
 

 

 

 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES ACTIVITATS RAMADERES DE CASTELLDANS. 

 

Aprovada pel Ple de la Corporació municipal en sessió de data 26 de setembre de 2002 i publicada al BOP en data 15 

d’octubre del 2002 

 

                                                CAPITOL I 

 

Article 1. 

Objecte 

És objecte d’aquesta ordenança la regulació de la intervenció administrativa del municipi respecte de les 

instal·lacions i activitats ramaderes que es desenvolupen en l’àmbit del terme municipal, en el marc de la Llei 

3/1998 de 27 de febrer de la intervenció integral de l’Ajuntament ambiental. 

 

Article 2. 

Objectiu 

Compatibilitzar el desenvolupament d’aquestes activitats amb l’assoliment d’un nivell alt de protecció del medi 

ambient. 

 

Article 3. 

Els sistemes d’actuació que s’empren per a l’assoliment de l’objectiu d’aquesta ordenació són: 

 

a) Un sistema de prevenció que es basa en l’ordenació d’emplaçaments i en la intervenció administrativa 

prèvia de les activitats ramaderes. 

b) Un sistema de control posterior de l’exercici de l’activitat. 

c) Un sistema de sanció de les infraccions.  

d) Un sistema de restauració de les afeccions ambientals que es produeixen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Article 4. 

Classificació d’activitats 

Als efectes d’aquesta ordenança les activitats ramaderes es classifiquen com segueix: 

 

a) Atenent a l’espècie ramadera en activitats de: 

 

-aviram 

-porcs d’engreix  

-truges 

-vacum d’engreix 

-vacum de llet 

-oví i cabrum 

-equí 

-altres 

 

b) Atenent al sistema d’explotació en: 

 

-règim estabulat o de cria intensiva. 

-règim pastoreig o de cria extensiva. 

 

c) Atenent al risc ambiental en: 

 

-activitats de risc ambiental elevat 

-activitats de risc ambiental moderat 

-activitats de risc ambiental baix 

 

d) Atenent al risc ambiental en: 

 

-activitats independents 

-activitats integrades en una explotació agrària 

 

                                        

 

                                             CAPITOL II 

 

 

 

Article 5. 

Determinacions urbanístiques 



 

 

Totes les activitats ramaderes que s’instal·lin en el terme municipal s’han d’ajustar a les determinacions que es fixen 

en els instruments d’ordenació urbanística tant respecte al seu emplaçament com a les condicions d’ús i edificació 

del sòl. 

 

 

 

 

Article 6. 

Automatització ambiental d’activitats de risc ambiental elevat. 

Totes les activitats de risc ambiental elevat, que són totes les que figuren en l’annex 1 de la Llei 3/1998, citada, 

reten subjectes a l’obtenció  prèvia de l’autorització ambiental i es tramiten d’acord amb les determinacions i 

prescripcions que fixa la aquesta Llei. 

 

Article 7. 

Llicència ambiental municipal. 

Totes les activitats de risc ambiental moderat que són les que figuren en l’annex II de la Llei 3/98 esmentada, resten 

subjectes a l’obtenció de la llicència ambiental municipal d’acord amb el que s’estableix en la Llei citada i per a les 

activitats que es fixen en l’annex  1 d’aquesta ordenança. 

 

Article 8. 

Sistema de comunicació d’activitats de risc ambiental baix. 

Les activitats ramaderes relacionades amb l’annex III de la Llei 3/98 estan exemptes de la llicència municipal com a 

activitat classificada. 

El titular de l’activitat ha de comunicar a l’Ajuntament l’inici de qualsevol d’aquestes activitats ramaderes a l’objecte 

que per part dels serveis municipals corresponents es verifiqui el compliment de les determinacions ambientals de 

caràcter general i les que resulten d’aquesta ordenança i que li siguin aplicables d’acord amb el que es determina en 

la Llei 3/98 i les de normativa que la desplegui. 

 

 

                                        CAPITOL III 

                                Disposicions específiques 

 

Article 9. 

Les explotacions ramaderes de caràcter intensiu s’han de situar, amb caràcter general, i llevat del cas que en els 

instruments d’ordenació urbanística s’estableixi diferent,  a les distàncies mínimes que s’assenyalen a continuació i 

que es compten de la línia perimetral del sòl qualificat com a urbà o com urbanitzable. 

 

Les distàncies mínimes són: 

-Nucli de Castelldans. 

 

a)Explotacions de porcí  

-Les qualificacions de ris ambiental elevat i de risc ambiental moderat a 1.000 metres 



 

 

-Les qualificacions de ris ambiental baix a 500 metres.  

 

b) Explotacions d’aviram: 

-Totes aquestes instal·lacions hauran d’instal·lar-se a 500 metres.  

 

 

c) Altres explotacions: 

-Les qualificacions de risc ambiental elevat a 1.000 metres. 

-Les qualificacions de risc ambiental moderat i baix a 500 metres. 

