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ORDENANÇA REGULADORA DE L'APLICACIÓ DE FEMS, PURINS FANGS DE
DEPURACIÓ I OLIASSES
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Finalitat.
1. La present Ordenança té com a objectiu específic regular que la gestió i l'aplicació dels
residus agrícoles, ramaders, els procedents del tractament de les aigües residuals i els
residus d’almàsseres que es generen o originen en l'àmbit del terme municipal d'Aldover
s'efectuïn en les condicions adequades i conforme a la normativa vigent.
2. Queda prohibida l'aplicació de fems, purins (les dejeccions animals (orina i
excrements sòlids), amb restes de jaç, aliments i aigua en quantitats variables, que
resulten del sistema productiu dels animals i que presenten consistència fluida o
pastosa) i fangs de depuradora produïts per activitats agrícoles i ramaderes que es
desenvolupin fora del terme municipal d'Aldover. Així com les oliasses i la resta de
residus de les almàsseres de fora del terme municipal d’Aldover.
Article 2. Marc legal.
- Amb caràcter general és d'aplicació la Llei 6/1993, de 15 de juliol de 1993, reguladora
de gestió dels residus a Catalunya (DOGC de 28.7.93). El Decret 93/1999, de 6 d’abril,
sobre procediments de gestió de residus ( DOGC número 2865 de 12/4/1999), el Decret
290/1994, de 29 de setembre, sobre normes addicionals d’autorització d’almàsseres
(DOGC número 1973 de 16/11/1994 ) i, l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de
bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen ( DOGC número 2761 de
9/11/1998 ).
- En l’article 4 de la Llei 6/1993 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 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les
dejeccions ramaderes a Catalunya.
- 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.
- Per al capítol de les sancions és d'aplicació íntegrament el títol tercer de la Llei 6/1993,
de 15 de juliol de 1993, reguladora de la gestió dels residus a Catalunya, que estableix
el règim d'infraccions i sancions, mesures cautelars i el procediment sancionador.
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CAPÍTOL II. ÚS EN L'AGRICULTURA I APLICACIO DELS PURINS PROCEDENTS
D'EXPLOTACIONS RAMADERES.
Article 3. Obligacions de les explotacions ramaderes.
1. En compliment de l'article 4.1. del Decret 220/2001, 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 3/1998, d'intervenció
integral de l'administració ambiental i el reglament que la desplega (Decret 136/99, de
18 de maig).
Article 4. Criteris de gestió de purins.
1. Les explotacions ramaderes o agrícoles estan obligades, simultàniament i
immediatament a l'aplicació de fems o purins, a realitzar el seu enterrament, sense
solució de continuïtat.
2. El transport de fems i purins es farà segons les condicions establertes a l'article 7 del
Decret 220/2001, d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 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 als camins. En cas contrari
s'hauria de procedir a la seva neteja immediata, en el moment en què fos detectada la
pèrdua, deixant d'abocar si la pèrdua fos reiterativa, fins que el seu transport es pugui
garantir en condicions.
3. És obligatòria la utilització de pràctiques i maquinària preparada per ocasionar el
mínim de molèsties per olors i contaminació atmosfèrica.
Article 5. Prohibició en la gestió dels purins.
1. Únicament podran aplicar-se en el terme municipal d'Aldover fems i purins que
s'originin directament per explotacions agrícoles i ramaderes ubicades en el municipi i
que estiguin correctament legalitzades.
2. No es podrà aplicar cap tipus de fems i purins en la zona forestal, urbana, industrial o
sòl urbanitzable.
3. Tampoc es podran aplicar en un radi de 1000 m. al voltant dels pous municipals,
mines, envasaments, basses, dipòsits o qualsevol altra instal·lació de captació d'aigua
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per al subministrament públic.
4. Queda prohibit fer cap aplicació directament a pous, lleres fluvials, rieres, riu, torrents
o cursos d'aigua superficials i en una zona de 1000 m. al voltant.
5. Queda prohibit aplicar purins en terrenys situats a menys de 1000 m. del límit del sòl
urbà.
CAPÍTOL III. FANGS DE DEPURACIÓ.
Article 6.
- Queda prohibida l'aplicació de fangs de depuradora en tot el terme municipal.
