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Anunci: Aprovació definitiva ordenança reguladora de purins i fems en el municipi de
Bellcaire d’Empordà

El Ple de data 31 de maig de 2021 de l'Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, en sessió ordinària,
va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora purins i fems en el municipi de
Bellcaire d’Empordà

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de l'Ordenança municipal
de publicitat, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i en
compliment del que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i
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serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

ORDENANÇA REGULADORA DE L'APLICACIÓ DE FEMS I PURINS EN EL MUNICIPI DE BELLCAIRE
D’EMPORDÀ
Exposició de motius
Els sistemes de producció agropecuaris moderns poden tindre una incidència en el Medi
Ambient, si no es gestionen adequadament, sobretot en sistemes de producció
intensificats, que generen uns volums de subproductes ramaders.
Entre aquests, cal destacar els subproductes orgànics generats per les explotacions
porcines coneguts com a purins.
Per tant, es fa indispensable la seva regulació per tal d’assegurar una aplicació correcta del
mateix al sòl, per a que no es produeixen vessaments nocius per al sòl, els aqüífers, la flora,
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
d’altres subproductes en general procedents d’explotacions agropecuàries, aplicats a
parcel·les de conreu del terme municipal de Bellcaire d’Empordà.
El marc regulador i normatiu general ve delimitat pel Dret Comunitari de la UE, l’article 45
de la Constitució així com la normativa específica, tant estatal com autonòmica així com
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les competències municipals atribuïdes en els articles 25.2 b) i 139 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases 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 protecció del medi
ambient i dels sòls en la utilització de llots amb finalitat agrícola, transposada al Dret
espanyol en el Reial Decret 1310/1990, de 23 d’octubre, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la llei reguladora dels residus i el Decret 153/2019, de 3
de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del
programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que
procedeixen de fonts agràries.
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
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La present Ordenança té per objecte regular l’aplicació de fems, purins i d’altres
subproductes agropecuaris derivats de les explotacions agràries, s’hagin de transportar,
emmagatzematge i demés procediments i manipulacions que es realitzen, amb l a finalitat
de minimitzar l’impacte i les molèsties d’aquests subproductes i residus.
No seran d’aplicació aquesta ordenança per a les activitats hortícoles i ramaderes petites del
municipi (familiars i de subsistència), les quals podran fer un ús racional d'adobs orgànics
provinents d'explotacions ramaderes en actiu que compleixin amb les determinacions legals
de l’ordenament jurídic, sempre que aquest ús no suposi un clar perjudici per al medi
ambient ni per a la salubritat pública.
ARTICLE 2. DEFINICIONS
Als efectes de la present Ordenança Municipal, s’entendrà per:
Purins: subproductes provinents de l’activitat ramadera compostos per les excrecions
líquides i sòlides del bestiar principalment de l’espècie porcina i altres, així com per les
aigües resultants de la neteja de granges i demés instal·lacions ramaderes.
Fems: subproducte principalment sòlid procedent de l’excreció d’animals de granja o aus,
amb o sense llit, sense transformar o 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, no destinats al consum humà.
Vessaments de subproductes orgànics i residus: abocaments o incorporacions al sòl de
llots de depuradora, de purins, fems i altres residus al terreny, ja sigui sobre la superfície
d’aquesta o sota de la mateixa, mesclant-la amb l’aigua de reg o de qualsevol altra forma
que impliqui el contacte d’aquests residus amb el sòl amb unes quantitats no permeses per
les diferents normatives sectorials.

Aplicacions de subproductes orgànics: incorporacions al sòl conreat de subproductes
orgànics, com puguin ser digestes de plantes de Biogàs, purins, fems, etc., com a objectiu
principal es la fertilització del sòl per al seu conreu i la millora de l’ estructura del mateix i les
quantitats màximes a aplicar vindran donades per la seva normativa sectorial.

