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AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
Edicte d’aprovació definitiva del Reglament d’activitats ramaderes
El Ple de l’Ajuntament d’Alguaire, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2019, va aprovar
inicialment el Reglament Municipal regulador de l’emplaçament i mesures correctores a disposar en les
activitats ramaderes del terme municipal d’Alguaire.
L’expedient es va sotmetre a informació pública durant 30 dies hàbils, mitjançant edictes publicats al BOP
número 188, de data 30 de setembre de 2019, DOGC número 7972, de data 2 d’octubre de 2019, diari La
Mañana, de data 30 de setembre de 2019, i al Tauler d’Anuncis del Web Municipal (www.alguaire.cat).
Dins del termini d’informació pública es van presentar al·legacions.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 28 de novembre de 2019, va resoldre les
al·legacions i va aprovar definitivament el text de l’esmentat Reglament.
El dia 29 de novembre de 2019, es va trametre l’expedient complet, electrònicament, al Servei Territorial
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i, a la Subdelegació del Govern de l’Estat. Ha
transcorregut el termini de 15 dies, fixat en l’article 65.2, en relació amb el 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, sense que s’hagin formulat requeriments.
Per tant, es publica, seguidament, el preàmbul i un text refós d’aquesta disposició general.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest Reglament, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
Alguaire, 24 de desembre de 2019
L’alcalde, Antoni Perea Hervera
Annex
REGLAMENT MUNICIPAL
regulador de l’emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes del terme
municipal d’Alguaire
Preàmbul
D’acord amb l’article 129.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques diu que el preàmbul d’una disposició reglamentària ha de justificar l’adequació del projecte de
Reglament als principis necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. En
relació amb els principis de necessitat i eficàcia, l’article 129.2 estableix que la iniciativa normativa ha d’estar
justificada per una raó d’interès general, s’ha de basar en una identificació clara dels fins perseguits i ha de
ser l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.
Vist 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, DOGC número 7911, de data 5-7-2019, d’acord amb la seva disposició final
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novena. Normativa municipal, estableix que en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest, els
ajuntaments en l’àmbit de les seves competències han d’adaptar la normativa municipal al seu contingut.
El constant creixement de la ramaderia intensiva requereix una actuació municipal reguladora que
comptabilitzi els interessos específics dels sectors ramaders amb els interessos generals de la societat. La
raó d’interès general i el fi perseguit és posar fi a la vigència d’alguns preceptes de l’anterior Ordenança
reguladora de les activitats ramaderes i de la gestió de fems i purins al municipi d’Alguaire que no satisfeien
adequadament el dit interès general.
Sobre el principi de proporcionalitat, l’article 129.3 exigeix que la iniciativa proposada ha de contenir la
regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la norma després de constatar que
no hi ha altres mesures menys restrictives de drets, o que imposin menys obligacions als destinataris. En
aquest sentit, justament el nou text és menys limitatiu que l’anterior.
Pel que fa al de seguretat jurídica, el text vigent facilitant-ne el coneixement i la comprensió i, en
conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i empreses, donant compliment al mandat
de l’article article 129.4.1r de la Llei 39/2015.
En relació amb el principi de transparència desenvolupat per l’article 129.5, aquest es garanteix amb la
consulta prèvia prevista per l’article 133.1 de la Llei 39/2015 (realitzada del 24 al 28 de setembre de 2018);
per l’audiència i informació pública de l’article 133.2 de la Llei 39/2015, reforçada a Catalunya per l’article 62
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), aprovat per Decret
179/1995, per la publicitat de l’article 131 de la Llei 39/2015.
Finalment, pel que fa al principi d’eficiència, desenvolupat per l’article 129.6, el nou text redueix obligacions
i, per tant, s’obté una simplificació important i més eficiència.
CAPÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1. Objecte
És objecte d’aquest Reglament la ordenació de les activitats ramaderes i la gestió de fems i purins que s’hi
produeixen, en el terme municipal d’Alguaire. Aquesta zona ha esta designada com a vulnerable enfront de
la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries. I, atès el creixement de la ramaderia
intensiva, es requereix una actuació municipal per regular i comptabilitzar el desenvolupament d’aquestes
activitats amb l’assoliment d’un nivell alt de protecció del medi ambient, la salut i el confort dels habitants del
territori.
Article 2. Marc legal
Sense perjudici de les disposicions contingudes en el present Reglament, 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 sectorial
i específica d’aplicació.
