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El Ple del Consell Comarcal de la
Garrotxa va aprovar inicialment, en la
sessió duta a terme el passat dia 9 de
novembre de 2004, la proposta de modificació del Reglament Orgànic del Consell
Comarcal de la Garrotxa i exposar-lo al
públic pel termini de trenta dies hàbils a
efectes d’al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments d’acord amb el que disposen els articles 12.3 i 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i d’acord
amb els articles 4.1 i 49 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local; l’article 178 de Text refós
de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i els articles 63 a 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Transcorregut el període indicat sense
haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran
aprovats amb caràcter definitiu i es publicarà el texte íntegre del reglament en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona,
així com una referència al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Això es el que es fa públic als efectes
oportuns.
El President. Signat: Miquel Noguer i
Planas.

Núm. 11.959
CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA
Edicte sobre aprovació definitiva d’una
ordenança
En data 28 de juny de 2004, el Ple del
Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar aprovar inicialment la realització
d’una actuació d’assistència i cooperació
local pels municipis de la comarca de la
Garrotxa que varen delegar en el Consell
Comarcal, l’exercici de la competència
d’aprovar una ordenança tipus reguladora
de la gestió agrícola de fertilitzants, la
qual fou aprovada inicialment en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 155, de 12 d’agost i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4193, de 10 d’agost, al Punt Diari del dia
4 d’agost, i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Els ajuntaments que han sol·licitat
l’assistència tècnica són els següents:
Argelaguer, Castellfollit de la Roca, les
Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Sales de Llierca, Sant
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Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant
Jaume de Llierca, Santa Pau, Tortellà i la
Vall de Bianya.
A la relació de municipis detallats en
l’acord d’aprovació inicial s’exclou el
municipi de la Vall d’en Bas, atès que no
ha delegat l’assistència, i per tant es procedeix a esmenar l’esmentat error material.
En data 9 de setembre de 2004 fou
presentada per part de l’ajuntament de
Santa Pau, un escrit d’al.legacions i suggeriments al text de l’ordenança aprovada
inicialment pel Consell Comarcal.
Els serveis de medi ambient del Consorci SIGMA, actuant d’assistència del
Consell Comarcal, han procedit a informar favorablement la procedència de les
al.legacions i suggeriments formulats per
l’ajuntament de Santa Pau, atès que es
considera que complementen i milloren el
text inicial, i no comporten modificacions
substancials del text aprovat inicialment.
El Ple del Consell Comarcal reunit en
sessió del dia 9 de novembre de 2004, va
acordar estimar les al.legacions presentades a l’acord d’aprovació inicial del text
de l’ordenança, en els termes que consten
en l’informe que obra a l’expedient de
data 8 d’octubre de 2004, signat pel Sr.
Guillem Pastoret i Navarro, enginyer tècnic agrícola del Consorci SIGMA, i va
aprovar amb caràcter definitiu l’ordenança tipus reguladora de gestió de fertilitzants, d’acord amb el text que obra a
l’expedient, al qual se li han incorporat
les esmenes i al.legacions presentades per
l’ajuntament de Santa Pau en el tràmit
d’informació pública.
El mateix acord va derogar de forma
expressa l’Ordenança de les mesures
correctores que han de disposar les activitats ramaderes a la Garrotxa en l’aplicació de les dejeccions ramaderes a l’agricultura, que fou aprovada inicialment per
acord plenari del Consell Comarcal de la
Garrotxa de data 21 de juliol de 1998, i
fou publicada definitivament en el BOP
de 26 de gener de 1999.
Mitjançant el present edicte es fa
públic l’acord d’aprovació definitiva i el
text íntegre de l’”Ordenança reguladora
de la gestió agrícola de fertilitzants” que
es transcriu annexe a continuació, tot de
conformitat amb el que disposen els articles 65 i 66 del Decret 179/95, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens
locals; sense perjudici que als efectes de
la seva plena entrada en vigor a cadascun
dels municipis que han sol·licitat
l’assistència, caldrà que els plenaris dels
ajuntaments respectius procedeixin a
aprovar definitivament el text de l’ordenança mitjançant una adhesió o ratificació

