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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES 

ACTIVITATS RAMADERES. 
 

CAPÍTOL 1 

 

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 s'exerceixin en l'àmbit 

del terme municipal, en el marc de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l'administració ambiental, i el seu Reglament aprovat pel Decret 136/99, 

compatibilitzant aquestes activitats amb la normativa urbanística general i específica 

d'aquest municipi. 

 

Article 2 

Objectiu 

 

Permetre el desenvolupament d'aquestes activitats dins d'un marc físic i legal escaient, 

que permetin l'assoliment d'un nivell alt de protecció del medi ambient. 

 

Article 3 

Sistemes d'actuació 

 

Els sistemes d'actuació que s'empren per 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 a l'exercici de l'activitat. 

 

C) Un sistema de sanció de les infraccions. 

 

D) Un sistema  de restauració de les afeccions ambientals que es produeixin. 

 

 



 

 

Article 4 

Classificació d'activitats 

 

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

 

A) Atenent a l'espècie ramadera en activitats de: 

     -Aviram  

     -Granges cunícoles 

     -Porcs d'engreix 

     -Truges 

     -Vacum d'engreix 

     -Vacum de llet 

     -Oví i cabrum 

     -Equí 

     -Altres 

 

B) Atenent al sistema d'explotació en: 

 

- Règim d'estabulat o de cria intensiva 

- Règim de 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. 

 

 

CAPÍTOL II 

 

Sistema de prevenció     

 

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 d'edificació del sòl. 

 

 

 

 

 



Article 6 

Autorització ambiental d'activitats de risc ambiental elevat 

 

Totes les activitats de risc ambiental elevat, que són totes les que figuren en l'Annex I de 

la Llei 3/1998, citada, resten subjectes a l'obtenció prèvia de l'autorització ambiental, i 

es tramiten d'acord amb les determinacions i prescripcions que fixa aquella 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 3/1998, esmentada. Resten subjectes a l'obtenció de la llicència ambiental i 

municipal d'acord amb el que s'estableix en la llei citada i per a les activitats que es 

fixen en l'Annex I d'aquesta ordenança. 

 

Article 8 

Sistema de comunicació d'activitats de risc ambiental baix 

 

Estan sotmeses a l'ordenança reguladora de la llicència municipal d'obertura 

d'establiments per a les activitats i/o instal·lacions incloses en l'Annex III de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

 

 

CAPÍTOL III 

 

Disposicions específiques   

 

Article 9 

Emplaçament  

 

1.- 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 de sòl qualificat com a urbà o com urbanitzable, distingint dos grups de 

població, segons el nombre d'habitants i la situació actuals: 

 

A.1.- Nuclis del GRUP 1: Pla de Sant Tirs, Adrall, Arfa, La Parròquia d'Hortó. 

 

A.2.- Nuclis del GRUP 2: la resta dels nuclis del municipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.- Les distàncies són: 

 

a) Explotacions de porcí: 

 

Nuclis del GRUP 1 i nuclis del GRUP 2: 

 

 Les qualificades de risc ambiental elevat (més de 2.000 porcs d'engreix i més de 750 

truges): a 1.500 metres. 

 Les qualificades de risc ambiental moderat (entre 200 i 2.000 porcs d'engreix i entre 

50 i 750 truges): a 1.000 metres. 

 Les qualificades de risc ambiental baix (entre 10 i 200 porcs d'engreix i entre 5 i 50 

truges): a 500 metres.  

 

b) Explotacions d'aviram: 

 

Nuclis del GRUP 1 i nuclis del GRUP 2: 

 

 Entre 100 i 2.000 places d'aviram: a 500 metres. 

 Entre 2.000 i 20.000 places d'aviram: a 1.500 metres 

 Més de 20.000 places d'aviram: a 2.500 metres. 

 

c) Explotacions de vacum d'engreix (vedells) i explotacions de vacum de llet: 

 

Nuclis del GRUP 1:  

 

 Fins a 200 unitats: a 100 metres. 

 Entre 200 i 500 unitats: a 500 metres. 

 Més de 500 unitats: a 1.000 metres. 

 

Nuclis del GRUP 2: 

 

 Fins a 200 unitats: a 100 metres. 

 Entre 200 i 500 unitats: a 250 metres. 

 Més de 500 unitats: a 500 metres.   

 

d) Explotacions d'oví i cabrum: 

 

Nuclis del GRUP 1 i nuclis del GRUP 2, en règim d'estabulació: 

 

 Entre 10 i 500 unitats: a 100 metres 

 Entre 500 i 2.500 unitats: a 500 metres. 

 Més de 2.500 unitats: a 1.000 metres. 

 

 

 

 

 

 



Nuclis del GRUP 2, en règim extensiu: 

 

 Entre 10 i 500 unitats: a 50 metres. 

 Més de 500 unitats: a 100 metres  

 

 

e) Explotacions d'equí: 

 

Nuclis del GRUP 1 i nuclis del GRUP 2, per activitat d'hípica: 

 

 Les qualificades de risc ambiental baix (entre 5 i 50 unitats): a 100 metres. 

 Entre 50 i 200 unitats: a 250 metres. 

 Més de 200 unitats: a 1.000 metres.  

 

Nuclis del GRUP 1 i nuclis del GRUP 2, per engreix i recria: 

 

 Les qualificades de risc ambiental baix (entre 5 i 50 unitats): a 250 metres 

 Entre 50 i 200 unitats: a 500 metres 

 Entre 200 i 500 unitats: a 1.000 metres 

 Més de 500 unitats: a 2.000 metres.    