Article 3. 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
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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
Article 4. Classificació de les activitats
Als efectes d’aquest Reglament, les activitats ramaderes es classifiquen com segueix:
a) Atenent a l’espècie ramadera en activitats de:
- Aviram
- Porcs d’engreix
- Truges
- Boví de carn
- Boví de llet
- Oví i cabrum
- Equí
- Helicicultura
- Apicultura
- Altres
b) Atenent al sistema d’explotació en:
- Cria de producció i/o reproducció, amb finalitat lucrativa i de comercialització de les seves produccions
- Règim estabulat o de cria intensiva
- Règim pasturatge o de cria extensiva
- Règim de cria semi intensiva
- Explotacions d’autoconsum
- Explotació de petita capacitat
- Explotació especial
c) Atenent al risc ambiental en:
- Activitats de risc ambiental elevat
- Activitats de risc ambiental moderat
- Activitats de risc ambiental baix
d) Atenent a la integració en una explotació agrària en:
- Activitats independents
- Activitats integrades en una explotació agrària
CAPÍTOL 2
Sistema de prevenció
Article 5. Determinacions urbanístiques
Totes les instal·lacions ramaderes que s’instal·lin al terme municipal s’han d’ajustar a les determinacions que
es fixen en els instruments respectius d’ordenació urbanística, tant pel que fa a les condicions d’ús com als
criteris d’edificabilitat del sòl.
Article 6. Autoritzacions de les activitats ambientals ramaderes
Es seguiran les determinacions de les lleis vigents, en cada moment, en matèria de prevenció i control
ambiental de les activitats.
CAPÍTOL 3
Disposicions específiques
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Article 7. Emplaçament
1. Queda prohibit l’emplaçament dins del sòl qualificat com a urbà, segons el Planejament Urbanístic vigent
d’Alguaire, qualsevol tipus de granja, estable, quadra o corral de bestiar amb finalitats industrials i/o
particulars.
2. Dins del sòl qualificat com urbà es podran instal·lar corrals destinats a l’autoconsum, amb les següents
capacitats:
Aviram: màxim 5 gallines ponedores o el mateix nombre de pollastres.
Cunícula: màxim 5 conilles amb les seves cries o el mateix nombre de conills.
3. Les explotacions ramaderes de nova implantació, s’han de situar, amb caràcter general, i llevat del cas
que en els instruments d’ordenació urbanística s’estableixi diferent, a les distàncies mínimes que
s’assenyalen a continuació i que es compten de la línia perimetral del sòl qualificat com urbà segons el
Planejament Urbanístic d’Alguaire.
a) Explotacions de bestiar porcí: Es situaran a 1000 metres.
b) Resta d’explotacions: La resta d’explotacions es situaran a 500 metres.
4. Les instal·lacions de les explotacions ramaderes, tant de nova implantació com ampliacions de les
existents, s’han de situar, segons els criteris de protecció i precisió del sistema viari fixats al Planejament
Urbanístic d’Alguaire.
a) Carreteres i/o vials:
Qualsevol edificació i/o instal·lació inclosa en la “zona d’afectació” caldrà que estigui autoritzada per
l’organisme de qui depengui el vial.
b) Camins veïnals i/o xarxa viària rural:
Respecte els camins veïnals, aquestes distàncies de protecció es prendran a partir de 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 les instal·lacions complementàries a una explotació ramadera, cal remarcar que l’explotació
ramadera es defineix com un conjunt d’animals, instal·lacions i altres bens i drets organitzats
empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera (bestiar, ous, llet i altres productes ramaders)
que constitueixen en si mateixa una unitat tècnica econòmica 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 aquesta definició, 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 segueixi les distàncies establertes en la legislació vigent de
Dejeccions ramaderes.
6. La distància mínima d’una explotació ramadera envers habitatges rurals aïllats, habitats de forma
permanent, serà la indicada en el planejament urbanístic i la normativa competent vigent en cada moment,
excepte l’habitatge del ramader que s’entén integrat dins de l’explotació ramadera.
7. De forma general, caldrà incorporar algun tipus d’arbrat a l’edificació formant un conjunt d’ocupació sobre
el territori similar al model de colonització tradicional, donant compliment als criteris d’adequació
paisatgística establerts al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, vigent.
