AJUNTAMENT DE

SANT GREGORI
VALL DE LLÉMENA

Ordenança reguladora de l’Aplicació de Dejeccions Ramaderes, Fangs
de Depuradora i resta de fertilitzants o adobs nitrogenats als camps.
Capítol I – Disposicions Generals.
− ARTICLE 1: Finalitat.
Aquesta ordenança té per objectiu regular la gestió i correcta aplicació
de les dejeccions ramaderes, dels fangs de depuració i els fertilitzants
químics en el àmbit del terme municipal de Sant Gregori i que es
realitzin conforme a la normativa vigent, per tal de garantir la protecció
mediambiental i al mateix temps actuar preventivament i reduir la
possible contaminació del sòl i les aigües.
− ARTICLE 2: Marc Legal.
1.- Amb caràcter general es d’aplicació el Decret legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
residus, 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, i respecte dels fangs de Depuració, és
d’aplicació el Reial Decret 1310/1990, del 29 d’octubre, que regula la
utilització de fangs de depuració.
2.- Tota aquella normativa legal vigent que pugui ser d’aplicació directa
o indirecta en aquesta matèria.
Capítol II – Aplicació de les dejeccions Ramaderes procedents
d’Explotacions Ramaderes.
− ARTICLE 3: Criteris de Gestió de dejeccions Ramaderes.
1. L’espargiment o incorporació al sòl de les dejeccions ramaderes i
altres fertilitzants nitrogenats només es pot realitzar en terres de
conreu, àrees enjardinades, prats, pastures i activitats de
rehabilitació de sòls i revegetació d’espais degradats. L’aplicació
no es pot fer en marges, ribassos o espones de les parcel·les.
2. Les dejeccions ramaderes i els altres fertilitzants orgànics que no
assoleixen els valors mínims de qualitat establerts a la normativa
vigent s’ha d’enterrar al sòl segons l’establert a l’article 13 del
Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa
d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació a la
contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de
gestió de les dejeccions ramaderes, en els terminis dels apartats
2 i 3 de l’esmentat article:
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13.2.Els fertilitzats de tipus 1 s’han d’incorporar al sòl quan s’apliquen a
menys de 500 m de nuclis habitants, polígons industrials, centres de
treball i àrees de lleure. El termini màxim d’incorporació, comptat des
que s’apliquen a la superfície del sòl és:
a) Quatre dies si l’aplicació es fa els mesos d’octubre a abril, ambdós
inclosos.
b) Dos dies si l’aplicació es fa els mesos de maig a setembre,
ambdós inclosos.
13.3.Els fertilitzats de tipus 2 s’han d’incorporar al sòl en els casos i
terminis següents, comptats dels del moment en què s’apliquen a la
superfície del sòl:
a) Aplicats entre 1.000 i 500 m de nuclis habitats, polígons
industrials, centres de treball i àrees de lleure: dos dies. Si
l’aplicació es fa amb el sistema de bandes d’aplicació amb tubs
penjants (aplicació arran de terra) no és obligatòria la incorporació
al sòl.
b) Aplicats a menys de 500m de nuclis habitats, polígons industrials,
centres de treball i àrees de lleure: 24 hores.

3. Els equips i mitjans de transport han de garantir que no es
produeixin pèrdues en la via pública i camins. En cas contrari
s’haurà de procedir a la seva neteja immediata.
4. En l’aplicació de fertilitzants orgànics s’han de respectar les
restriccions sobre distàncies mínimes establertes a l’annex 5.1 del
Decret 136/2009.
5. Per la resta de casos i en concret en relació a les distàncies a
respectar respecte dels cursos d’aigua és d’aplicació l’annex 5.2
del Decret 136/2009.
− ARTICLE 4: Prohibicions en la gestió de dejeccions ramaderes.
1. No es permès l’aplicació de dejeccions els festius i festes oficials del
municipi de Sant Gregori a les parcel·les situades a menys de 500
metres dels nuclis habitats i àrees de lleure del municipi. Les
aplicades en dies anteriors hauran de ser incorporades al sòl com a
màxim el dia abans de la festa o festiu.
2. Queda prohibida fer cap aplicació directament a pous, lleres fluvials,
rieres, torrents o cursos d’aigua superficials i en tot cas donant
compliment a l’establert a l’art. 14 del Decret 136/2009.
3. De conformitat a l’establert a l’article 10 del Decret 136/2009 no es
poden aplicar fertilitzants nitrogenats en sòls gelats, en sòls nevats,
en sòls entollats mentre es mantingui l’entollament ni en sòls
inundables en èpoques d’inundació.
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4. Queda prohibida l’aplicació de fertilitzants nitrogenats líquids o
semilíquids al sòl en terrenys de pendent local superior al 15%
segons l’article 9 del Decret 136/2009.