ÒRGAN

EXPEDIENT

ANUNCI

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000139

Codi Segur de Verificació: e7b63492-19d9-48a5-b077-afcc3d3c4303
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170182_2021_13498813
Data d'impressió: 22/10/2021 10:24:14
Pàgina 3 de 6

SIGNATURES

Ìe7b63492-19d9-48a5-b077-afcc3d3cÇK#uÎ

DOCUMENT

1.- CECILIA BARNOSELL SABRIA (SIG) (Alcaldessa), 02/08/2021 18:58

ARTICLE 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 Urbanístic de
Bellcaire d’Empordà
ARTICLE 4. CONDICIONS DE LES APLICACIONS
Es podran realitzar aplicacions d’acord a les següents regles:
Podrà realitzar-se a les finques rústiques amb finalitats agrícoles, quedant prohibit l’
aplicació en terrenys que no es trobin conreats i en terrenys forestals, ja siguin de titularitat
pública o privada passant a considerar-ne un vessament.
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 la seva aplicació suposin superar els 170 kg de Nitrogen per hectàrea/ any que estableix
el Reial Decret 261/1996, de 18 de febrer, sobre protecció de les aigües enfront de la
contaminació de nitrats i el DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl
i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
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Caldrà obtenir els permisos, llicències i autoritzacions que resulten receptius segons la
normativa sectorial vigent en la matèria ja sigui aquesta de caràcter estatal o autonòmic.
ARTICLE 5. PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
Els gestors responsables directes de portar a terme la correcta utilització i aplicació dels fems i
purins, presentaran a l'Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, un escrit de comunicació anual per
a poder aplicar fems i purins en el terme municipal de Bellcaire d’Empordà.
La comunicació, que serà prèvia a qualsevol aplicació, es presentarà acompanyada d'una
còpia de tota la documentació exigible legalment i restarà subjecte a l’autorització municipal
anual.
El termini màxim per a resoldre aquesta petició serà d’un mes.
La documentació general a aportar juntament amb la comunicació és la següent:

