.

Respectealaconvivència,enelLocatSocials'haninstal.latcàmeresialarmes, perevitaractes
quevagincontrael civisme i evitarpintades, aixícommalifetes.

Pelquefaa l'homenatgedelagentgran, vatranscórrertotcorrectament, améslespersones
majors de 70 anys se'ls hi portarà el llibre a casa seva.

- El senyor regidor Jordi Antúnez Callis del grup polític Bellcaire Decideix-Acord Municipal
comenta la problemàtica de la instal. lació dels cables de la fibra òptica.

L'Alcaldessa Cerilia Bamosell i Sabrià li respon que s'avisaràa l'empresa que ho instat. la i
cercarà una solució en aquesta problemàtica.

- El senyor regidor Jordi Antúnez Callis del grup polític Bellcaire Decideix-Acord Municipal
comentacoms'estàfentel seguimentdel Local Social.

El senyor regidor Jordi Danés Brunsó responsable de l'equip de govem li respon que s'està
treballantpercorregircertsaspectes, permillorarel fundonament, que necessiten untemps
peradaptar-se, aixícomtambés'hadetenirencompte ladificultatquehi ha ambelCOVID.

- El senyor regidor Guillem Sobrepera Llonch del grup polític Bellcaire Deddeix-Acord
Municipal comenta com està l'assumpte de la immatriculació de l'església-castell.

L'AlcaldessaCedliaBarnoselliSabriàli responque s'estàtreballant, aviathihaurànotícies.

- El senyorregidorGuillemSobreperaLlonch delgrup poiticBellcaire Deddea-Acord Munidpal
també pregunta com es troba Ca la Pepeta.
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L'Alcaldessa Cecília Barnosell i Sabrià li respon que properament vindran arquitectes sense
fronteres, quefaran les avaluadonsi anàlisisnecessarisperveurequinestatestroba,a part de
si és urgent una actuacióa la façana.

- El senyor regidor Guillem Sobrepera Llonch del grup polític Bellcaire Decideix-Acord
Munidpal comenta que el seu grup no tévisibilitat en la pàgina web municipal, que no surt el
nom dels regidors del Grup municipal Bellcaire Decideix-Acord Municipal ni el seu correu
electrònic per poder contactar.

L'Alcaldessa Cecília Bamosell i Sabrià li respon que escanviara la pàgina web perquètots els
grups i elsregidorsquel'integrintinguinvisibilitat, aixi'lagentdel poble espuguinposaren
contacteambells.

L'Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estencaquesta acta.

DOCUMENTSIGNATELfCTRÒNICAMENT


