
      
 
            AJUNTAMENT                                                                                  Dr. Gassol,1 
                      DE                                                                                     Tel. 973 32 40 00 
VILANOVA DE BELLPUIG                                                                Fax. 973 32 43 21 
                    LLEIDA                                                                      ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net 
 

1 

 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LES ACTIVITATS RAMADERES I DE LA 
GESTIÓ DE FEMS I PURINS A VILANOVA DE BELLPUIG 
 
 

CAPÍTOL 1 
Disposicions generals 

 
Article 1. Objecte 
 
És objecte d’aquesta ordenança l’ordenació de les activitats ramaderes i la gestió dels 
fems i purins que s’hi produeixin, en el terme municipal de Vilanova de Bellpuig. 
 
 
Article 2. Objectiu 
Comptabilitzar el desenvolupament d’aquestes activitats amb l’assoliment d’un nivell 
alt de protecció del medi ambient en el municipi. 
 
Article 3. Marc legal 
 
Sense perjudici de les disposicions contingudes en la present ordenança, l’ordenació 
d’explotacions ramaderes i l’aplicació al sòl de fems i purins en profit de l’agricultura 
ha d’ajustar-se a la normativa general i sectorial específica d’aplicació. 
 
Amb caràcter general, el marc legal que cal tenir en compte a l’hora d’ordenar el 
sector ramader i d’efectuar l’aplicació de fems i purins al sòl és el següent: 
 
1. La Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, 
i el decret 136/99, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei3/98, i s’adapten els seus annexos. (DOGC núm. 2.598, de 
13-03-98; i DOGC núm. 2.894, de 21-05-99). 
 
2. Llei 10/98, de 21 d’abril, reguladora dels residus (BOE núm.96, de 22-04-98). 
 
3. Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC núm.1.776, de 28-07-93). 
 
4. Reial decret 261/96, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la 
contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries (BOE núm. 61, d’11-
03-96). 
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5. Reial decret 324/00 de 3 de març, pel qual s’estableixen normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions porcines (BOE núm. 54, de 08-03-2000). 
6. Reial decret 3483/00, de 29 de desembre, pel que es modifica el RD 324/00, de 2 
de març pel que s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions 
porcines. 
 
7. Decret 61/94, de 22 de febrer, sobre regulació de les explotacions ramaderes 
(DOGC núm. 1.878, de 28-03-94) i ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen 
normes d’ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i 
bovines.(Desenvolupa el decret 61/94). 
 
8. Decret 283/98, de 21 d’octubre, de designació de zones vulnerables en relació amb 
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC núm. 2.760, de 6-11-
98). 
 
9. Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació 
amb el nitrogen (DOGC núm. 2.761, de 09-11-98). 
 
10. El decret 205/00, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries. 
 
11. Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC 2.865, 
de 12-04-99). 
 
12. Decret 92/99, de 6 d’abril, de modificació del decret 34/96,de 9 de gener pel qual 
s’aprova el catàleg de residus de Catalunya(DOGC 2.865, de 12-04-99). 
 
13. Decret 201/94, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Serà d’aplicació la normativa vigent de caràcter supletori i/o complementari que en 
l’àmbit d’aplicació d’aquestes activitats pugui tenir afectació. 
 
Article 4. Definicions 
 
1. Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per: 
 
a) Explotació ramadera: conjunt d’animals, instal·lacions i altres béns i drets 
organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera, 
primordialment amb fins de mercat, que constitueix en si mateix una unitat tècnico 
econòmica caracteritzada per la utilització d’uns mateixos mitjans de producció, que 
està ubicat en una finca o conjunt de finques contigües, i que són totes explotades per 
un mateix titular 
 
b) Bestiar: tots els animals criats amb finalitat d’aprofitament o lucratius 
 
c) Dejeccions ramaderes: els excrements i residus excretats pel bestiar, sols o 
barrejats, encara que s’hagin transformat 
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d) Fem: producte sòlid constituït per les dejeccions sòlides i liquides dels animals, 
soles o barrejades amb el jaç i restes de productes d’alimentació dels animals i aigua 
en quantitat variables, inclosos els que hagin sofert algun procés de transformació 
 