CAPÍTOL 4
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De la gestió de fems, purins i altres residus produïts en el marc de l’explotació ramadera, i gestió de l’entorn
i serveis
Article 8. Classificació dels residus
1. Els residus que es generen en les activitats ramades s’han de gestionar d’acord amb la legislació de
caràcter general i el que es determina aquesta Ordenança.
2. La gestió de cadascuna de les categories de residus s’ha de dur a terme separadament.
Article 9. Gestió de fems i purins
Els fems i purins s’hauran de gestionar d’acord amb el que determini la legislació vigent.
Article 10. gestió d’animals morts
1. Els animals morts s’han de gestionar seguint l’indicat a l’article 8 del Decret 40/2014, de 25 de març,
d’Ordenació de les explotacions ramaderes.
1. L’eliminació dels animals morts a l’explotació s’ha d’efectuar de manera que es compleixin les
disposicions vigents en cada moment, i resta prohibit l’abandonament dels cadàvers dels animals de les
explotacions ramaderes i l’enterrament d’aquests en fosses, tant a dintre com a fora de l’explotació, excepte
en aquelles espècies en què estigui expressament autoritzat per la normativa i en situacions excepcionals
en les quals les condicions epizootiològiques ho requereixin i hagi estat expressament autoritzat per la
direcció general competent en matèria de sanitat animal.
2. En qualsevol cas els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels animals morts han d’estar en bones
condicions de neteja i manteniment, disposar d’una capacitat adequada a la mida de l’explotació i comptar
amb mitjans per garantir la bioseguretat i evitar la difusió de possibles malalties per vectors, així com la
filtració de lixiviats al sòl.
3. L’explotació ha d’estar dissenyada perquè les operacions de recollida dels animals morts es realitzi des
de l’exterior de la tanca de l’explotació, llevat que existeixi alguna impossibilitat tècnica que no ho permeti.
4. Les explotacions que compleixin els requisits de les disposicions vigents en matèria d’alimentació animal
per espècies en perill o protegides, d’aus necròfagues i altres espècies que viuen en el seu hàbitat natural,
poden ser autoritzades pel departament competent en matèria de ramaderia i sanitat animal per
l’abandonament dels cadàvers dels animals de la mateixa explotació.
2. 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
o, en el seu defecte una construcció amb perímetres opacs d’1 metre d’alçària. S empre donant compliment
als criteris d’acabats exteriors fixat a la integració paisatgística del Planejament vigent. S’haurà d’avisar al
servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
Article 11. Gestió dels residus zoosanitaris, envasos i embalatges, maquinària en desús, enderrocs i altres
residus de la construcció
1. Els residus de substàncies i preparats que s’utilitzin per a la profilaxis 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.
2. Els envasos i embalatges assimilables a residus municipals, es gestionaran com a residus municipals.
3. Els residus de maquinària i altres equips s’han de lliurar a un gestor de residus legalment autoritzat.
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4. Els residus de la construcció s’hauran de gestionar d’acord amb el que s’estableix la legislació vigent
reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Article 12. Gestió de l’entorn i dels serveis
1. Medi edàfic i hídric
a) Gestió aigües residuals: No es permet cap tipus d’abocament d’aigües residuals, sense cap estudi validat
i autoritzat per l’òrgan competent.
Serà necessari adoptar les mesures necessàries per evitar contaminar aigües superficials i/o subterrànies.
b) Gestió aigües pluvials: Aquestes no hauran d’entrar en contacte amb elements contaminants (dejeccions,
fems, pinsos, deixalles, etc.).
2. Tanques
L’explotació estarà situada dins d’una àrea delimitada i aïllada de l’exterior mitjançant una tanca perimetral
en els casos que així ho estableixi la normativa sectorial, segons especificacions del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, article 194. Condicions de Tanques.
3. Gestió de l’entorn
L’edificació haurà de donar compliment als criteris establerts al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
vigent, d’adequació de l’entorn, tant en el concepte d’acabats dels paraments exteriors, com d’integració en
l’entorn i territori.
Les instal·lacions i equipaments hauran de garantir el manteniment d’un adequat nivell higiènic i sanitari de
les explotacions, i els materials utilitzats en la seva construcció hauran de permetre la correcta realització de
pràctiques de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.
L’explotació s’ha de mantenir neta de vegetació, i no pot haver acumulacions de residus d’envasos,
dejeccions, cadàvers i altres restes d’activitat agrícola o altres residus que afavoreixin la proliferació de
ratolins o fauna silvestre que puguin presentar un risc sanitari.
