
Ordenança reguladora de l'aplicació en el municipi de Sant 
Julià de Vilatorta de fems, purins i fangs de depuració, 
protecció medioambiental de les aigües contra la 
contaminació produïda per adobs químics i nitrats utilitzats 
a l'agricultura i molesties causades pels excrements 
produïts pel pas d'animals 

 
 
CAPITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1r.- Objecte i finalitat 
 
L'objectiu general d'aquesta regulació és obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient dins del 
territori del municipi de Sant Julià de Vilatorta, i desenvolupar els mecanismes d'intervenció i control 
necessaris que permeten les lleis i normes vigents d'ordenació del territori, de protecció del medi 
ambient i preservació de la  natura. 
 
En el marc de la competència municipal de protecció medioambiental, la present ordenança té com a 
objectes específics regular que la gestió i 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 
Sant Julià de Vilatorta s'efectuïn en condicions adequades i conforme a la normativa vigent. 
 
Al mateix temps pretén actuar preventivament i reduir la possible contaminació del sòl i les aigües 
produïda per l'aplicació d'adobs químics i l'excessiva concentració de nitrats d'origen agrari. 
 
Article 2n.- Remissió a la normativa general i sectorial comunitària estatal i autonòmica. 
 
Sens perjudici de la remissió i aplicació directa de les normes legals vigents, es considera convenient 
referir-se en alguns casos a aquestes i citar o reproduir total o parcialment alguns aspectes 
d'aquestes per una major difusió i millor coneixement per part dels interessats. 
 
Article 3r.- Marc legal. 
 
Amb caràcter general és d'aplicació la Llei 6/1993. de 15 de juliol de 1993, reguladora de la gestió 
dels residus en el marc d'ordenació del territori, protecció del medi ambient i preservació de la natura 
(DOGC núm. 1776 de 28-7-1993) 
 
L'article 4 exclou de l'aplicació d'aquesta Llei als residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no 
siguin perilloses i s'utilitzin exclusivament en el marc de l'explotació agrària. 
 
Article 4t. Criteris de gestió dels fems i purins. 
 
1.- Fins el moment que es publiquin a l'efecte una normativa sectorial específica, la present 
ordenança adopta com a orientació de l'aplicació de fems i purins els criteris recollits al Manual de 



Gestió dels Purins i de la seva reutilització agrícola, editat conjuntament pel Departament de Medi 
Ambient i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.- Les explotacions ramaderes o agrícoles estan obligades després de l'aplicació de fems o purins, a 
realitzar el seu enterrament en les següents circumstàncies: 
 

a) Immediatament si s'apliquen a una distància de menys de 200 metres dels nuclis urbans, 
nucli habitat o vivenda. 

 
b) En el termini de 24 hores en la resta del terme municipal. 
 
c) Als camps on hi ha cultius plurianuals com ara l’alfals i el ray-grass que no permeten 

l’enterrament del purí, s’hauran d’aplicar els purins mitjançant el sistema d’injecció o el 
tractament previ dels purins amb bacteris, sistemes que eviten molèsties per olors i 
contaminació atmosfèrica. 

 
3.- 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 procedir a 
la seva neteja immediatament, en el moment en que fos detectada la pèrdua, i deixant d'abocar si la 
pèrdua fos reiterativa fins que el seu transport es pugui garantitzar en condicions. 
 
4.- Es recomana la utilització de pràctiques i maquinària preparada per ocasionar el mínim de 
molèsties per olors i contaminació atmosfèrica. 
 
Article 5è.- Prohibicions en la gestió dels fems i purins. 
 
1.- L'aplicació de fems i purins en divendres, dissabtes, diumenges, dies festius i vigilies queda 
prohibida, excepte per causes d'urgència o emergència i prèvia sol.licitud municipal. Els divendres es 
podran aplicar fems i purins en aquells camps situats en un radi no inferior als 500 metres del nucli 
urbà, prèvia autorització de l’Ajuntament, que denegarà expressament si s’escau 
 
2.- Està prohibit que determinades parcel.les actuin com a abocadors dins del conjunt de l'explotació i 
de realitzar l'aplicació en parcel.les permanentment no conreades. 
 
3.- Està absolutament prohibit realitzar cap aplicació directament a pous, lleres, rieres o masses 
d'aigües superficials i en el radi de 100 metres de l'existència de pous o fonts de captació d'aigua pel 
consum humà. 
 
4.-  No té el tractament de fems i està prohibit abocar o enterrar matèria inorgànica (deixalles) o 
cadàvers d'animals fora dels contenidors de deixalles o fosa de cadàvers. 
 