a l’acord adoptat pel Consell Comarcal
actuant d’assistència tècnica, derogant o
modificant, si escau, les ordenances
vigents sobre la mateixa matèria, i facin
públic l’esmentat acord mitjançant un
edicte al BOP, tot remetent-se a la publicació íntegra efectuada pel Consell
Comarcal de la Garrotxa.
Acord que es fa públic als efectes
oportuns, fent constar que l’ordenança
s’aprova amb caràcter d’assistència tècnica als ajuntaments de la comarca que
han delegat l’aprovació de l’ordenança i
tenen delegada al Consell Comarcal
l’exercici de la competència d’aprovar
l’ordenança tipus reguladora de la gestió
agrícola de fertilitzants (municipis transcrits en el segon paràgraf).
Contra la present resolució, que és
definitiva en la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos, a comptar a
partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució davant la Sala de la
Jurisdicció contenciosa-administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Olot, la Garrotxa, 18 de novembre de
2004.— El President. Signat: Miquel
Noguer i Planas.
ORDENANÇA REGULADORA DE
LA GESTIÓ I APLICACIÓ AGRÍCOLA
DE FERTILITZANTS
PREÀMBUL
La gestió inadequada dels diversos
productes fertilitzants i millorants que
s’utilitzen en l’agricultura pot comportar
greus problemes mediambientals. La
directiva europea 91/676/CEE de 12 de
desembre, relativa a la protecció de les
aigües contra la contaminació produïda
per nitrats, es va incorporar a l’ordenament estatal amb el Reial Decret
261/1996 de 16 de febrer, que estableix
que els òrgans competents de les comunitats autònomes han de designar les zones
vulnerables del seu territori i han d’establir uns programes d’actuació de mesures
aplicables a les zones vulnerables basades
en codis de bones pràctiques agràries.
La contaminació originada per un mal
ús dels productes fertilitzants es fa
pal·lesa, principalment, per la contaminació de les aigües, tant subterrànies com
superficials, per nitrats. Tot i així, no es
pot obviar que l’ús de productes fertilitzants diferents de les dejeccions ramaderes pot comportar problemes amb altres
elements minerals utilitzats com a
nutrients; és per això que aquesta Orde-
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nança vol regular l’ús de tot tipus de fertilitzants i millorants, sense restringir-se
als nitrogenats, per tal d’aconseguir una
protecció global sobre l’ús de fertilitzants
en agricultura.
Així, s’ha volgut donar cobertura als
diferents productes que s’utilitzen en
agricultura com a fertilitzants i millorants: les dejeccions ramaderes, els llots
de depuració i altres fertilitzants, en què
s’inclouen els adobs químics, els compostos, etc.
En definitiva, aquesta Ordenança
pretén dictar algunes normes particulars
de gestió i aplicació dels fertilitzants per
tal que aquesta activitat no ocasioni
danys mediambientals ni de salut de les
persones i que, a més, es minimitzin les
molèsties que pugui provocar. Amb això,
la present ordenança vol ser una eina de
regulació i control administratiu sobre
totes aquelles persones, físiques i jurídiques, l’activitat de les quals generi o
gestioni dejeccions o bé que utilitzin
productes fertilitzants, per tal d’aconseguir que se’n faci un ús adequat a la normativa vigent i a les regulacions que en
la mateixa es dicten. Així mateix, s’ha
près com a fonament l’enorme valor
econòmic, social i paisatgístic de l’activitat agrícola i ramadera a la nostra
comarca i es reconeixen les bones pràctiques que, tradicionalment i en general,
han dut a terme els nostres pagesos. Per
tant, aquesta Ordenança prèn com a
objectiu garantir la preservació de les
bones pràctiques agrícoles i ramaderes.
CAPÍTOL I
CAPÍTOL
GENERALS

II

DISPOSICIONS

Art. 1.- Objecte i finalitats
a) L’objectiu general d’aquesta
Ordenança és regular la gestió i aplicació dels diversos fertilitzants utilitzats en
les pràctiques agrícoles per tal que
s’efectuïn en condicions adequades i
conforme a la normativa vigent.
b) Al mateix temps pretén actuar preventivament i reduir la possible contaminació dels sòls i de les aigües, superficials i subterrànies, produïda per una
mala gestió dels fertilitzants.
Art. 2.- Àmbit d’aplicació
a) Aquesta ordenança és d’aplicació
als Municipis enumerats a l’annex 2 de
la mateixa.
b) La present normativa és d’aplicació a qualsevol persona física o jurídica
que produeixi, gestioni, faci ús o detenti
per qualsevol motiu dejeccions ramaderes. Així mateix s’aplicarà a qualsevol

