ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT I DE LES MESURES
CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS RAMADERES DEL TERME
MUNICIPAL D’ALMACELLES
1. ANTECEDENTS.
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 general un problema en el benestar i sanitat ambiental que requereix una actuació
municipal reguladora que comptabilitzi els interessos específics del sector ramader amb els interessos generals de la
societat.
2. NORMES REGULADORES DE LES ACTIVITATS RAMADERES.
2.1. EMPLAÇAMENT
1. Queda prohibida la ubicació en el sòl urbà i urbanitzable de qualsevol tipus de granja, estable, quadrada o
corral de bestiar amb finalitats industrials i/o particulars
2. Les explotacions ramaderes de nova instal·lació s’hauran d’ubicar a una distància envers el nucli de població
que superi els mil metres.
3. Les explotacions ramaderes existents abans de l’aprovació d’aquesta ordenança, que no estiguin dins del
nucli urbà però que es trobin ubicades entre els 500 i 1000 metres del perímetre exterior del sòl urbà o del sòl apte per
urbanitzar (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 següents limitacions:
a) No podran fer ampliacions del nombre d’animals existents.
b) No podran sol·licitar canvi d’activitat ramadera.
c) Només autoritzaran obres de millora i reforma de les instal·lacions.
4. Les explotacions ramaderes existents a l’entrada en vigor de la present ordenança, situades entre els 200 i
500 metres comptats des de el perímetre exterior del sòl urbà o del sòl apte per urbanitzar, podran ser legalitzades de
manera excepcional amb les mateixes limitacions i condicions de les anteriors quan la manca de desenvolupament
urbanístic de la zona o l’existència d’accidents geogràfics o zones verdes creïn una barrera natural que atenuï el seu
impacte ambiental sobre zones habitades.
No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas de venda o cessió i només es podrà efectuar una
vegada la seva transmissió per herència.
2.2. MESURES CORRECTORES.
Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d’instal·lacions i condicions de maneig suficient per a la correcta
gestió ambiental.

A. Instal·lacions:
1. S’haurà de disposar de femer, de fossa o de dipòsit per als purins, construïts amb materials i formes que
garanteixin l’estancament i una capacitat d’emmagatzematge dels excrements i aigües residuals que equivaldrà, com a
mínim, a la producció d’aquestes en quatre mesos, o de disposar de qualsevol altre sistema oficialment aprovat de
gestió d’excrements líquids i sòlids.
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 autoritzat per 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 bens i drets organitzats empresarialment pel seu
titular per a la producció ramadera (bestiar, ous, llet, i/o altres productes ramaders) que constitueixen en si mateix una
unitat tècnico-econòmica caracteritzada per la utilització d’uns mateixos mitjans de producció i per estar ubicada en una
finca i/o conjunt de finques explotades per un mateix titular. En base a aquesta definició no s’autoritzaran les
explotacions ramaderes que tinguin les pròpies bases d’emmagatzematge de purins o femers i demés instal·lacions
necessàries en una correcta gestió ambiental en una localització geogràfica que no conservi la integritat territorial de
l’explotació ramadera exceptuant-se les que pertanyin i es gestionin per agrupacions de ramaders.
Les mesures correctores generals esmentades es concreten per als diferents tipus de bestiar, en el següent:
Granges Porcines:
Si els fems generats en l’explotació son sòlids caldrà disposar d’un femer impermeable amb fossa de recollida de
lixiviats.
La fosa de recollida de lixiviats tindrà una capacitat igual al 5% de volum total del fem emmagatzemat. La capacitat de
femer serà d’1m3 per plaça d’engreix i de 2 m3 per cada reproductor.
Fossa de cadàvers permeable, hermèticament tancada per sobre, o altre sistema de destrucció, i/o gestió, recomanantse en aquest cas, la recollida de cadàvers per empresa autoritza per al seu aprofitament en la indústria de farina de
carn.
Granges Avícoles:
En el cas de que es produeixin residus líquids, la fossa de purins haurà d’ésser, impermeable, vallada i amb capacitat
per a quatre mesos.
Es recomana l’existència de dues foses independents. Capacitat mínima: (Fossa mes slat) 0.01 m3/animal.
Si els residus produïts son sòlids (gallinassa) s’hauria de disposar d’un femer, amb capacitat mínima de 0.01 m3/animal.
Fossa de cadàvers permeable i hermèticament tancada.
Granges Vacunes:
Bassa de purins impermeables (capacitat mínima: 2m3/animal) o femer impermeable de la mateixa capacitat amb fossa
de recollida de lixiviats (de capacitat igual al 5% del volum total de fem emmagatzematge).
Fosa de cadàvers i/o altres sistema de destrucció i/o gestió recomanant-se, en aquest cas, la recollida dels cadàvers
per empresa autoritzada amb destinació a la indústria de farina de carn.

Granges Cunícoles:
Femer impermeable (de 0.30 m3 de capacitat per gàbia de reproductor).
Fossa de cadàvers permeable i tancada o altres sistemes de destrucció.

Granges Ovines:
Femer impermeable (de 0.5 m3 de capacitat per reproductor).
Fossa de cadàvers permeable i tancada o altres sistemes de destrucció.
B. 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 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.
La implantació dels fems i/o purins en el camp es faran atenent les següents recomanacions:
-

Queda prohibida l’aplicació dels fems i/o purins als camps ubicats en una distància inferior de 50 metres de
canals, sèquies o qualsevol tipus de conducció d’aigua.

-

No es podran aplicar els purins als conreus durant els mesos de juliol i agost i, en qualsevol cas, ha de quedar
prohibit l’abocament de purins a 500 metres dels nuclis de població i a 100 de qualsevol tipus d’habitatge o
indústria. (si la indústria es alimentaria, la distància s’ampliarà a 1.000 metres).

-

Els purins un cop escampats en els terrenys s’hauran de colgar en un termini de temps no superior a 72 hores.

-

El pas de vehicles que transportin purins i/o fems per dins de les poblacions està subjecte a les següents
limitacions:
-

De l’1 de maig al 30 de setembre aquests vehicles no podran circular per dins de les poblacions entre les 8
i les 22 hores.

-

De ‘1 d’octubre al 30 d’abril aquests vehicles no podran circular per dins de les poblacions entre les 9 i les
20 hores.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL:
Aquesta ordenança s’entendrà automàticament modificada per les determinacions contraries o complementàries que
resultin aplicades de la legislació de la Generalitat sobre aquesta matèria.