CAPITOL II.- DE L'ÚS EN L'AGRICULTURA I APLICACIÓ DELS FANGS DE DEPURACIÓ 
 
Article 6è. Marc Legal 
 



La utilització dels fangs de depuració en el sector agrari està regulada en el Reial Decret 1310/1990, 
de 29 d'octubre (BOE núm. 262 d'1-11-1990) i recull les orientacions de la Directiu 86/278/CEE de 12 
de juny de 1986. 
 
Article 7è. Criteris Generals de l'aplicació dels fangs de depuració. 
 
1.- En aquest apartat la present ordenança es fonamenta en el Reial Decret 1310/1990 i adopta com 
a orientació de l'aplicació dels fangs de depuració el Manual d'aplicació del sòl de fangs de depuració 
editat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.- Per normativa legal exclusivament podran ser utilitzats en l'activitat agrària fangs de depuració 
tractats i que compleixin amb els requisits i controls administratius que regulen les normes sectorials 
vigents. 
 
3.- Els sòls amb fins agraris sobre els que es podran aplicar els fangs hauran de tenir una 
concentració de metalls pesats inferiors a les fitxades a l'annex I A del Reial Decret 1310/1990 i no 
podran superar l'aportació per hectàrea i any que recull l'Annex I C del mateix Decret. 
 
4.- Queda prohibida l'aplicació de llots o fangs frescos i de matèria orgànica fresca en el territori del 
municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
5.- Exclusivament es podran aplicar en el territori del municipi de Sant Julià de Vilatorta, fangs de 
depuració que s'originen directament en el municipi o procedeixin indirectament d'aigües residuals del 
municipi. En tot cas, i de forma motivada, es podrà limitar per l'Ajuntament el volum de fangs que es 
poden aplicar en el territori municipal. 
 
6.- A més de la documentació exigida per la normativa sectorial, s'acreditarà documentalment davant 
de l'Ajuntament i de forma addicional i prèviament a  l'aplicació dels fangs, l'origen i la procedència 
dels mateixos. 
 
7.- No es podrà aplicar cap tipus de fang en el territori del municipi de Sant Julià de Vilatorta sense 
l'autorització prèvia i per escrit de l'Ajuntament. 
 
Article 8è. Sol.licitud d'aplicació dels fangs de depuració en el territori del municipi. 
 
Els gestors responsables directes de portar a terme la correcta utilització dels fangs de depuració 
presentaran en la secretaria de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, un escrit de sol.licitud per 
cada parcel.la ubicada en el municipi a on es pretén aplicar fangs de depuració. 
 
La sol.licitud que serà prèvia a l'aplicació, es presentarà acompanyada d'una còpia de tota la 
documentació exigible legalment i amb una antelació mínima de quinze dies a la data prevista per a 
l'aplicació. 
 
Es podrà, de forma motivada, denegar l'autorització sol.licitada per aquells supòsits que no es 
compleixi la normativa legal o les disposicions de la present ordenança. 
 
Article 9è. Criteris específics de l'aplicació dels fangs de depuració i prohibició. 



 
1.- Està prohibida l'aplicació de fangs en llocs d'accés lliure al públic, encara que aquest sigui 
restringit. 
 
2.- Està prohibida l'aplicació de fangs en parcel.les on el límit més proper a una zona habitada se situï 
a menys de 400 m. 
 
3.- Les explotacions agrícoles estan obligades després de l'aplicació dels fangs de depuració, a 
realitzar el seu enterrament en les següents circumstàncies: 
 

a) Immediatament si s'apliquen a una distància de més de 400 metres i menys de 500 metres 
del nucli urbà, nucli habitat o vivenda. 
 
b) En el termini de 24 hores en la resta del terme municipal. 

 
4.- 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 en la via pública o camins, en cas contrari s'hauria de procedir a 
la seva neteja immediatament, en el moment en que fos detectada la pèrdua, i deixant d'abocar si la 
pèrdua fos reiterativa fins que el seu transport es pugui garantitzar en condicions.. 
 
5.- L'aplicació de fangs de depuració queda prohibida en dissabtes, diumenges i dies festius, excepte 
per causes d'urgència o emergències i prèvia sol.licitud municipal. 
 
6.- Està prohibit que determinades parcel.les actuïn com a abocadors dins del conjunt de l'explotació i 
de realitzar l'aplicació en parcel.les permanentment no conreades. 
 
7.- Està absolutament prohibit realitzar cap aplicació de fangs de depuració directament de pous, 
lleres, rieres o masses d'aigües superficials i en el radi de 100 metres d'aquestes. 
 
