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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT I DE LES MESURES
CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS RAMADERES AL TERME
MUNICIPAL DE BELL-LLOC D’URGELL
1. Antecedents
1.1.

Justificació

El constant creixement de la ramaderia intensiva com a font d’ingressos complementària, i en molts
casos principal, de l’empresa agrària ha arribat a generar un problema en el benestar i sanitat
ambiental que requereix una actuació municipal reguladora que compatibilitzi els interessos específics
del sector ramader amb els interessos generals de la societat.
1.2.
Dades del municipi
El municipi de Bell-lloc d’Urgell, compta amb 2.143 habitants de dret, distribuïts en els següents
nuclis de població.
Nom del nucli de població

Nombre d’habitants

Bell-lloc d’Urgell ………………………………………………………2.143
2. Normes reguladores de les activitats ramaderes
2.1.

Emplaçament

1. Queda prohibida la ubicació en el sòl urbà de qualsevol tipus de granja, estable, quadra o corral
de bestiar amb finalitats industrials.
2. Les activitats ramaderes existents dins del sòl urbà, abans de l’aprovació d’aquestes ordenances
municipals (que s’hauran de justificar mitjançant la guia ramadera i/o cartilla de registre sanitari,
i/o mediambientals expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data) podran desenvolupar la seva
activitat i se’ls hi dóna un termini improrrogable de 15 anys, a partir de l’aprovació d’aquesta
ordenança perquè procedeixin al seu trasllat fora del sòl urbà, essent considerades aleshores
com de nova instal·lació.
Aquestes explotacions estan sotmeses, a més, a les limitacions següents:
a) No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents.
b) No podran sol·licitar canvi d’activitat ramadera.
c) No podran sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o ampliació de les instal·lacions, llevat
que ho facin per adoptar mesures correctores de caràcter sanitari.
d) No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas que s’efectuï la seva venda o
cessió.

3. Les explotacions ramaderes de nova construcció, s’hauran d’ubicar respecte al perímetre de la
població que estigui contemplat en les Normes de Planejament vigent, en el moment de fer-se les
sol·licituds, a les distàncies que prevegin els reglaments i lleis específiques així com de les
pròpies normatives urbanístiques locals.
4. Les explotacions ramaderes existents abans de l’aprovació de la ordenança municipal que no
estiguin dins del nucli urbà però que es trobin a menys distància de la permesa per aquesta
ordenança municipal (que s’hauran de justificar mitjançant la guia ramadera i/o cartilla de registre

sanitari, expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data) se’ls permetrà el desenvolupament de l’activitat,
havent d’adequar, si s’escau, les instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus
ramaders i demés qüestions necessàries en les explotacions ramaderes.
Per aquestes explotacions no s’estableix cap termini per a la seva clausura, però se’ls imposen
les limitacions següents:
a) No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents.
b) No podran sol·licitar canvi d’activitat ramadera.
c) Només s’autoritzaran aquelles obres per a reformes que siguin necessàries per a procedir a
la legalització de l’explotació.
El termini màxim per a executar aquestes obres referides no podran excedir de la data
màxima que prevegi la “Llei integral de l’administració mediambiental, o el departament de
Ramaderia i Pesca”.
d) 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.
5. En el supòsit que l’Ajuntament o qualsevol altre Organisme Estatal, Provincial o Comarcal, que
tingui competències per variar, ampliar o modificar els límits del sòl urbà, que actualment hi ha
definits, ho faci a l’empara de les disposicions legalment establertes, i que per aquest fet entrin a
formar part del sòl urbà instal·lacions ramaderes que en l’actualitat són en sòl rústic, els hi serà
d’aplicació el disposat en l’apartat 2 de la present normativa; i pel que fa referència al termini de
15 anys per al seu 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.
2.2.
Mesures correctores
Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar de les instal·lacions i condicions de maneig
suficients per a la correcta gestió ambiental.

Instal·lacions
Pel que fa a les instal·lacions, aquestes mesures se sintetitzen en:
1. S’haurà de disposar de femer, de fossa o de dipòsit per als purins, construïts amb materials i
formes que garanteixin l’estanqueïtat i una capacitat d’emmagatzematge dels excrements i
aigües residuals suficients per a la correcta gestió ambiental, d’acord amb la normativa general i
sectorial vigent.
2. S’haurà de disposar de fossa de cadàvers o acreditar que es disposa o participa en algun
sistema de recollida i eliminació oficialment aprovat i autorizat pels òrgans competents.
3. Respecte les instal·lacions complementàries a una explotació ramadera, cal remarcar que
l’explotació ramadera es defineix com el conjunt d’animals, instal·lacions i altres béns i drets
organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera (bestiar, ous, llets i/o
altres productes ramaders) que constitueixen en si mateixa una unitat tècnicoeconòmica
caracteritzada per la utilització d’uns mateixos mitjans de producció i per estar ubicada en una
finca o conjunt de finques explotades per un mateix titular. En base a aquesta definició, no
s’autoritzaran les explotacions ramaderes que tinguin les pròpies basses d’emmagatzematge de
purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una correcta gestió ambiental en una
localització geogràfica que no conservi la integritat territorial de l’explotació ramadera.

Maneig
El titular de l’explotació ramadera haurà de disposar de terra de conreu, pròpia o contractada,
suficient per a una correcta utilització agrícola dels fems i/o dels purins, o bé haurà de justificar que

participa o disposa d’altre sistema de gestió de residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat pels
òrgans competents.
L’aplicació dels fems i/o purins en el camp es farà en condicions suficients per la correcta gestió
ambiental, d’acord amb la normativa general i sectorial vigent.
Als efectes de reduir les molèsties produïdes per les olors, aquesta Ordenança es
complementarà amb les restriccions diàries o horàries d’aplicació de fems i/o purins al sòl, prèvia
avaluació de les circumstàncies locals ( meteorològiques, dies festius, afluència turística, mercat
ambulant...) que justifiquin dita restricció
- El pas de vehicles que transportin purins i fems per dins de les poblacions està subjecte a les
següents limitacions:
. De l’1 de maig al 30 de setembre aquest vehicles no podran circular per dins
de les
poblacions entre les 8 i les 22 hores
. De l’1 d’octubre al 30 d’abril aquests vehicles no podran circular per dins de les poblacions
entre les 9 i les 20 hores.
- Les aplicacions de fems i/o purins e el pas de vehicles per dins de les poblacions que es realitzin
en horaris i/o dies en els quals aquestes queden restringides tindran caràcter excepcional i
hauran d'ésser autoritzades per l'ajuntament. Cas que l’aplicació sigui autoritzada, s’exigirà el
seu enterrament immediat.
- No es podran fer aplicacions a una distància inferior als 100 metres de pous i fonts d’aigua
utilitzada per al consum humà.
-

Disposició final
Aquesta ordenança entratà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, I serà aplicable a partir de l’u de gener del 2002 i el seu període de vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.
Aquest ordenança que consta de dos articles ha estat aprovada per l’ajuntament en sessió
celebrada el 5 de desembre de dos mil u.
Vist i plau
L’alcalde

