ORDENANÇA REGULADORA DE L’APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I
FANGS DE DEPURACIÓ.
Capítol I. Disposicions generals.
Article 1. Finalitat.
Aquesta Ordenança té com a objectiu específic regular que la gestió i l’aplicació dels
residus agrícola-ramaders i dels procedents del tractament de les aigües residuals que es
generen o originen en l’àmbit del terme municipal de Pont de Molins, s’efectuïn en les
condicions adequades i conforme a la normativa vigent.
Article 2. Marc legal.
Amb caràcter general és d’aplicació el Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora dels residus. En el seu article 3 exclou de l’aplicació
d’aquesta Llei els residus d’explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i
s’utilitzin exclusivament en el marc de l’explotació agrària. Per a aquests casos és
d’aplicació el Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
En el cas dels fangs de depuradora, és d’aplicació el Reial Decret 1310/1990, de 29
d’octubre, que regula la utilització dels llots de depuració.
Quant al règim sancionador, és d’aplicació el capítol IV del Decret 136/2009, d’1 de
setembre, abans esmentat.

Capítol II. Ús en l’agricultura i aplicació dels fems i purins procedents d’explotacions
ramaderes.
Article 3. Obligacions de les explotacions ramaderes.
1.- En compliment de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació
de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, les
explotacions ramaderes que s’ubiquin en el terme municipal hauran de disposar i
d’aplicar un Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes per tal d’acreditar-ne la seva
correcta gestió i estar al corrent de totes les obligacions legals que estableix l’esmentat
Decret.
2.- Les instal·lacions ramaderes, en funció del tipus d’instal·lació de què es tracti,
hauran d’estar legalment regularitzades, segons els preceptes de la Llei 20/2009, de 4

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reglament que la
desplega (Decret 136/1999, de 18 de maig).
Article 4. Criteris de gestió de fems i purins.
1.- El transport de fems i purins es farà segons les condicions establertes a l’article 27
del Decret 136/2009, d’1 de setembre. Així mateix, els equips i els mitjans de transport
han de garantir que no es produeixin pèrdues en cap moment, als efectes d’evitar el seu
vessament a la via pública o camins. En cas contrari s’hauria de netejar immediatament,
en el moment en que fos detectada la pèrdua, deixant d’abocar si la pèrdua fos
reiterativa, fins que el seu transport es pugui garantir en condicions.
2.- Es recomana la utilització de pràctiques i maquinària preparada per ocasionar el
mínim de molèsties per olors i contaminació atmosfèrica.
Article 5. Restriccions en la gestió dels fems i purins.
1.- Només es podrà aplicar fems i purins en sòls on hi hagi cultius o se’n prevegi la seva
implantació.
2.- Queda prohibit fer cap aplicació directament a pous, lleres fluvials, rieres, torrents o
cursos d’aigua superficials.
3.- Tampoc es podrà fer cap aplicació de fems, purins i llots o fangs de depuració els
dissabtes, diumenges, dies festius i vigílies de festius.

Capítol III. Règim sancionador i òrgans competents
Article 6. Règim sancionador.
L’incompliment de les disposicions d’aquesta ordenança 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:




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.
El capítol III del títol III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental.
El títol III del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

Article 7. Òrgans competents.

1. En l’àmbit de les competències que exerceix el departament competent en matèria
d’agricultura i ramaderia en el marc de la Llei estatal 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat
animal, la potestat sancionadora que preveu la legislació aplicable correspon al director
o la directora dels serveis territorials, en el supòsit d’infraccions qualificades de lleus i
greus, o al director o la directora general competent en matèria d’agricultura i
ramaderia, en el supòsit d’infraccions qualificades de molt greus.
Els òrgans competents per resoldre els recursos d’alçada són:
El director o la directora general competent en matèria d’agricultura i ramaderia quan el
recurs s’interposi contra actes dictats pel director o la directora dels serveis territorials.
El conseller o la consellera competent en matèria d’agricultura i ramaderia quan el
recurs s’interposi contra actes dictats pel director o la directora general competent en
matèria d’agricultura i ramaderia.
2. En l’àmbit de les competències que exerceix el departament competent en matèria de
medi ambient són òrgans competents els que preveu la normativa específica d’aquest
àmbit.
Disposició final.
Aquesta Ordenança, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegre en el BOP
de Girona.

