ORDEN ANÇ A M UNI CIP AL D’ APLI C ACI Ó AGRÍ COL A DE DEJECCIONS
R AM ADERES AL M UNICI P I DE S ANT JO AN DE LES AB AD ESSES

Article 1. Acreditament de Pla de gestió
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pot exigir dels titulars d’explotacions
ramaderes porcines que apliquin dejeccions ramaderes sobre bases agrícoles del terme
municipal l’acreditament de que tenen el pla de gestió de dejeccions ramaderes
adequadament validat per l’òrgan competent de l’administració pública catalana.
Article 2. Acreditament de Llibre de gestió
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pot exigir dels titulars d’explotacions
ramaderes porcines que apliquin dejeccions ramaderes sobre bases agrícoles del terme
municipal l’acreditament de que tenen constància en el llibre de gestió de dejeccions
ramaderes de les dates de lliurament, la quantitat lliurada, el nom i raó social del
transportista, el codi i la finca o base agrícola de destinació en el municipi.
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Article 3. Fonament i accions de cooperació sobre les acreditacions
1. Els acreditaments dels articles anteriors, sobre regulat al Decret 220/2001, d’1 d’agost,
de gestió de les dejeccions ramaderes, tenen la finalitat d’assegurar que els dipositen
sobre terrenys o base agrícola correctes, sense risc de contaminació mediambiental dels
paratges i del subsòl.
2. En el cas d’explotacions ramaderes situades fora del terme municipal l’existència de
l’acreditament es realitzarà amb l’acció de cooperació i col.laboració entre
administracions, mitjançant l’Ajuntament del municipi en el qual radica l’explotació o bé
mitjançant la intervenció de l’òrgan competent de l’administració catalana.
Article 4. Comunicació prèvia a l’aplicació de dejeccions
L’aplicació de dejeccions ramaderes de purins sobre bases agrícoles del terme municipal de
Sant Joan de les Abadesses requereix comunicació prèvia per qualsevol medi que permeti
tenir-ne constància a l’Ajuntament on hi consti la quantitat aproximada a aplicar i la finca i
parcel.la cadastral on s’aplicaran.
La comunicació prèvia a l’Ajuntament es realitzarà amb una antelació mínima de 24 hores a
l’inici de les operacions d’aplicació.
Article 5. Aplicació de les dejeccions
1. L’aplicació de dejeccions ramaderes de purins en conreus o camps, realitzada per
extensió sobre la seva superfície, situats a menys de 500 metres d’àmbits de sòl urbà
residencial exigeix la realització, immediatament després de la seva aplicació, de les
operacions necessàries per a barrejar-les amb les captes superficials del sòl o per a
introduir-les sota la seva superfície.
2. En els altres casos, les operacions exigides a l’apartat anterior es realitzaran en el
termini no superior de vint-i-quatre hores.
3. No s’aplicaran dejeccions ramaderes de purins en els prats o pastures situades a menys
de 500 metres d’àmbits de sòl urbà.

Article 6. Transport de les dejeccions
1. Els equips i mitjans de transport de les dejeccions han de garantir que no produeixen
pèrdues en cap moment.
2. El transport de dejeccions ramaderes fora del marc de l’explotació agrària productora i
amb destí a la seva aplicació agrària no realitzat directament pel productor titular de
l’explotació exigeix autorització de l’Agència de Residus.
3. El transport de dejeccions ramaderes realitzat pel propi productor o pel destinatari
requereix comunicació prèvia per qualsevol medi que permeti tenir-ne constància a
l’Ajuntament on hi consti l’explotació agrària productora d’origen, la quantitat aproximada
que es transporta i el nom de la finca o parcel·la cadastral de destinació.
La comunicació prèvia a l’Ajuntament es realitzarà amb una antelació mínima de 24
hores a l’inici de les operacions de transport.
Article 7.- Prohibicions específiques

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | Plaça Major, 3 - Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.com | http://seu.santjoandelesabadesses.com

1. No es pot realitzar espargiment o incorporació al sòl de les dejeccions ramaderes
fora de terres de conreu, prats o pastures.
2. Per a l’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes s’han d’utilitzar procediments
que no posin en perill la salut humana ni perjudiquin el medi ambient i, en particular,
que no comportin un risc de contaminació de l’aigua o del sòl.
3. És prohibit de realitzar cap aplicació de dejecció ramadera en pous, lleres, rieres,
masses d’aigües superficials i en el radi de 200 metres dels pous, fonts o superfícies
de captació, dipòsit o tractament previ d’aigua pel consum humà i en el radi de 10
metres del pas de la conduccions d’aquella aigua.
En els projectes de construcció de pous, fonts, captació i transport d’aigües, dipòsit i
tractament previ que redacti i aprovi el municipi es tindrà en compte aquella limitació
com a afectació sobre els terrenys que hi queden sotmesos.
4. És prohibit que parcel.les o subparcel.les de terrenys actuïn permanentment de base
agrícola de recepció de dejeccions ramaderes.
5. És prohibida cap pèrdua o vessament dels equips i mitjans de transport de les
dejeccions sobre els vials públics de domini municipal.
Article 8. Facultats municipals.
Les autoritats, funcionaris i agents de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i
aquells que actuïn com a mandataris o representants seus poden realitzar les operacions
de policia, de control, d’inspecció, presa de mostres per a anàlisi i les altres d’aplicació
d’aquesta ordenança en els vehicles de transport de dejeccions ramaderes o sobre el
terreny on s’apliquen aquella.
Article 9. Aplicació de la normativa més restrictiva.
En el cas que l’administració competent de la Generalitat dicti majors prohibicions o
limitacions a l’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes regulades en els supòsits
regulats en aquesta ordenança, s’aplicaran les més restrictives.

Article 10. Règim d’infraccions i sancions
1. Són infraccions molt greus:
-

Les infraccions als apartats 3 i 4 de l’article 7
La reiteració en infraccions greus.

2. Són infraccions greus:
-

Les infraccions als apartats 1,2 i 5 de l’article 7
La reiteració en infraccions lleus.

3. Són infraccions lleus:
- Les infraccions als articles 4,5 i 6
Les infraccions als articles 1,2 i l’apartat 2 de l’article 6, seran denunciades a l’òrgan
competent de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
4. S’aplica el règim de sancions següent:
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a) Infraccions molt greus: fins a 1.000 euros
b) Infraccions greus: fins a 500 euros
c) Infraccions lleus: fins a 100 euros.
5. Per a la tramitació, la tipificció de sancions i infraccions s’estarà al que disposa el
Decret 278/1993, de 9 de novembre, reglament del procediment sancionador
d’aplicació a l’àmbit de competència de la Generalitat de Catalunya i article 140 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL:
De conformitat amb allò que disposa l’apartat 6.2 de l’article 6 del Decret 220/2001 d’1
d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes, en la tramitació d’aquesta ordenança es
demanarà informe previ al Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca i a l’Agència de
Residus del Departament de Medi Ambient i es comunicarà a aquells Departament el text
definitivament aprovat de l’ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 4 d´octubre de 2005, elevat l’acord a definitiu i publicat al BOP número 216, de
data 11 de novembre de 2005, regirà a partir de l´1 de gener de 2006 i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa.