 

Les instal·lacions de les explotacions ramaderes en règim d’estabulació contemplades en els dos apartats anteriors 

s’han de situar a una distància mínima de 50 metres de qualsevol carretera i a una distancia mínima de 15 metres 

de qualsevol camí veïnal. En aquestes franges de servitud no es permet la instal·lació de femers, basses de purins, 

sistemes de gestió d’excrements ni animals morts. 

 

Article 10. 

Gestió de residus 

 

1.-Els residus que es generen en les activitats ramaderes es classifiquen en les categories següents: 

a) Fems i purins 

b) Animals morts 

c) Zoosantaris 

d) Envasos i embalatges 

e) Maquinària i equips que queden fora d’ús. 

 

2.-Tots els residus s’han de gestionar d’acord amb la legislació de caràcter general i segons les especificacions 

següents: 

a) De caràcter general. La gestió de cada una de les categories de residus s’ha de dur a terme separadament. 

b) Singulars: 

Els fems i purins es poden gestionar a través d’algun dels sistemes següents: 

-Ús directe com adob 

-Tractament per a la seva comercialització com adob. 

-Altres tractaments. 

*Els animals morts s’han de gestionar de manera preferent, mitjançant sistemes de descomposició. 

 

c)Els residus de substàncies i preparats que s’utilitzin per a profilaxis dels animals, de desinfecció, d’instal·lació o 

altres s’han de lliurar a un gestor de residus legalment autoritzat. 

 

d)Els envasos embalatges es gestionaran com a residus municipals. 

 

e)Els residus de maquinària i altres equips s’han de lliurar a un gestor de residus legalment autoritzat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Article 11. 

Gestió de fems i purins 

1.-Ús directe com adob. Tots o una part dels fems i purins generats en una explotació ramadera integrada en una 

explotació agrària es poden utilitzar com a adob en finques conreades pel propi ramader amb les condicions 

següents: 

1.1.-Limitar l’ús de fems o purins a les quantitats que fixin en l’autorització o en la llicència . 

1.2.-Enterrar-los, si és el cas, en el termini màxim de 12 hores després que hagin estat escampats. 

1.3.-En l’autorització o llicència poden establir altres limitacions durant els mesos d’estiu atenent a l’emplaçament 

de les finques receptores respecte als nuclis de població, carreteres o establiments turístics. 

 

2.-Tractament per a la seva comercialització com adob. Tots o una part dels fems i purins es poden comercialitzar 

com adob, previ tractament si és el cas, directament pel propi ramader o a través d’un gestor de residus legalment 

autoritzat. 

 

3.-Els fems i purins poden ser també sotmesos a altres sistemes de tractament en instal·lacions pròpies o d’altres, 

prèvia autorització específica de l’Ajuntament. 

 

4.-En qualsevol cas, els fems i purins s’han de mantenir durant el període d’emmagatzematge en femers o fosses 

impermeables i tancades. 

 

Article 12. 

Gestió d’animals morts 

1.-Els animals morts de qualsevol explotació ramadera s’han de lliurar a un gestor legalment autoritzat, llevat del 

cas que per raons sanitàries o per dificultats justificades no sigui possible. 

 

2.-Per poder fer front a les eventualitats assenyalades en l’apartat anterior, les instal·lacions ramaderes hauran de 

disposar d’una fossa de cadàvers amb capacitat suficient i degudament tancada i impermeabilitzada. 

 

Article 13. 

Gestió de l’activitat respecte a altres agents de risc ambiental. 

El sistema de gestió de l’activitat ramadera ha d’ajustar-se a les tècniques, mètodes i pràctiques més idonis per a 

minimitzar el seu impacte sobre el medi en general i, molt especialment, respecte ales males olors, sorolls, i 

emissions de pols, fums gasos i també a l’estalvi d’energia. 

Per tal de poder avaluar i controlar el sistema de gestió que s’empra en l’exercici de l’activitat a la sol·licitud de 

l’autorització o la llicència o, en el seu cas, en l’acte de comunicació de l’inici de l’activitat, s’haurà d’acompanyar un 

programa de gestió que detalli com a mínim: 

a) Sistema de periodicitat de neteja de les instal·lacions. 



 

 

b) Sistema i horaris d’alimentació de bestiar 

c) Sistema de períodes de desinfecció, desinsectació, desratització i altres operacions zoosanitàries i 

d’higiene animal. 

 

                                        CAPITOL IV 

                Sistemes de control, de sanció i de restauració 

 

Article 14. 

Sistemes de control. 

1.-L’Alcalde pot exigir, en l’acta d’atorgament de llicència o mitjançant resolució posterior motivada, que es 

justifiqui documentalment per part del ramader el sistema de gestió emprat, ja sigui respecte a un període de 

temps determinat ja sigui ordinàriament en períodes prefixats. 

 

2.-El personal al servei de l’Ajuntament acreditat per l’Alcaldia o, en el seu cas, una entitat de control ambiental 

legalment acreditada, podrà efectuar les acotacions d’inspecció i control que siguin necessaris per a verificar el 

compliment de les determinacions legals de caràcter general sobre protecció del medi ambient i les específiques 

d’aquesta ordenança. 