CAPÍTOL IV. OLIASSES
Article 7. Obligacions de les almàsseres o molins d’oli
- Les almàsseres hauran d’estar legalment regularitzades, segons els preceptes de la Llei
3/1998, d'intervenció integral de l'administració ambiental i el reglament que la desplega
(Decret 136/99, de 18 de maig).
Article 8. Gestió de les oliasses
1. En el cas que l’almàssera o molí doni lloc a la producció d’oliasses, el seu titular haurà
de justificar l’adequació i la destinació dels seus abocaments per tal de no afectar al
domini públic hidràulic i/o els sistemes de sanejament o bé el disposar d’una superfície
de terreny de conreu suficient per rebre la quantitat produïda d’oliasses com a adob,
sense que aquest ús produeixi afectació a la qualitat de les aigües superficials i
subterrànies. A aquests efectes es considera necessari un mínim d’una hectàrea de
terreny per 30 m3 d’oliasses i any. Els equips i els mitjans de transport de les oliasses
han de garantir que no es produeixin pèrdues en cap moment, als efectes d'evitar el seu
vessament a la via pública o als camins. En cas contrari s'hauria de procedir a la seva
neteja immediata.
En el cas de disposar d’un dipòsit o altres sistemes d’emmagatzematge d’oliassa, aquest
haurà d’estar construït respectant les condicions de seguretat i impermeabilització.
2. Si el procés de molturació és l’anomenat de dues fases, el titular promotor haurà de
justificar el compromís de lliurament de la pasta grassa a un industrial autoritzat per la
Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
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Article 9. Prohibició en la gestió d’oliasses
1. Únicament podran aplicar-se en el terme municipal d'Aldover oliasses que s'originin
directament per almàsseres o molins d’oli ubicades en el municipi i que estiguin
correctament legalitzades.
2. No es podrà aplicar cap tipus d’oliassa en la zona forestal, urbana, industrial o sòl
urbanitzable.
3. Tampoc es podran aplicar en un radi de 1000 m. al voltant dels pous municipals,
mines, envasaments, basses, dipòsits o qualsevol altra instal·lació de captació d'aigua
per al subministrament públic.
4. Queda prohibit fer cap aplicació directament a pous, lleres fluvials, rieres, riu, torrents
o cursos d'aigua superficials i en una zona de 1000 m. al voltant.
5. Queda prohibit aplicar oliasses en terrenys situats a menys de 1000 m. del límit del
sòl urbà.
CAPITOL IV. INFRACCIONS, SANCIONS I MESURES CAUTELARS.
Article 10. Classificació de les infraccions.
- Constitueix una infracció l'incompliment dels articles previstos a la present Ordenança.
- Les infraccions comeses per incompliment de l'articulat d'aquesta Ordenança estan
classificades com a molt greus, greus i lleus. Tot això sens perjudici de les infraccions
assenyalades per la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus, o la normativa
que la complementi.
- Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual de la present ordenança i de
les disposicions complementàries de les seves facultats.
Article 11. Infraccions molt greus:
1. L'incompliment de qualsevol de les obligacions de les explotacions ramaderes i de les
almàsseres descrites als articles 3 i 7 de l'ordenança.
2. L'abandonament o abocament incontrolat de fems, purins, fangs de depuració i
oliasses sempre que s'hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi
ambient, o s'hagi posat en perill la salut de les persones.
3. La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament per tal
d'evitar danys o perjudicis per al medi ambient.
4. L'ocultació o alteració maliciosa de dades aportades als expedients administratius per
a la obtenció d'autoritzacions, permisos i concessions.
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Article 12. Infraccions greus:
1. Aplicar en el terme municipal d'Aldover fems, purins i oliasses que no s'originin en el
municipi.
2. L'aplicació de fems, purins i oliasses fora de les zones autoritzades en aquesta
Ordenança.
3. L'aplicació de fems, purins i oliasses en dissabte, diumenge, dies festius i vigílies.
4. L'escampament de purins i oliasses en terrenys fora de la zona de conreu.
5. L'aplicació directa a pous, lleres, rieres, torrents o aigües superficials, i en un radi
inferior a 1000 m. al voltant dels pous municipals, mines, envasaments, basses, dipòsits
o qualsevol altra instal·lació de captació d'aigua per al subministrament públic.
6. Aplicar en el terme municipal fangs procedents de depuradora.
7. No realitzar l'enterrament dels purins de forma simultània i immediata a l'aplicació
dels mateixos.