persona física o jurídica que utilitzi per a
aplicació agrícola qualsevol altre tipus
de producte fertilitzant o millorant.
c) Aquesta normativa no es fa extensiva a aquelles persones físiques que utilitzin algun fertilitzant en petites parcel·les hortícoles destinades a consum
propi, sempre que no ocasionin danys o
molèsties a d’altres persones o al medi.
d) El Consell Comarcal de la
Garrotxa exercirà les competències, per
delegació municipal, de recopilació de la
informació; d’autorització de l’aplicació
agrícola de llots tractats; i d’inspecció,
control i sanció contemplats en aquesta
ordenança en atenció als diferents acords
de delegació establerts amb els municipis.
e) En el procés de legalització i adequació de les activitats classificades com
a explotacions ramaderes incloses en la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració
ambiental, i la normativa que la desenvolupa, així com en el Reglament regulador de les activitats sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiment i
a règim de comunicació, es tindrà en
compte el compliment de la present
ordenança.
Art. 3.- Definicions
a) Dejeccions ramaderes: productes
que procedeixen de l’excreció dels animals que són criats en explotacions
ramaderes primordialment amb finalitats
de mercat.
b) Fem: producte sòlid constituït pels
excrements generats pel bestiar, sols o
barrejats, encara que s’hagin transformat.
c) Purí: producte semisòlid o líquid
constituït pels excrements generats pel
bestiar, sols o barrejats, encara que
s’hagin transformat.
d) Gallinassa: producte constituït
pels excrements generats per les aus,
sols o barrejats, encara que s’hagin
transformat.
e) Llots de depuració: els fangs residuals de tot tipus d’estacions depuradores d’aigües residuals domèstiques, urbanes o d’aigües residuals de composició
similar a les anteriorment citades, així
com els procedents de fosses sèptiques i
d’altres instal·lacions de depuració similars utilitzades pel tractament d’aigües
residuals.
f) Compost: producte obtingut de la
descomposició de la matèria orgànica
per part dels microorganismes que té un
gran valor com a adob orgànic per als
sòls.
g) FORM: fracció orgànica dels residus municipals procedent de la recollida
selectiva.
h) Residus orgànics: residus de matè-

19
ria vegetal o animal i que poden ser frescos o bé estabilitzats a través d’algun
procés de tractament.
i) Fertilitzant: qualsevol substància
que s’apliqui al sòl per aportar nutrients
i augmentar-ne la fertilitat.
j) Adob mineral: són fertilitzants de
nutrients en forma mineral i que són
fabricats industrialment.
k) Gestió: en el marc d’aquesta ordenança s’entén per gestió totes aquelles
operacions que es realitzen amb un producte determinat mentre se’n té possessió.
l) Aplicació agrícola: espargiment o
incorporació a sòls agrícoles (terres de
conreu, prats, pastures i plantacions
d’arbres de fusta en terres de conreu) de
productes fertilitzants.
m) Injecció: tècnica d’aplicació de
fertilitzants al sòl en què aquests són
enterrats directament.
n) Base agrícola: superfície de sòls
agrícoles (terres de conreu, prats, pastures i plantacions d’arbres de fusta en
terres de conreu) susceptible de rebre
aplicacions de dejeccions ramaderes i
altres productes fertilitzants en profit de
l’agricultura.
o) Gestió en el marc de l’explotació
agrària: aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en una base agrícola, ja
sigui en terres de conreu, prats i pastures
pròpies o en terrenys propietat d’altres
titulars.
p) Gestió fora del marc de l’explotació agrària: qualsevol operació de gestió
diferent de la del transport que es realitzi
sobre les dejeccions ramaderes i que no
s’efectuï en el marc de l’explotació agrària tal com es defineix a l’apartat anterior.
q) Gestor de residus: qualsevol persona física, jurídica o agrupacions de
persones que realitzen operacions de
gestió de dejeccions ramaderes fora del
marc de l’explotació agrària.
1.a.1.- Transportista de residus: és
qui realitza l’operació de trasllat dels
residus des del lloc de recollida fins a les
plantes de reciclatge, tractament o disposició.
1.a.2.- Full de seguiment: és el documents normalitzat de la Junta de Residus
de Catalunya que acredita el lliurament
del residu del productor o posseïdor al
transportista per portar-lo fins al gestor.
r) Tractament: l’operació o conjunt
d’operacions de canvi de les característiques físiques, químiques o biològiques
de la matèria orgànica o fangs de depuració, altres que el transport i l’emmagatzematge.
s) Nivell freàtic: fondària en què
apareix el sòl saturat d’aigua.
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t) Conductivitat hidràulica del sòl:
mesura de la facilitat amb què l’aigua es
transmet a través del sòl.