e) Purí: producte semi sòlid o líquid constituït per una barreja de dejeccions sòlides, 
liquides i restes de jaç, restes de productes d’alimentació dels animals i aigua en 
quantitats variables,inclosos els que hagin sofert algun procés de transformació 
 
f) Aplicació al sòl: incorporació de substàncies al sòl, bé estenent-les sobre la 
superfície, injectant-les, introduint-les sota la superfície o barrejant-les amb les capes 
superficials del sòl. 
 
g) Base agrícola: base territorial susceptible de rebre aplicacions de dejeccions 
ramaderes, amb una finalitat agrícola (aprofitament dels nutrients o millora de les 
característiques del sòl). 
 
h) Tractament de les dejeccions ramaderes: operació o conjunt d’operacions que es 
realitza sobre les dejeccions ramaderes amb una finalitat de modificar les seves 
característiques físiques,químiques o biològiques, per tal de reduir el contingut de 
determinats elements o substàncies, recuperar matèries o substàncies valoritzables, 
facilitar el seu ús com a adob, etc. 
 
2. Qualsevol concepte no especificat en el present article s’haurà d’entendre en els 
termes establerts en la legislació sectorial específica d’aplicació. 
 
Article 5. Sistemes d’actuació 
 
Els sistemes d’actuació que s’empren per a l’assoliment de l’objectiu d’aquesta 
ordenació són: 
 
a) Un sistema de prevenció que es basa en l’ordenació d’emplaçaments i en la 
intervenció administrativa prèvia de les activitats ramaderes 
 
b) Un sistema de control posterior de l’exercici de l’activitat 
 
c) Un sistema de sanció de les infraccions 
 
d) Un sistema de restauració de les afeccions ambientals que es produeixin 
 
e) Un sistema de regulació de les aplicacions de fems i purins en el sòl en profit de 
l’agricultura. 
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Article 6. Classificació de les activitats 
 
Als efectes d’aquesta ordenança, les activitats ramaderes es classifiquen com 
segueix: 
 
a) Atenent a l’espècie ramadera en activitats de: 

• aviram 
• porcs d’engreix 
• truges· vacum de carn 
• vacum de llet· oví i cabrum 
• equí 
• altres 

 
b) Atenent al sistema d’explotació en: 

• règim estabulat o de cria intensiva 
• règim pastoreig o de cria extensiva 

 
c) Atenent al risc ambiental en: 

• activitats de risc ambiental elevat (segons la capacitat, definida en l’annex 1 del 
decret 136/99). 

• activitats de risc ambiental moderat (segons la capacitat definida en l’annex II.1 
del decret 136/99). 

• activitats de risc ambiental baix (segons la capacitat definida en l’annex III del 
decret 136/99) 

 
d) Atenent a la integració en una explotació agrària en: 

• activitats independents 
• activitats integrades en una explotació agrària 

 
 

CAPÍTOL II 
Sistema de prevenció 

 
Article 7. Determinacions urbanístiques 
 
Totes les activitats ramaderes que s’instal·lin en el terme municipal de Vilanova de 
Bellpuig s’han ajustar a les determinacions que es fixen en els instruments respectius 
d’ordenació urbanística, tant pel que fa a les condicions d’ús comals criteris 
d’edificabilitat del sòl. 
 
Article 8. Autorització ambiental de les activitats de risc ambiental elevat 
 
Totes les activitats ramaderes de risc ambiental elevat, que figuren en l’annex I del 
decret 136/99, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/98,de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, resten subjectes a l’obtenció 
prèvia de l’autorització ambiental i es tramiten d’acord amb les determinacions i 
prescripcions que es fixen en el títol 4, capítol 1 d’aquest Reglament. 
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Article 9. Llicència ambiental municipal 
 
Totes les activitats ramaderes de risc ambiental moderat, que figuren en l’annex II.1 
del decret 136/99, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/98,de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, resten subjectes a l’obtenció 
de la llicència ambiental municipal, d’acord amb el que s’estableix en el títol 5, capítol 
2 d’aquest Reglament. 
 
