AJUNTAMENT DE JUNEDA

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL
EMPLAÇAMENT I DISTÀNCIES DE LES
ACTIVITATS RAMADERES
CAPÍTOL I Disposicions generals
Article 1. Objecte
Es 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
3/98 de 27 de febrer de la intervenció integral de l'Administració ambiental, del decret 136/99 de 18 de
maig pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament d'aquesta Llei, del Real decret 324/00, de
3 de març, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les explotacions porcines modificat pel
Reial decret 3483/00, de 29 de desembre, de l'ordre de 7 d'abril de 1994, per la qual es fixen les normes
d'ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines, i el Real decret 1547/04, de 25 de
juny pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions cunícoles
Article 2. Finalitat
Fer compatible el desenvolupament d'aquestes activitats amb la protecció del medi ambient.
Article 3. Classificació de les activitats
Als efectes d'aquesta ordenança les activitats ramaderes es classifiquen com segueix:
• Atenent a l'espècie ramadera en activitats:
- avícoles
- porcines
- bovines
- cunícoles
- altres
• Atenent al risc ambiental en:

.- activitats de l'annex I del Reglament general de desplegament de la Llei 3/98.
- activitats de l'annex II del Reglament general de desplegament de la Llei 3/98.
- activitats de l'annex III del Reglament general de desplegament de la Llei 3/98.

Article 4. 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.
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Article 5. Règim d'autorització ambiental Se sotmeten al règim d'autorització ambiental de
l'administració de la Generalitat de Catalunya les activitats que es detallen a l'annex I del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer, tant per ser implantades com per qualsevol
canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop autoritzades.
Article 6. Règim de llicència ambiental
Se sotmeten al règim de llicència ambiental les activitats que es detallen a l'anex II del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer, tant per ser implantades com per qualsevol
canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop autoritzades.
Article 7. Règim de comunicació
Per a l'exercici d'una activitat compresa a l'annex III del Reglament general de desplegament de la Llei
3/98, de 27 de febrer, el titular ha de presentar amb una antelació mínima d'un mes a la data del seu inici
una comunicació a l'Ajuntament, acompanyada de la documentació que preveu aquesta normativa.
CAPÍTOL II
Règim aplicable a les activitats ramaderes de nova creació Article 8. Emplaçament
8.1. Les explotacions ramaderes s'han de situar, amb caràcter general, i llevat del cas que en els
instruments d'ordenació urbanística s'estableixi el contrari, a les distàncies mínimes que s'assenyalen a
continuació i que es compten a partir del sòl urbà residencial d'acord amb el planejament urbanístic
vigent.
8.2. Explotacions porcines de nova creació Les distàncies mínimes són:
Grup primer: Explotacions amb capacitat fins 120 UGM.
• Distància al sòl urbà residencial: ........................1.000 metres
• Distància entre les del mateix grup: ..................... 500 metres
• Distància amb les dels grup 2n i 3r: ...................1.000 metres
• Distància amb àrees d'enterrament de cadàvers municipals o privades, instal·lacions centralitzades d'ús

comú per al tractament de fems, explotacions del grup especial, escorxadors, indústries càrniques,
mercats, establiments de transformació o eliminació de cadàvers i centres de concentració: ... 1.000
metres
Grup segon: Explotacions amb capacitat compresa entre 120 i 360 UGM.
• Distància al sòl urbà residencial: ........................1.000 metres
• Distància entre les del mateix grup: ...................1.000 metres
• Distància amb les dels grup lr i 3r: ....................1.000 metres
• Distància amb les àrees municipals i privades d'enterrament de cadàvers animals i amb les

instal·lacions centralitzades d'ús comú per al tractament
de fems i escombraries municipals: .................. 1.000 metres.
Grup tercer: Explotacions amb capacitat compresa entre 360 i 720 UGM. (Les CCAA podran modular
aquesta capacitat màxima, sense que en cap cas es pugui augmentar en més d'un
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20%)
• Distància al sol urbà residencial: ........................1.000 metres
• Distància entre les del mateix grup: ...................1.000 metres
• Distància amb les dels grup lr i 2n: ....................1.000 metres
• Distància al casc urbà, entre les del mateix grup, amb les del grup lr i 2n, amb les àrees municipals i

privades d'enterrament de cadàvers animals i amb les instal·lacions centralitzades d'ús comú per al
tractament de fems i escombraries
municipals: ........................................................... 1.000 metres
Grup especial: Explotacions porcines de selecció, de multiplicació, centres d'agrupament de
reproductores per al "desvieje", centres d'inseminació artificial, explotacions de recria de reproductores,
centres de transmissió de reproductores primípares i centres de quarentena.
• Distància entre les explotacions del mateix

i de diferent grup: ............................................... 2.000 metres
• Distància a escorxadors, indústries càrniques, mercats i establiments de transformació o eliminació de

cadàvers: 2 Km.
-

Explotacions avícoles de nova creació:

• Distància al sol urbà residencial: ........................1.000 metres
• Distància amb altres explotacions

de diferent espècie: ........................... No s'estableix distàncies
• Han de mantenir una distància adequada en relació a altres explotacions avícoles, escorxadors, sales de

desfer, indústries càrniques, centres d'aprofitament de cadàvers o altres instal·lacions relacionades amb la
producció avícola que es puguin considerar font de contagi.
Quan aquestes distàncies siguin inferiors a 1.000 metres s'hauran de justificar les mesures de protecció
específiques i suficients adoptades per evitar la difusió de les malalties.
-

Explotacions cunícoles de nova creació:

• Distància al sol urbà residencial: ........................1.000 metres
• Distància amb altres explotacions de diferent

espècie: ..........................................No s'estableixen distàncies
S'estableix obligatòriament una distància mínima de 500 metres entre aquestes explotacions i altres
establiments o instal·lacions que puguin constituir font de contagi i altres explotacions regulades en el
RD 1547/04, de 25 de juny.
-

Explotacions bovines de nova creació:

• Distància al sol urbà residencial: ...................... 1.000 metres.
• Distància amb altres explotacions

de diferent espècie: ........................No s'estableixen distàncies
• Han de mantenir una distància adequada en relació a altres explotacions bovines, escorxadors, sales de

desfer, indústries càrniques, centres d'aprofitament de cadàvers o altres instal·lacions relacionades amb la
producció bovina que es puguin considerar font de contagi.
En tots els casos s'hauran de justificar les mesures de protecció específiques i suficients adoptades per
evitar la difusió de les malalties.
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-

Altres tipus d'explotacions ramaderes de nova creació

• Distància al sol urbà residencial: ...................... 1.000 metres
• Distància amb altres explotacions de diferent

espècie: ......................................... No s'estableixen distàncies
• Han de mantenir una distància adequada en relació a altres explotacions bovines, escorxadors, sales de

desfer, indústries càrnies, centres d'aprofitament de cadàvers o altres instal·lacions relacionades amb la
mateixa producció que es puguin considerar font de contagi.
En tots els casos s'hauran de justificar les mesures de protecció específiques i suficients adoptades per
evitar la difusió de les malalties.
-

En totes les explotacions, les edificacions s'hauran de situar a una distància superior a 100 metres

de les vies públiques importants, tals com ferrocarrils, autopistes, autovies i carreteres de la red
nacional, i a més de 25 metres de qualsevol altra via pública.
Les distàncies que s'hauran de respectar en relació als camins de titularitat municipal, seran les
determinades en la vigent ordenança de camins municipals.
La distància mínima d'una explotació ramadera envers els dipòsits de subministrament d'aigua potable,
serà de 100 metres. Disposició transitòria. Règim aplicable a les activitats ramaderes existents.
Primera. Explotacions porcines, avícoles, cunícoles, bovines i altres existents:
A les explotacions porcines, avícoles, cunícoles, bovines i altres existents en el moment d'entrada en
vigor d'aquesta ordenança no els són d'aplicació les determinacions sobre emplaçament i distàncies que
es fixen en l'art. 8.
-

Les activitats ramaderes existents dins del sòl urbà, podran desenvolupar la seva activitat i podran

realitzar qualsevol tipus de millora i reforma de les instal·lacions, però no s'autoritzarà l'ampliació de les
mateixes, sigui en edificabilitat o en capacitat de bestiar. Se'ls dona un termini de 5 anys a partir de
l'aprovació d'aquestes ordenances perquè procedeixin al seu trasllat fora del casc urbà, essent
considerades aleshores com de nova instal·lació L'ordenança fiscal corresponent determinarà les
bonificacions aplicables en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per la retirada d'aquestes
instal·lacions del casc urbà.
-

Les activitats ramaderes existents fora del casc urbà i fins a 300 metres del sòl urbà residencial podran

realitzar qualsevol tipus de millora i reforma de les instal·lacions, però no s'autoritzarà l'ampliació de les
mateixes en capacitat de bestiar.
-

Les activitats ramaderes existents a partir dels 300 metres del sòl urbà residencial, podran realitzar

qualsevol tipus d'ampliació de les mateixes, sigui en edificabilitat o en caps de bestiar. En tant no es
modifiqui l'ordenança de camins municipals, l'ampliació haurà de respectar la distància que tenen les
instal·lacions actuals a l'aresta del camí, si són inferiors a 25 metres.
Disposició addicional
Aquesta ordenança s'entendrà automàticament modificada per les determinacions contràries o
complementàries que resultin aplicables de la legislació de l'Estat o de la Generalitat sobre aquesta
matèria.
Disposició final
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Aquesta ordenança, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 23 de setembre de
2004, i aprovada definitivament en sessió plenària de data 2 de desembre de 2004, entrarà en vigor una
vegada publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini previst
de l'article 65.2 de la Llei de bases de règim local.
Juneda, 2 de desembre de 2004
L'alcalde, Ramon Vallés i Puig
Observació.
Publicat al B.O.P. Núm. 157 de 14 de desembre de 2004.