Article 13. Infraccions lleus:
1. Que es produeixin vessaments a la via pública o en camins de purins i oliasses fruit
del mal estat dels equips i mitjans de transport dels fems, o bé que en cas de produir-se
vessaments o pèrdues el responsable del transport no procedís a la neteja immediata de
la via pública.
Article 14. Classes de sancions.
1. Multa.
2. Suspensió temporal de l'activitat i de la llicència.
3. Suspensió definitiva de l'activitat i de la llicència.
4. Precinte d'aparells, vehicles i altres mitjans de transport.
* La multa pot portar aparellada qualsevol de les altres sancions que s'apliquen, en la
mesura en què condicionen l'exercici de l'activitat, sempre que es tracti d'infraccions
molt greus.
Article 15. Graus de la multa.
La multa a imposar per l'Ajuntament té tres graus que es corresponen amb les
infraccions lleus, greus i molt greus.
a. Infraccions lleus: fins a 750,00 euros
b. Infraccions greus: de 751,00 a 1.500 euros
c. Infraccions molt greus: de 1.501 a 3.000 euros
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Article 16. Criteris de graduació de les sancions.
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte els
criteris objectius i subjectius següents:
a. L'afectació de la salut i seguretat de les persones i la qualitat mediambiental i de
l’aigua dels pous de la xarxa d’abastament públic.
b. La gravetat del dany causat al sector afectat.
c. La superfície afectada.
d. La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
e. El benefici derivat de l'activitat infractora.
f. El grau de malícia del causant de la infracció.
g. La reincidència i reiteració.
Article 17. Responsables.
- Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança tots aquells que
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques
o jurídiques.
- En concepte d'autor són responsables aquells que han comès directament i
immediatament el fet infractor i també aquells que han donat les instruccions o ordres
necessàries per cometre'l.
- Les persones jurídiques també poden ser responsables de les infraccions tipificades en
aquesta Ordenança i subsidiàriament els seus administradors.
- També es considera responsable civil subsidiari el propietari dels terrenys del terme
municipal que autoritzi l'aplicació de purins o fangs de depuradora, o que autoritzi
l'abocament incontrolat dels mateixos.
Article 18. Mesures cautelars.
Un cop detectada una infracció tipificada en aquesta Ordenança, l'alcalde pot ordenar en
el mateix expedient i per tal d'evitar la continuïtat del dany al medi ambient o als béns
de domini públic, qualsevol de les mesures cautelars previstes en la llei, com la recollida
dels residus abocats, la suspensió de l'activitat o la clausura de l'establiment, local o lloc
d'establiment.
Article 19.
Sens perjudici de la sanció penal o administrativa que s'imposi, els infractors estan
obligats a la reposició o restauració de les coses a l'estat anterior a la infracció comesa,
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en la forma i condicions que fixi l'Ajuntament. Igualment els infractors hauran
d'indemnitzar els danys causats amb les infraccions comeses, amb independència de la
sanció que s'imposi. La indemnització es determinarà en el mateix expedient
sancionador.
Article 20. Multes coercitives.
- Es poden imposar multes coercitives per l'execució de les obligacions derivades d'actes
infractors o en execució de resolucions sancionadores, que són reiterables si transcorren
els terminis assenyalats en els requeriments, fins que es compleixi el que hi ha disposat.
- Les multes podran ser des de 300 euros fins a 3000 euros.
Article 21. Procediment sancionador.
- L'Ajuntament tindrà la facultat inspectora dins l'àmbit material objecte d'aquesta
ordenança. En exercici d'aquests funció, els seus inspectors estan autoritzats per entrar
lliurement i sense prèvia notificació, en qualsevol moment, en tots els centres i
establiments on es desenvolupin activitats amb repercussió a fets regulats en aquesta
ordenança, per efectuar qualsevol de les funcions previstes per la llei. Les persones o
entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de subministrar tota classe
d'informació sobre instal·lacions, productes o serveis, permetre que es practiquin preses
de mostres i altres comprovacions.
Disposició final.
Aquesta ordenança, aprovada definitivament pel Ple en sessió del dia 1 de juliol de 2005,
entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el B.O.P. de Tarragona.
Aldover, 4 de maig de 2005. --- L'alcalde, Joan Ferré i Franquet