Article 10. Sistema de comunicació d’activitats de risc ambiental baix 
 
Les activitats ramaderes que figuren en l’annex III del decret136/99, de 18 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/98, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus 
annexos, estan exemptes de la llicència municipal i resten subjectes al règim de 
comunicació establert en el títol 4, capítol5 d’aquest Reglament. El titular de l’activitat 
ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de qualsevol d’aquestes activitats ramaderes a 
l’objecte que per part dels serveis municipals corresponents es verifiqui el compliment 
de les determinacions ambientals de caràcter general i les que resulten d’aquesta 
ordenança i que li siguin aplicables, d’acord amb el que determina la Llei 3/98, i les de 
la normativa que la desplegui. 
 
 

CAPÍTOL III 
Disposicions específiques 

 
Article 11. Emplaçament 
 
1. Queda prohibit l’emplaçament dins del sòl qualificat com a urbà, segons les Normes 
subsidiàries de planejament del municipi de qualsevol tipus de granja, estable, quadra 
o corral de bestiar amb finalitats industrials i/o particulars. 
 
2. Dins del sòl qualificat com a urbà es podran instal·lar corrals destinats a 
l’autoconsum, amb les següents capacitats: 

• Porcí: màxim 3 porcs d’engreix 
• Aviram: màxim 15 gallines ponedores o el mateix nombre de pollastres 
• Cunícola: màxim 15 conilles amb les seves cries 
• Equí: 2 cavalls, o 2 someres, o 2 rucs 

 
3. Les explotacions ramaderes de nova planta de caràcter intensiu s’han de situar, 
amb caràcter general, i llevat del cas que en els instruments d’ordenació urbanística 
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s’estableixi diferent, en les distàncies mínimes que s’assenyalen a continuació i que 
es compten de la línia perimetral del sòl qualificat com urbà o com urbanitzable, 
segons les Normes subsidiàries de planejament del municipi: 
 
3.1. Explotacions de bestiar porcí:· les qualificades de risc ambiental elevat, de risc 
ambiental moderat, de risc ambiental baix, a 1.000 m. 
 
3.2. Resta d’explotacions· les qualificades de risc ambiental elevat, de risc ambiental 
moderat, de risc ambiental baix, a 700 m. 
 
4. Les instal·lacions de les explotacions ramaderes en règim d’estabulació previstes 
en els apartats anteriors s’han de situar a una distància mínima de 50 metres de 
qualsevol carretera( considerant-se com a tal qualsevol via fora del nucli urbà que 
tingui paviment d’aglomerat, amb independència de la seva titularitat) i a una distància 
mínima de 15 metres de qualsevol camí veïnal (aquestes distàncies de protecció es 
prendran a partir-te l’eix del camí o carretera). En aquestes franges de servitud no es 
permet la instal·lació de femers, basses de purins, sistemes de gestió d’excrements ni 
animals morts. 
 
5. Respecte de les instal·lacions complementàries a una explotació ramadera, i en 
base a la definició d’explotació ramadera especificada en l’article 4 d’aquesta 
ordenança, no s’autoritzaran les explotacions ramaderes que tinguin les pròpies 
basses d’emmagatzematge de purins o femers i altres instal·lacions necessàries per a 
una correcta gestió ambiental en una localització geogràfica que no conservi la 
integritat territorial de l’explotació ramadera. 
 
6. La distància mínima d’una explotació ramadera envers habitatges rurals aïllats, 
habitats de forma permanent, serà de 100metres, excepte l’habitatge del ramader, 
que s’entén integrat dins de l’explotació ramadera. 
 