Capítol III – Aplicació de fangs de depuradora tractats i en general
els fertilitzants del tipus 2.
− ARTICLE 5: Criteris generals d’aplicació de fangs de depuració.
a) Les aplicacions de fangs de depuradora tractats (i en general
fertilitzants nitrogenats tipus 2 com els purins de porc) s’han
d’incorporar al sòl de conformitat a l’establert a l’article 13.3 del
Decret 136/2009 ja especificat a l’article 3.2 d’aquesta mateixa
ordenança.
b)

Només es podran aplicar fangs de depuradora tractats i en
general els fertilitzants nitrogenats tipus 2 en sòls que no superin
les concentracions màximes de nutrients establertes a l’annex 4
del Decret 136/2009

c)

Els gestors responsables directes de dur a terme l’aplicació dels
fangs de depuradora presentaran al registre d’entrada de
l’Ajuntament de Sant Gregori, en tant que el municipi és l’ens
territorial on s’incorporen les aplicacions, una comunicació
d’aplicació on hi constarà :
o Data de llicència o corresponent autorització de Gestor
de Residus donada pel Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya.
o Dia, polígon i parcel·la cadastral on es realitzarà
l’aplicació.
o Origen, procedència i composició detallada, segons
analítica realitzada per una entitat autoritzada pels
organismes autonòmics, dels fangs que s’aplicaran.

d)

La comunicació es realitzarà amb una antelació mínima de cinc
dies a la data prevista per l’aplicació.

− ARTICLE 6: Prohibicions en l’aplicació de fangs de depuradora
tractats.
a) S’adopten en l’aplicació de fangs de depuradora tractats les
mateixes prohibicions de l’article 4 en el seus punts 1, 2, 3,
4, 5, 6 i 7 d’aquesta ordenança.
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− ARTICLE 7: Implantació d’una taxa per la comprovació de l’aplicació
de fangs de depuradora.
Un cop realitzada la comunicació, l’Ajuntament, dins la seva
competència de protecció del medi ambient i salubritat pública dins el
seu municipi establerta a l’article 25 de Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, portarà a terme un control i
una analítica dels fangs de depuradora ja aplicats amb la finalitat de
prevenir la contaminació de les aigües i camps del terme municipal de
Sant Gregori.
S’estableix una taxa per la comprovació de l’aplicació de fangs de
depuradora amb l’objectiu de cobrir els costos de gestió del control i
analítica realitzats per l’Ajuntament.

Capítol IV – Aplicació de la resta de fertilitzants o adobs nitrogenats.
− ARTICLE 8: Criteris generals d’aplicació de fertilitzants o adobs
nitrogenats.
La seva aplicació queda sotmesa al Decret 136/2009, d’1 de setembre.

Capítol V – Infraccions, Sancions i Mesures Cautelars.
− ARTICLE 9: Marc Legal.
i.
L’incompliment d’aquesta ordenança i en general del Decret
136/2009 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:
a) 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.
b) El capítol II del títol IX de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats.
c) El títol III del Text refós de la Llei reguladora dels residus,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
ii.
Aquells casos que l’Ajuntament ho cregui necessari, es cursarà
la corresponent denúncia a l’Organisme o Autoritat Competent.

Sant Gregori, novembre 2011

4