 

f) Gossos: 

 

Nuclis del GRUP 1 i nuclis del GRUP 2: 

 

 Entre 5 i 15 unitats: a 200 metres 

 Més de 15 unitats: a 2.000 metres 

 Els centres de cria: a 200 metres 

 

g) Conills:  

 

Nuclis del GRUP 1 i nuclis del GRUP 2: 

 

 Entre 100 i 2.000 places: a 500 metres 

 Entre 2.000 i 20.000 places: a 1.500 metres 

 Més de 20.000 places: a 2.500 metres 

 

   h)  Altres espècies: règim general. 

 

i)   Distància a habitatges aïllats: 100 metres 

Distància entre 2 nuclis zoològics: 200 metres 

j) Explotacions amb règim obert de vaques, vedells i cavalls:  

Nuclis del grup 1 i nuclis del grup 2: a més de 500 m dels nuclis urbans (MODIFICACIÓ 

2003)   

 

 

 

 



3.- 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 distància 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 d'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) Zoosanitaris 

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: 

a) Els fems i purins es poden gestionar a través d'alguns dels sistemes següents: 

- Ús directe com adob, d'acord amb les prescripcions i recomanacions del R. Decret 261/96 

de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen. 

- Tractament per a la seva comercialització com adob 

- Altres tractaments 

b) Els animals morts s'han de gestionar de manera preferent, mitjançant sistemes de 

descomposició, així com els medicaments no utilitzats o caducats. 

 

C) Els residus de substàncies i preparats que s'utilitzin per a la profilaxi dels animals, de 

desinfecció d'instal·lació o altres s'han de lliurar a un gestor de residus legalment 

autoritzat. 

 

D) Els envasos i 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 adob en finques 

conreades pel propi ramader amb les condicions següents: 

 

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

llicència, segons conreus i superfícies. 

 

1.2.- Enterrar-los, si és el cas, després que hagin estat escampats. 

 

1.3.- En l'autorització o llicència es 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'altri 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 vallades. 

 

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 a 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 sòl porós per facilitar la descomposició química i 

biològica. 

 

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 a les males olors, sorolls i emissions de pols, fums, gasos i també 

a l'estalvi d'aigua i energia. 

 

Per tal de poder avaluar i controlar el sistema de gestió que s'empara 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 i periodicitat de neteja de les instal·lacions. 

B) Sistema i horaris d'alimentació de bestiar. 

C) Sistema i períodes de desinfecció, desinsectació, desratització i altres operacions 

zoosanitàries i d'higiene animal. 

 

 

CAPÍTOL 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 la 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 actuacions 

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 general 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 que la desenvolupen. 

 

En defecte d'aquestes normes la potestat sancionadora és la següent: 

a) Per a les molt greus, de 601,01 € a 3.005,06 €. (MODIFICACIÓ 2002) 

b) Per a les greus i lleus, de 60,10 € a 601,01 € (MODIFICACIÓ 2002) 

 

 

 

 

 

 



 

3.- Per a la graduació de la quantia de les sancions s'atendrà a la intencionalitat del 

causant, a la gravetat del risc ambiental i a l'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 de l'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.   

 

 

CAPÍTOL 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 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 que es legalitzin en els terminis que estableix la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, els hi 

seran d'aplicació les determinacions següents: 

 

A) Les activitats ramaderes existents dins de sòl urbà podran desenvolupar la seva 

activitat i se'ls dóna un termini de 50 anys (CINQUANTA) a partir de l'aprovació 

d'aquestes ordenances, perquè procedeixin al seu trasllat fora del sòl urbà essent 

considerades aleshores com de nova instal·lació. 

Podran efectuar totes aquelles obres que representin una millora de les condicions de 

salubritat i higiene, estètiques i de millora de condicions de treball i se'ls permetrà 

adequar, si s'escau, les instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus 

ramaders i demés requisits necessaris en les explotacions ramaderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B)  Les explotacions ramaderes existents que no estiguin dins del nucli urbà, però que  

es trobin a menys distància de la permesa per aquestes ordenances podran efectuar totes 

aquelles obres que representin una millora de les condicions de salubritat i higiene, 

estètiques i de millora de condicions de treball i se'ls permetrà adequar, si s'escau, les 

instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus ramaders i demés requisits 

necessaris 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 superiors al 50 per cent d'animals existents 

b) No podran sol·licitar canvi d'activitat ramadera, excepte en el cas que es canviï de 

vaques de llet a vaques de carn o viceversa. 

c) No podran continuar desenvolupant l'activitat ramadera en cas de venda o cessió i 

només es podrà efectuar una vegada, la seva transmissió patrimonial per herència. 

 

 

Article 19 

Documentació  

 

Totes les activitats ramaderes s'hauran de legalitzar en els terminis que estableix la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental 

 

Disposició Addicional 

Aquesta ordenança s'entendrà automàticament modificada per les determinacions 

contràries o complementàries que resultin aplicables de la legislació de la Generalitat 

sobre aquesta matèria. 

 

Disposició Final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat, prèvia aprovació de les modificacions de la normativa de 

Delimitació de Sòl Urbà (article 27 i quadre resum de la normativa aplicable) per part 

de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Lleida. 

 

El Pla de Sant Tirs, 19 d'octubre del 2000. 

 

Modificada (article 15) per acord del Ple de data 9 de novembre de 2001 (BOP núm. 

138 de 11.11.2001, i BOP núm. 16 de 05.02.2002) 

 

Modificada (article 9.2 del capítol 3) per acord del Ple de data 19 de novembre de 2002 

(BOP núm. 143 de 28.11.2002, i BOP núm. 6 de 14.01.2003) 

 