7. De forma general, s’haurà de plantar al llarg de les edificacions de les explotacions 
ramaderes fileres d’arbres, d’una classe característica de la zona, en una proporció 
mínima d’un arbre cada 5 metres de longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual de 
la construcció. Aquesta mesura s’aplicarà en aquelles zones de la granja que siguin 
més visibles dels camins, carreteres o nuclis urbans.  
A més, és recomanable que els paraments exteriors de les parets de tancament de 
les edificacions tinguin acabat de façana, i estiguin arrebossats o pintats amb colors 
ocres o terrosos. 
8. S’haurà d’instal·lar una tanca perimetral al voltant de l’explotació ramadera, 
integrant tots els elements com ara el femer, bassa de purins i fossa de cadàvers amb 
les naus que allotgen el bestiar. Aquesta tanca podrà ser de materials calats o filferro i 
s’aplicaran els criteris d’edificabilitat especificats en les normes subsidiàries. 
 
 

CAPÍTOL IV 
De la gestió de fems, purins i altres residus produïts en el marc de l’explotació 

ramadera 
 
Article 12. Classificació dels residus 
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a) Els residus que es generen en les activitats ramaderes es classifiquen en les 
categories següents: 
 

• Fems i purins 
• Animals morts 
• Zoo sanitaris 
• Envasos i embalatges 
• Maquinària i equips que queden fora d’ús 
• Residus de la construcció 

 
b) Tots els residus s’han de gestionar d’acord amb la legislació de caràcter general i el 
que es determina en aquesta ordenança. 
 
c) La gestió de cadascuna de les categories de residus s’ha de dura terme 
separadament. 
 
Article 13. Gestió de fems i purins 
 
a) Els fems i purins produïts en l’explotació ramadera s’hauran de gestionar dins del 
marc legal establert i mitjançant un dels sistemes següents: 
 
• Valorització directa com a fertilitzant en finques pròpies o alienes cedides per un 

altre agricultor, directament pel propi ramader o mitjançant gestor autoritzat 
• Valorització com a fertilitzant, mitjançant tractament previ, en la pròpia explotació 

ramadera o en les instal·lacions d’un gestor autoritzat. 
• Valorització per altres usos i venda posterior com a primera matèria, seguint les 

determinacions establertes en el decret 93/99,de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. DOGC2.865, de 12-04-99. 

 
b) En cas de valorització com a fertilitzant, bé sigui de forma directa o mitjançant 
tractament previ, en la pròpia explotació ramadera o en les instal·lacions d’un gestor 
autoritzat, sens perjudici de la legislació sectorial especifica vigent, seran d’obligat 
compliment: 
 
• Les prescripcions recollides als Programes d’actuació per prevenir la 

contaminació causada pels nitrats d’origen agrari que s’estableixin per part dels 
òrgans competents de la comunitat autònoma. 

• El decret 205/00, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 
de nitrats procedents de fonts agràries, amb les limitacions que determina per 
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l’aplicació, en cada àrea vulnerable i en funció del tipus de conreu. En tot cas,la 
quantitat màxima de nitrogen a aplicar procedent de fems,purins i altres materials 
orgànics és de 210 kg de nitrogen per hectàrea i any. 

 
El codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen,aprovat per ordre de 
22 d’octubre de 1988. 
 
Tota mesura derivada de l’execució i/o desenvolupament del Pla de prevenció i 
correcció de la contaminació per nitrats,aprovat pel Govern per acord de data 3 d’abril 
de 2000. 
 
Seran d’obligat compliment les disposicions que conté l’annex I de la present 
ordenança, referit a les limitacions sobre distàncies, àrees d’aplicació, terminis 
d’aplicació i enterrament. 
 
c) L’aplicació de fems i purins al sòl s’ha de realitzar de manera uniforme per tal 
d’evitar l’excés de nitrats que es poden rentar. A aquests efectes s’haurà d’utilitzar la 
maquinària adient que permeti ajustar la dosi a aplicar. 
 
d) Amb caràcter general l’aplicació de fems i purins al sòl serà realitzada respectant 
allò que preveu l’ordenança reguladora de les mesures correctores a disposar en 
l’abocament de purins i/o fems, aprovada pel Ple de la corporació en sessió de 20 de 
novembre de 2000 
e) Per a l’emmagatzematge de fems i purins es seguiran els criteris recollits en el 
manual de recomanacions tècniques per la construcció de basses i emmagatzematge 
de purins i altres líquids, elaborat per la Junta de Residus. 
 