8.- S'ha d'evitar la utilització de fangs en zones on la profunditat del nivell freàtic se situï, per terme 
mig, a menys de 3-5 m. de la superfície o el pendent mig del terreny superi el 5-5%. 
 
9.- Queda prohibida l'aplicació de fangs de depuració en èpoques de pluges intenses o continuades. 
 
CAPITOL III.- DE LA PROTECCIÓ MEDIOAMBIENTAL DE LES AIGÜES CONTRA LA 
CONTAMINACIÓ PRODUÏDA PER L'ÚS EN L'AGRICULTURA D'ADOBS QUÍMICS I 
CONCENTRACIÓ DE NITRATS. 
 
Article 10.- Marc legal 
 
Les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació de les aigües causades per la 
concentració de nitrat d'origen agrari estan regulades en el Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer 
(BOE núm. 61 de 11-03-1996) i recull les orientacions de la Directriu 91/676/CEE de 12 de desembre 
de 1991. 
 
Article 11è.- Criteris generals d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats. 
 



1.- En aquest apartat la present ordenança es fonamenta en el Reial Decret 261/1996, i adoptarà 
com a orientació de l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats el Manual d'aplicació i pràctiques agràries 
correctes que ha de publicar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.- Per normativa legal exclusivament podran ser utilitzats en l'activitat agrària fertilitzants i productes 
afins autoritzats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i que compleixin amb els requisits i 
controls administratius que regulen les normes sectorials vigents. 
 
3.- La presa de mostres i anàlisis de les aigües i la senura dels compostos nitrogenats es faran 
segons els mètodes oficials que regulen les normes sectorials. 
 
4.- Les conductes i pràctiques agràries que provoquin una excessiva concentració de nitrats en les 
aigües seran objecte de control periòdic i es sol.licitarà per part de l'Ajuntament les inspeccions i 
anàlisis que consideri oportunes per determinar l'origen del risc de contaminació i imposar, si és el 
cas, les sancions que corresponguin legalment. 
 
CAPITOL IV.- DE LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT DE LES MOLÈSTIES CAUSADES PELS 
EXCREMENTS PRODUÏTS PEL PAS D'ANIMALS 
 
Article 12è.- 
 
Queda prohibit el pas d'animals de pastura les carrers pavimentats del municipi; si per circunstàcnies 
alienes a la persona responsable dels animals aquests circulesin pels nucli urbà i els animals 
aboquessin excrements a la via pública, aquell procedirà de forma immediata a la neteja del carrer o 
carrers, cas contrari ho podrà efectuar l'Ajuntament per compte i a càrrec del responsable del ramat, 
tot això sens perjudici de les sancions que li puguin resultar aplicables d'acord amb el que preveu el 
següent capítol. 
 
CAPITOL V.- DE LES INFRACCIONS, SANCIONS I MESURES CAUTELARS 
 
Article 13è.- Marc legal 
 
És d'aplicació íntegrament el Títol Tercer de la LLei 6/1993, de 15 de juliol de 1993, reguladora de la 
gestió dels residus en el marc d'ordenació del territori, protecció del medi ambient i  
preservació de la natura (DOGC núm. 1776 de 28-7-1993), que estableix el règim d'infraccions i 
sancions, mesures cautelars i el procediment sancionador. 
 
Article 14è.- Límit de la potestat sancionadora municipal 
 
El límit de la potestat sancionadora per part del municipi de Sant Julià de Vilatorta, amb una població 
de menys de 50.000 habitants, segons l'article 75 de la Llei 6/1993 esmentada, és segons el grau de 
faltes el següent: 
 
a) Per a faltes molt greus, límits de 500.001 a 1.000.000 ptes. 
b) Per a faltes greus, límits de 50.001 a 500.000 ptes. 
c) Per a faltes lleus, límits de 20.000 a 50.000 ptes. 
 



DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança entrarà en vigor un cop ultimats els tràmits reglamentaris i transcorregut el 
termini de 15 dies que preveu el Reglament d'activitats, obres i serveis, el termini serà comptador a 
partir de la publicació del text íntegre d'aquesta ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
 
 

 
 Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 d’octubre de 

1999. 
 

 L’anunci d’aprovació incial ha estat publicat en el BOP núm. 275 de 17 de 
novembre de 1999 i en el DOGC núm. 3024 de 26 de novembre de 1999. 

 

 Aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de desembre 
de 1999. 

 

 El text íntegre ha estat publicat en el BOP núm. 27 del dia 1 de febrer de 2000. 
 

 