 

Article 15. 

Sistema de sanció. 

1.-Les infraccions a les determinacions d’aquesta ordenança tenen la tipificació que s’estableix en la Llei 3/1998 

citada i en les normes generals que la desenvolupin. 

 

2.-L’Alcaldia prèvia instrucció del corresponent expedient, pot sancionar les infraccions tipificades mitjançant la 

imposició de multa en la quantia que fixa la Llei 3/1998 i normes generals que la desenvolupen. 

 

 

En efecte d’aquestes normes la potestat sancionadora és la següent: 

a)Per a molt greus de 600 a 3.000 € 

b)Per a greus i lleus de 60 a 600 € 

 

3.- Per la graduació de la quantia de les sancions s’atendrà a la intencionalitat del causant, a la gravetat del risc 

ambiental i a la envergadura de l’activitat. 

 

Article 16. 

Subsidiarietat del sistema de sanció 

El sistema de sanció que regula aquesta ordenança té el caràcter de subsidiari del que resulta d’aplicació  de la 

legislació de la Generalitat sobre aquesta matèria. 

 

Article 17. 

Obligació de restauració. 



 

 

Sempre que dels resultats de la instrucció d’un expedient sancionador en resulti la constatació d’una afecció als 

recursos naturals s’imposarà al sancionat a més de la multa, l’obligació de restaurar-los. 

                                         CAPITOL V 

                Règim aplicable a les activitats ramaderes existents 

 

Article 18. 

Emplaçament 

 

1.- Les activitats ramaderes existents que estiguin degudament legalitzades en el moment d’entrada en vigor 

d’aquesta ordenança i a les que estiguin en tràmit de legalització no els són d’aplicació les determinacions sobre 

emplaçament i distàncies que es fixen en l’article 9. 

 

2.- Les explotacions ramaderes existents de l’aprovació d’aquesta ordenança que no estiguin dins del nucli urbà 

però que es trobin a menys distància de la permesa per aquesta normativa, podran desenvolupar la seva activitat  

havent d’adequar, si escau, les instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus ramaders i demés 

qüestions necessàries en les explotacions d’aquesta naturalesa. 

 

Per aquestes explotacions no s’estableix cap termini per a la seva clausura, però estan subjectes a la següent 

limitació: 

 

Es podrà fer una sola ampliació cada dos anys, de fins al 100% del número de places existents i de fins al 100% de la 

superfície de les seves instal·lacions. 

 

Article 19. 

Documentació. 

Totes les activitats ramaderes degudament legalitzades disposen del termini d’un any a comptar de la data 

d’entrada en vigor d’aquesta ordenança per a prestar a l’Ajuntament la documentació següent: 

 

a)Descripció detallada del sistema emprat per a la gestió dels residus, d’acord amb les determinacions  d’aquesta 

ordenança. 

b)El programa de gestió que es contempla en l’article 12. 

 

 

Disposició addicional. 

Aquesta ordenança s’entendrà automàticament modificada per les determinacions contràries o complementàries 

que resultin de la legislació de la Generalitat sobre aquesta matèria. 

 

Disposició final. 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

 

 



 

 

 

 

El Ple de l’Ajuntament va acordar, en sessió de data 17 de juny de 2008, la modificació de l’article 18.2 de 

l’ordenança municipal reguladora de les activitats ramaderes, amb aquest nou redactat: 

 

Article 18.2 

 

Les explotacions ramaderes existents de l’aprovació d’aquesta ordenança que no estiguin dins del nucli urbà però 

que es trobin a menys distància de la permesa per aquesta normativa, podran desenvolupar la seva activitat  havent 

d’adequar, si escau, les instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus ramaders i demés qüestions 

necessàries en les explotacions d’aquesta naturalesa. 

Per aquestes explotacions no s’estableix cap termini per a la seva clausura, però estan subjectes a la següent 

limitació: 

 

-Només podran fer una sola ampliació de fins al 50% del número de places existents i de fins al 50% de la superfície 

de les seves instal·lacions. 

 

 

 

 

El Ple de l’Ajuntament va acordar, en sessió de data 7 de gener de 2013, la modificació de l’article 18.2 de 

l’ordenança municipal reguladora de les activitats ramaderes, amb aquest nou redactat: 

 

Article 18.2 

 

Les explotacions ramaderes existents de l’aprovació d’aquesta ordenança que no estiguin dins del nucli urbà però 

que es trobin a menys distància de la permesa per aquesta normativa, podran desenvolupar la seva activitat  havent 

d’adequar, si escau, les instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus ramaders i demés qüestions 

necessàries en les explotacions d’aquesta naturalesa. 

Per aquestes explotacions no s’estableix cap termini per a la seva clausura, però estan subjectes a la següent 

limitació: 

  

Es podrà fer una sola ampliació cada dos anys, de fins al 100% del número de places existents i de fins al 100% de la 

superficie de les seves instal.lacions 

 

 

 