En qualsevol cas, els sistemes d’emmagatzematge i recollida de fems i purins han de 
complir els següents requisits: 
 
 
Les explotacions ramaderes tindran la capacitat d’emmagatzematge suficient per un 
període de temps adequat ales possibilitats d’utilització agrícola, en funció dels 
conreus i de les limitacions establertes en el decret 205/00, de 13 de juny,d’aprovació 
del programa de mesures agronòmiques aplicables ales zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 
Els materials emprats en la seva construcció han de garantir la seva estanquitat. 
 
S’ha de garantir l’emmagatzematge de fems i purins per un període mínim de quatre 
mesos. 
 
En el cas de les explotacions porcines, pel que fa referència a l’emmagatzematge del 
purins produïts, serà d’aplicació el Reial decret 324/00, de 3 de març, pel qual 
s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions ramaderes. Així 
doncs,s’estableix un període d’emmagatzematge de fems i purins de 3mesos i es 
tindran en compte per al càlcul de la producció de purins els índex que s’hi 
estableixen. 
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Les basses de purins hauran d’estar encerclades amb una tanca perimetral que eviti 
l’accés a l’interior sense autorització del propietari. Aquesta mesura no serà 
necessària si aquestes basses es troben ubicades dins del recinte d’una explotació 
que disposi de tanca perimetral per al seu conjunt. 
 
Article 14. Gestió d’animals morts 
 
1. Els animals morts s’han de gestionar de manera preferent mitjançant un gestor 
legalment autoritzat que n’efectuï la recollida, o bé mitjançant sistemes de 
descomposició, en les espècies en què aquest darrer sistema estigui permès. 
 
2. En el cas de les espècies de boví i oví, serà d’aplicació el que s’estableix en el 
Reial decret 3454/00, que modifica el Reial decret 1911/00, de 24 de novembre, pel 
qual es regula la destrucció dels materials especificats de risc en relació amb les 
encefalopaties espongiformes transmissibles. Per tant, no és acceptable gestionar-los 
mitjançant fossa de cadàvers en la pròpia explotació i cal que es gestionin 
externament mitjançant gestors autoritzats específicament per a aquests tipus de 
residus. 
 
3. En el cas que la gestió prevista per al tractament dels morts sigui mitjançant, un 
gestor legalment autoritzat, llevat del cas que per raons sanitàries o per dificultats 
justificades no sigui possible, s’efectuarà tenint en compte les següents condicions:· 
Les explotacions porcines i ovines caldrà que disposin d’un contenidor per a la 
recollida dels animals morts.· El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil 
accés per als vehicles de recollida.· El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir 
en bones condicions de neteja i desinfecció.· Caldrà avisar el servei de recollida amb 
la màxima brevetatpossible.4. Per poder fer front a les eventualitats assenyalades en 
l’apartat anterior, les instal·lacions ramaderes de les granges porcines hauran de 
disposar d’una fossa de cadàvers amb capacitat suficient i caldrà que sigui 
impermeable pel que fa als murs, i hermèticament tancada. Es permetrà la solera 
permeable i caldrà que s’utilitzi calç viva a proporció 1:1 per a la destrucció dels 
cadàvers. 
 
Article 15. Gestió dels residus zoo sanitaris, envasos i embalatges, maquinària 
en desús i enderrocs i altres residus de la construcció 
 
a) Els residus de substàncies i preparats que s’utilitzin per a la profilaxi dels animals, 
per desinfecció d’instal·lació,desinsectació o altres, s’han d’emmagatzemar en 
recipients tancats i s’han de lliurar a un gestor de residus legalment autoritzat 
 
b) Els envasos i embalatges assimilables a residus municipals es gestionaran com a 
residus municipals 
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c) Els residus de maquinària i altres equips s’han de lliurar a un gestor de residus 
legalment autoritzat 
 
d) Els residus de la construcció s’hauran de gestionar d’acord amb el que s’estableix 
en el decret 201/94, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 

