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ORDENANÇA REGULADORA DE L'APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I FANGS DE 
DEPURACIÓ 

 
CAPITOL 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 i 
ramaders i els procedents del tractament de les aigües residuals que es generen o originen en l'àmbit del 
terme municipal d’Ulldecona s'efectuïn en les condicions adequades i conforme a la normativa vigent.  
 
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).  
 
* En seu article 4 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.  
 
CAPITOL 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 
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olors i contaminació atmosfèrica.  
 
Article 5. Prohibició en la gestió dels purins.  
 
2. No es podrà aplicar cap tipus de fems i purins en la zona forestal, urbana, industrial o sol urbanitzable.  
 
3. Tampoc es podran aplicar en un radi de 500 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, torrents o cursos d'aigua 
superficials i en una zona de 500 m. al voltant.  
 
5. Queda prohibit aplicar purins en terrenys situats a menys de 500 m. del límit del sòl urbà.  
 
 
Article 18. Procediment sancionador.  
 
* L'Ajuntament tindrà la facultat inspectora dins l'àmbit material objecte d'aquesta ordenança.  
 
 
 
 
 
Aquesta ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 16 de 
desembre de 2004 i automàticament definitiva el dia 22 de febrer de 2005 i el text íntegre d’aquesta 
ordenança fou publicat en el BOPT núm. 51 del dia 3 de març de 2005. 

 
Modificació de l'ordenança, va estar anul·lat part del text de l’ordenança per sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya número 1048/2007, de 7 de desembre de 2007. 
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