Per als fems i purins, una còpia del Pla de gestió de les dej eccions ramaderes aprovat pel
Departament competent de la Generalitat de Catalunya, corresponent a la instal·lació
ramadera de la qual provinguin els purins i fems.
Còpia de la declaració anual de les finques on es pretén escampar, a més de l’aportació
obligatòria de la còpia del llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, actualitzat i segellat
per l’organisme competent.
Còpia de l’apartat del Pla de gestió de dejeccions ramaderes de la instal·lació ramadera d’on
provinguin els purins o els fems, on hi consti que la parcel·la o parcel·les on es pretén
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escampar els fems està inclosadins de l’esmentat Pla, especificant si és un terreny gestionat
pel propietari de la granja, si està inclosa en un programa de gestió conjunta, o bé si és d’un
tercer.
Una còpia de la llicència d’activitat, segons el tipus d’instal·lació ramadera que consten en els
Annexos del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, o bé, còpia de la llicència d’activitat vigent, en cas de tractar-se d’una activitat
autoritzada amb anterioritat a l’entrada en vigor a la Llei 20/2009.
Matrícula i ITV dels 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 manca de notificació de resolució a la comunicació efectuada pel peticionari, en el termini
establert en l’Article 5, s’entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.
ARTICLE 6. PROHIBICIONS
Queda totalment prohibit el vessament de llots, purins i fems i altres subproductes
agropecuaris:
Per la xarxa general de Sanejament municipal, i als llits de rius o rierols.
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Durant els períodes o dies que plogui abundantment.
L’aplicació de purí en les superfícies agrícoles 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 purí es recollirà en les
explotacions ramaderes en fosses construïdes amb subjecció a la normativa exigida i
autoritzades previ informe de l’administració competent.
Queda prohibit l’aplicació dins dels següents límits:
A menys de 5 metres de vies de comunicació de la xarxa viària nacional, regional o local. Si
l’aplicació es fa soterrant el purí al mateix temps , es pot baixar la distancia a 3 metres.
A menys de 1000 metres del nucli urbà i a menys 600 metres de grups d’habitatges
aïllades. Si l’aplicació es fa soterrant el purí al mateix temps , es pot baixar la distancia a
500 metres.
A menys de 600 metres de conduccions i dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable o
abeuradors o basses per a bestiar.
A menys de 800 metres de pous i fonts de proveïment a la població (Nucli urbà) i d’alguna
casa aïllada.
En aquells llocs pels quals circumstancialment pugui circular l’aigua, com a cunetes, llits,
col·lectors, etc.
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ARTICLE 7.TRANSPORT
Queda limitada la circulació i l’estacionament de vehicles transportadors de subproductes
orgànics pel casc urbà. Així mateix queda prohibit el rentat en casc urbà de cisternes o
altres vehicles que hagin transportat llots i/o purins i fems.
Queda limitada la circulació de vehicles transportadors de subproductes agropecuaris o
digestes de planta de Biogàs per carreteres i camins sempre que alguna cisterna, remolc,
etc, tingui algun desperfecte que estigui provocant pèrdues de matèria orgànica i per tant
vessaments. Les cisternes 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
fem per la carretera o camí.
Tot subproducte orgànic no podrà romandre en cap lloc que no estigui legalitzat pel seu ús.
Tampoc es podrà quedar emmagatzemat per un període superior a 6 hores al damunt d’un
vehicle de transport.
ARTICLE 8. DE LES EXPLOTACIONS PRODUCTORES DE LLOTS, PURINS I FEMS.
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Les explotacions ramaderes hauran de comptar amb la superfície agrària útil, de forma
exclusiva, per a la correcta utilització dels subproductes ramaders.
Tots els ramaders o persones que tinguin autorització en la llicència ambiental a portar els
purins a un altre terme municipal, serà obligat portar-los al referit terme.
Les empreses productores de residus hauran de tenir en tot moment a la disposició de
l’Ajuntament per al 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.- INFRACCIONS I SANCIONS.
Són objecte de procediment sancionador les infraccions que contempla el Decret 136/2009,
d’1 de setembre, per tant el règim sancionador i els òrgans competents estan fixats en el
capítol 4 del Decret esmentat.
L’incompliment de les disposicions d’aquest Decret se sanciona d’acord amb la tipificació
d’infraccions i la determinació de sancions que estableix la legislació aplicable i, en especial, les
disposicions següents: a) El títol V de la Llei estatal 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal,
modificada per la Llei 32/2007, de 7 de novembre. b) El capítol III del títol III de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administraci ó ambiental. c) El títol III del Text
refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol

ARTICLE 10. PERSONES RESPONSABLES.
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A l’efecte de la present Ordenança, seran considerats responsables directes de les
infraccions, les persones que realitzen els vessaments o les aplicacions, els agricultors que
exploten les terres on es produeixen els vessaments o les aplicacions i les persones que
condueixen els vehicles amb els quals s’infringeixen les normes.
Sense perjudici de les sancions penals o administratives que en cada cas corresponguin;
en tot cas, l’infractor haurà de reposar la situació alterada a l’estat originari, segons
valoració efectuada per l’Administració competent, i indemnitzar pels danys i prejudicis
causats.
Quan l’infractor no complís amb l’obligació de reposició o restauració establert a l’apartat
anterior, l’Administració podrà procedir a la seva execució subsidiària a costa dels
responsables.
DISPOSICIÓ FINAL
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La següent Ordenança pren com a base d’altres vigents en municipis amb característiques
similars i entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament i publicat
el seu text íntegre al Butlletí Oficial de Girona, DOGC, una vegada transcorregut el termini
establert en la Llei 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
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb seu a Barcelon a,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
Bellcaire d’Empordà, en data de signatura electrònica.
L’Alcaldessa-Presidenta
Cecília Barnosell i Sabrià