CAPÍTOL V 
Gestió de l’activitat respecte a altres agents de risc ambiental 

 
Article 16. Reducció de l’impacte sobre el medi 
 
El sistema de gestió de l’activitat ramadera ha d’ajustar-se a les tècniques, mètodes i 
pràctiques més idonis per minimitzar el seu impacte sobre el medi en general i, molt 
especialment, respecte ales males olors, sorolls i emissions de pols, fums, gasos i 
també estalvi d’aigua i energia. 
Per tal de poder avaluar i controlar el sistema de gestió que s’empara en l’exercici de 
l’activitat, a la sol·licitud de l’autorització o la llicència o, en el seu cas, en l’acte de 
comunicació de l’inici de l’activitat, s’haurà d’acompanyar un programa de gestió que 
detalli com a mínim: 
 
a) Sistema i periodicitat de neteja de les instal·lacions 
b) Sistema i horaris d’alimentació del bestiar 
c) Sistema i períodes de desinfecció, desinsectació, desratització i altres operacions 
zoo sanitàries i d’higiene animal 
 
 

CAPÍTOL VI 
Sistemes de control, de sanció i de restauració 

 
Article 17. Sistemes de control 
 
1. El sistema de control per aquest tipus d’activitats serà l’establert en el títol 5 del 
decret 136/99, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/98,de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos o altre específic per a les 
explotacions ramaderes, determinat normativament per l’òrgan competent de 
l’administració pública. 
 
2. L’alcalde pot exigir, en l’acta d’atorgament de la llicència o mitjançant resolució 
posterior motivada, que es justifiqui documentalment per part del ramader el sistema 
de gestió emprat, ja sigui respecte a un període de temps determinat, ja sigui 
ordinàriament en períodes prefixats. 
 
3. El personal al servei de l’Ajuntament acreditat per l’alcaldia o,en el seu cas, una 
entitat de control ambiental legalment acreditada, podrà efectuar les actuacions 
d’inspecció i control que siguin necessàries per verificar el compliment de les 
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determinacions legals de caràcter general sobre protecció del medi ambient i les 
específiques d’aquesta ordenança. 
 
Article 18. Règim sancionador 
 
1. L’incompliment de les disposicions d’aquesta ordenança serà sancionat d’acord 
amb: 
 
a) La Llei 3/98 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i 
el decret 136/99, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei3/98, i s’adapten els seus annexos (DOGC núm. 2.598, de 13-
03-98; i DOGC núm. 2.894, de 21-05-99 
 
)b) Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus en el marc d’ordenació del 
territori, protecció del medi ambient i conservació de la natura (DOGC núm. 1.776, de 
28-07-93), que en el títol tercer estableix el règim d’infraccions i sancions,mesures 
cautelars i el procediment sancionador2. L’alcaldia, prèvia instrucció del corresponent 
expedient, pot sancionar les infraccions tipificades en la quantia que fixen la Llei 3/98, 
el decret 136/98 i la Llei 6/93.3. Per a la graduació de la quantia de les sancions 
s’atendrà a la intencionalitat del causant, a la gravetat del risc ambiental i a 
l’envergadura de l’activitat. 
 
Article 19. Potestat sancionadora i òrgans competents 
 
D’acord amb la Llei 3/98, la potestat sancionadora per a les infraccions tipificades en 
aquesta Llei correspon a l’administració de la Generalitat i als ens locals, segons 
l’àmbit de les competències respectives atribuïdes per aquesta Llei.  
 
Els òrgans ambientals competents de l’Ajuntament per a la imposició de sancions 
regulades en aquesta ordenança són: 
 

• Sancions fins a 15.000.000 de pessetes (90.151.82 euros), el Ple municipal. 
• Sancions fins a 1.000.000 de pessetes (6.010,12 euros), l’alcalde.  

 
Aquestes sancions s’entenen sense perjudici de les responsabilitats civils i penals en 
què es pot incórrer.  
 