CAPÍTOL 5
Mesures correctores, sistemes de control, de sanció i de restauració
Article 13. Mesures correctores
Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d’instal·lacions i condicions de maneig suficients per a
la correcta gestió ambiental, d’acord amb la normativa vigent.
Mesures correctores de les instal·lacions:
1. S’haurà de disposar de femer, fossa o de dipòsit per als purins, construït amb materials i formes que
garanteixin l’estanqueïtat i una capacitat d’emmagatzematge dels excrements i aigües residuals que
equivaldrà, com a mínim, a la producció de quatre mesos, o bé disposar de qualsevol altre sistema
oficialment aprovat de gestió d’excrements líquids i sòlids.
Mesures correctores en el maneig:
1. L’aplicació dels fems i purins en el camp s’ha de fer atenent les següents prescripcions, sense perjudici de
les més restrictives previstes en altres normes:
a) Queda limitada l’aplicació de fems i/o purins als camps agrícoles en les distàncies que estableix la
normativa aplicable.
Article 14. Sistemes de control
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1. El sistema de control per aquest tipus d’activitats el que s’estableixi en la legislació vigent, en matèria de
prevenció i control ambiental de les activitats.
2. L’Ajuntament 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 a verificar el compliment de les determinacions legals de caràcter general sobre protecció del medi
ambient i les específiques d’aquesta Ordenança.
4. En el moment en que s’obligui a la clausura de les activitats fora d’ordenació, es farà de conformitat en els
terminis i procediment de la normativa vigent.
Article 15. Règim sancionador. Infraccions i sancions
L’incompliment de les mesures correctores i/o la comissió d’alguna infracció tipificada en llei, serà objecte de
sanció per l’òrgan competent.
En cas d’incompliment d’alguna de les mesures correctores, l’Ajuntament ho remetrà a l’òrgan competent
per tal de tipificar la infracció i aplicar la corresponent sanció.
Article 16. Aplicació de la legislació sectorial
En quant a la vulneració de les condicions imposades en l’autorització ambiental, en la llicència ambiental o
directament per la Llei de Residus, s’estarà al règim sancionador que estableixi la normativa sectorial
directament aplicable al contingut d’aquest Reglament.
Article 17. 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 18. 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 7
Règim transitori aplicable a les activitats ramaderes existents
Article 19. Emplaçament
1. Les activitats ramaderes existents que estiguin degudament legalitzades en el moment d’entrada en vigor
d’aquest Reglament i a les que estiguin en tràmit de legalització no els són d’aplicació les determinacions
sobre l’emplaçament i les distàncies que es fixen en l’article 7.
Aquestes explotacions estan sotmeses, però, a les següents limitacions:
- No podran fer ampliacions de la superfície de les instal·lacions.
- No es permet l’ús de canvi d’espècies.
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- Els canvis d’orientació productiva comportaran un estudi de la millora de la qualitat ambiental,
corresponent a una transformació: atmosfèrica; del sòl; del paisatge; del territori; de recursos humans;
cultural; i, d’Infraestructures. Sempre que no suposin un increment de les UB (unitat de bestiar) o de
generació de residus (Kg N en les dejeccions ramaderes, cadàvers, zoosanitaris, etc.).
2. En el supòsit de modificació dels límits del sòl urbà que actualment hi ha definits per aquest municipi, i
que, per aquest fet, entrin a formar part del sòl urbà instal·lacions ramaderes que en l’actualitat són en sòl no
urbanitzable, o restin afectades pel radi de distància mínima a sòl urbà, els serà d’aplicació el disposat en
l’apartat 1, d’aquest article.
Disposició addicional
Aquesta Ordenança s’entendrà automàticament modificada per les determinacions contràries o
complementàries que resultin aplicables de la legislació de l’Estat o de la Generalitat sobre aquesta matèria.
Disposició transitòria
Els procediments iniciats sobre els quals no hagi recaigut resolució abans de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament, es sotmetran a aquest.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordenança reguladora de les activitats ramaderes i de la gestió de fems i purins del
municipi d’Alguaire, publicada al BOP número 42, de data 6-4-2002, i qualsevol normativa municipal que
s’oposi al contingut d’aquest Reglament.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Digitally signed by eBOP
Date: 2019.12.30
13:02:54 CET
Reason:
Location: es_ca

Administració Local

11

