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AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ.
Anunci: aprovació definitiva ordenança reguladora de l’aplicació de fangs de depuradora al
municipi de Bellcaire d’Empordà
El Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, en sessió ordinària celebrada el 31 de maig de
2021 va acordar aprovar definitivament l’ordenança reguladora de l’aplicació de fangs de
depuradoraal municipi de Bellcaire d’Empordà.
El text de l’ordenança així com el corresponent expedient, es van exposar al públic i havent-se
resolt les al.legacions, es dóna per aprovada definitivament tal i com expressava l’acord
d’aprovació inicial i es procedeix a la publicació íntegre del seu text en base els articles 4,
22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

ORDENANÇA REGULADORA DE L’APLICACIÓ DE FANGS DE DEPURADORA AL MUNICIPI DE
BELLCAIRE D’EMPORDÀ
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Article 1. Finalitat
La present ordenança té com a objectiu específic regular que la gestió i l’aplicació dels residus
procedents de les aigües residuals que es generen o originen en l’àmbit del terme municipal
de Bellcaire d’Empordà, s’efectuïn en les condicions adequades i conforme a la normativa
vigent.
Article 2. Marc Legal
1.- Amb caràcter 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’aplicació 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 capítol de les sancions és d’aplicació íntegrament Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que estableix el règim
d’infraccions i sancions, mesures cautelars i el procediment sancionador.
Article 3.- Prohibicions.
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’aplicació
d’aquests fangs. En aquest cas només s‘acceptaran fangs pertanyents a la depuradora de la
província de Girona.
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3.- No es podran fer les actuacions previstes a l’art. 4 en cap cas durant el període comprès
entre el dia 15 de juny i 15 de setembre de cada any.
Article 4.- Actuacions.
1.- Caldrà seguir la normativa que prevegi en cada moment l’administració 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’aplicació. Prèvia comunicació a l’ajuntament, posteriorment, es resoldrà per part de l’òrgan
competent municipal.
3.- Es podran tenir emmagatzemats al lloc d'escampar durant un màxim de 20 dies.
4.- No es podran escampar dins un període de pluges.
5.- S'hauran d'enterrar dins les 12 hores següents d'haver-los escampat.
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6.- Els fangs s’escamparan amb un remolc escampador de fems o màquina similar de manera
que quedin ben repartits sobre la superfície del terreny. Just després d’aplicar els fangs, cal
llaurar el terreny per incorporar-los al sòl. Caldrà fer diverses passades amb l’arada o fresadora
per homogeneïtzar millor la capa de terra, sobretot si es vol cultivar.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament: adreça
https://bellcaire.cat

Bellcaire d’Empordà, en data de signatura electrònica.
L’Alcaldessa-Presidenta
Cecília Barnosell i Sabrià