Article 20. Acumulació d’expedients sancionadors 
 
Quan es detecti una presumpta infracció de la Llei 3/98,juntament amb una altra de la 
Llei 6/93, de 15 de juliol,reguladora dels residus, en matèria ambiental, s’ha de 
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procedir a tramitar un únic expedient sancionador on s’englobin les dues presumptes 
infraccions administratives. 
Aquest únic expedient sancionador es tramitarà segons la Llei de residus. 
 
Article 21. Aplicació de la legislació sectorial 
 
La vulneració de les condicions imposades en l’autorització ambiental, en la llicència 
ambiental o directament per la Llei de residus és sancionada d’acord amb el que 
disposi aquesta Llei. 
 
Article 22. Obligació de restauració 
 
Sempre que dels resultats de la instrucció d’un expedient sancionador en resulti la 
constatació d’una afecció als recursos naturals, s’imposarà al sancionat, a més de la 
sanció, l’obligació de restaurar-los. 
 
Article 23. Denúncies 
 
Qualsevol persona física o jurídica podrà denunciar davant l’Ajuntament aquelles 
activitats o pràctiques que contravinguin les determinacions d’aquesta ordenança. 
L’Ajuntament, d’acord amb el que preveu la legislació específica d’aplicació i aquesta 
ordenança, donarà a la denúncia la tramesa oportuna, remetent-la, si s’escau, a 
l’organisme competent. 

 
 

CAPÍTOL VII 
Règim transitori aplicable a les activitats ramaderes existents 

 
Article 24. Emplaçament 
 
1. A les activitats ramaderes existents que estiguin degudament legalitzades en el 
moment d’entrada en vigor d’aquesta ordenança els són d’aplicació les 
determinacions següents: 
 
a) Les activitats ramaderes porcines situades a menys de 700 m del sòl urbà i la resta 
d’activitats ramaderes situades a menys de700 m, registrades en el registre 
corresponent del DARP amb anterioritat a la data de publicació d’aquesta ordenança, 
queden sotmeses a les següents limitacions: 
 
• No podran fer ampliacions de la capacitat productiva real de les instal·lacions ni de 

la seva superfície. 
• No podran sol·licitar canvi d’orientació productiva de l’activitat, excepte en el cas de 

les espècies d’aviram. 
• No podran sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les 

instal·lacions, llevat que ho facin per adoptar les mesures correctores que els 
imposi l’autoritat competent. 
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b) Les explotacions ramaderes porcines situades entre 700 i1.000 m se’ls permet una 
ampliació de l’explotació, equivalent al50% de la capacitat productiva segons llicència 
inicial d’activitats. 
 
1. Les explotacions ramaderes existents que no tinguin legalitzada l’activitat caldrà 
que regularitzin la seva situació i els seran d’aplicació les determinacions següents: 
 
a) Les activitats ramaderes existents dins del sòl urbà i que resultin fora d’ordenació 
segons la normativa urbanística,registrades en el registre corresponent del DARP 
amb anterioritat a la data de publicació, podran desenvolupar la seva activitat i se’ls 
dóna un termini de 10 anys a partir de l’aprovació d’aquesta modificació perquè 
procedeixin al seu trasllat fora del sòl urbà,i seran considerades aleshores com de 
nova instal·lació.  
 
Aquestes explotacions estan sotmeses, a més, a les següents limitacions: 
 
• No podran fer ampliacions de la capacitat productiva real de les instal·lacions ni de 

la seva superfície. 
• No podran sol·licitar canvi d’orientació productiva de l’activitat. 
• No podran sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les 

instal·lacions, llevat que ho facin per adoptar les mesures correctores que els 
imposi l’autoritat competent. 

• No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la seva 
venda, cessió o transmissió patrimonial. 

 
b) Les activitats ramaderes existents situades a menys de 300 m del límit del sòl urbà, 
i que resultin fora d’ordenació segons la normativa urbanística, registrades en el 
Registre corresponent del DARP amb anterioritat a la data de publicació, no 
s’estableix cap termini per a la seva clausura, però se’ls imposen les següents 
limitacions: 
• No podran fer ampliacions de la capacitat productiva real de les instal·lacions ni de 

la seva superfície. 
• No podran sol·licitar canvi d’orientació productiva de l’activitat. 
• No podran sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les 

instal·lacions, llevat que ho facin per adoptar les mesures correctores que els 
imposi l’autoritat competent. 

• No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas de venda o cessió i 
només es podrà efectuar una vegada la seva transmissió patrimonial per herència. 

 
c) Les activitats ramaderes existents situades a més de 300 m. Del límit del sòl urbà, 
tant si es dediquen al porcí com a la resta d’activitats, que resultin fora d’ordenació 
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segons la normativa urbanística, registrades en el Registre corresponent del DARP 
amb anterioritat a la data de publicació, els és d’aplicació el mateix que s’estableix en 
el punt 1, apartats a) i b), de l’article24. 
 
2. En el supòsit de modificació dels límits del sòl urbà que actualment hi ha definits 
per al municipi, i que, per aquest fet,entrin a formar part del sòl urbà instal·lacions 
ramaderes que en l’actualitat són en sòl rústic, els serà d’aplicació el disposat en 
l’apartat 2 a) d’aquest article. Pel que fa referència al termini de10 anys per al trasllat 
fora del nucli urbà, aquest comptarà a partir del dia 1 de gener de l’any següent al de 
l’aprovació definitiva de la variació soferta pels límits del sòl urbà. 
 
Article 25. Documentació 
 
Totes les activitats ramaderes degudament legalitzades disposen del termini d’un any 
a comptar des de la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança per presentar a 
l’Ajuntament la documentació següent: 
 
a) Descripció detallada del sistema emprat per a la gestió dels residus, d’acord amb 
les determinacions d’aquesta ordenança 
 
b) El programa de gestió que es preveu en l’article 16. 
 
Disposició Addicional Única 
 
Sempre que no consti l’autorització del propietari, sigui expressa o tàcita, queda 
prohibit accedir a les finques rústiques del terme municipal per la recollida de cargols, 
branques, troncs o qualssevol tipus de fruits. 
 
L’incompliment d’aquesta norma, sense perjudici de la protecció establerta en el Títol 
II del Llibre II del Codi Civil, i el Títol IV del Llibre V del Codi Civil Català, així com les 
accions judicials corresponents, constitueix una infracció administrativa lleu i resta 
sotmès a la regulació establerta en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
règim jurídic del sector públic, així com els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, sancionable amb una multa de fins 
750 euros. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació Municipal de data 14 
de setembre de 2001, i modificada per acord plenari de data 18 d’abril de 2018, i 
entrarà en vigor el dia de la seva publicació al butlletí oficial de la província i es 
mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
La Secretària        Vist i Plau 
Eva Torné i Vallverdú      L’alcalde 
         Joan Trull i Borràs  
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DILIGÈNCIA per fer constar que la modificació de la present Ordenança que consta de 25 
articles, una disposició addicional única i una disposició final s’ha aprovat provisionalment per 
acord plenari de data 18 d’abril de 2018, el qual es va publicar al BOP de Lleida núm. 80 de 
data 25 d’abril de 2018, en el DOGC núm. 7610 de data 2 de maig de 2018, en el Diari PUNT 
AVUI ARA de data 25 d’abril de 2018, en el taulell d’anuncis i en l’e-tauler de la pàgina web 
d’aquest Ajuntament. 
 
El text íntegre de la modificació ha estat publicat en el BOP de Lleida núm. 143 de data 24 de 
juliol de 2018, en el taulell d’anuncis i en l’e-tauler de la pàgina web d’aquest Ajuntament, així 
com, l’anunci de referència al DOGC núm. 7678 de data 3 d’agost de 2018. 
 
La secretària, 
 
 
 
 
Eva Torné i Vallverdú 
Vilanova de Bellpuig, 21 d’agost de 2018 
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