CAPÍTOL III GESTIÓ DE LES
DEJECCIONS RAMADERES
Art. 4.- Les explotacions ramaderes
han de gestionar les seves dejeccions
d’acord amb la normativa sectorial
vigent. El Decret 220/2001, d’1 d’agost,
de gestió de les dejeccions ramaderes,
obliga totes les explotacions ramaderes
que comercialitzin la seva producció a
aplicar un Pla de gestió de les dejeccions, aprovat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i a portar un Llibre de
gestió de les dejeccions. Els Plans de
gestió poden ser elaborats per a una
explotació ramadera o bé per a diverses
explotacions que gestionin les dejeccions
de manera conjunta.
Art. 5.- Totes les explotacions ramaderes en què es doni un període d’estabulació han de disposar de sistemes
d’emmagatzematge de les dejeccions,
construïts de manera que se’n garanteixin l’estanqueïtat i una capacitat
d’emmagatzematge dels excrements i de
les possibles aigües residuals per a un
mínim de 4 mesos.
Art. 6.- S’ha d’evitar l’entrada
d’aigües de pluja als sistemes d’emmagatzematge, excepte l’aigua caiguda en
la superfície dels mateixos si no es troben coberts.
Art. 7.- Queda prohibida l’acumulació de dejeccions fora de les
instal·lacions destinades al seu emmagatzematge. Només s’admetran acumulacions temporals durant el transcurs de la
seva aplicació agrícola, per a facilitar-ne
el maneig i la millor utilització de la
maquinaria, i sempre prèvia notificació a
l’Ajuntament sobre la seva durada i localització, evitant causar danys a la salut
pública i/o al medi ambient i realitzant
l’aplicació en el menor temps possible.
Art. 8.- El titular de l’explotació
ramadera haurà de disposar d’extensió
de sòl agrícola, propi o contractat, no
ocupat per construccions, suficient per a
una correcta utilització agrícola de les
dejeccions en les seves condicions agroclimàtiques particulars, o bé haurà de
justificar que participa o disposa d’altres
sistemes aprovats de gestió conjunta o
de gestió fora del marc de l’explotació.
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Art. 9.- L’aplicació agrícola de les
dejeccions ramaderes s’ha de realitzar
d’acord amb la normativa sectorial
vigent i seguint els requeriments establerts al Capítol V d’aquesta ordenança.

de complir les condicions d’estanqueïtat
i seguretat establertes per als sistemes
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes a més del que, per normativa sectorial vigent, els sigui d’aplicació.

Art. 10.- La gestió de dejeccions
ramaderes fora del marc de l’explotació
agrària ha de ser duta a terme per un
gestor de residus autoritzat i es regeix
per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, el Decret Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, i la resta de
normativa vigent aplicable.

Art. 15.- El transport de llots de
depuració per a la seva utilització agrícola ha de seguir, a més de la normativa
sectorial aplicable per a cada tipus de
producte, els requeriments establerts per
a les dejeccions ramaderes en els articles
12 i 13 d’aquesta ordenança.

Art. 11.- El transport de les dejeccions ramaderes s’ha de realitzar d’acord
amb l’Article 7 del Decret 220/2001, en
què s’obliga a respectar la normativa
vigent sanitària i de transport. Quan el
transport correspon a la gestió fora del
marc de l’explotació s’han de complir
els requeriments del Decret 93/1999 que
obliga el transportista a dur el full de
seguiment de la Junta de Residus de
Catalunya degudament omplert pel productor i signat pel transportista.
Art. 12.- Com a mesures complementàries de prevenció en el transport de
les dejeccions ramaderes, s’han de respectar les determinacions següents:
a) 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 de vessament
s’haurà de procedir a la seva neteja
immediata i deixar de circular fins que
es puguin garantir les correctes condicions de transport.
b) Queda prohibit el transport de
dejeccions ramaderes de nit (entre la
posta i la sortida del sol) sense autorització prèvia de l’Ajuntament.
CAPÍTOL IV ÚS EN AGRICULTURA DELS LLOTS DE DEPURACIÓ
Art. 13.- L’aplicació als sòls agrícoles de llots de depuració ha de seguir, a
més del que s’estableix al capítol V
d’aquesta ordenança, els preceptes del
Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, i, per tant, exclusivament podran ser
utilitzats en aplicació agrícola llots de
depuració que hagin estat tractats i que
compleixin amb els requisits i controls
administratius que regulen les normes
sectorials vigents.
Art. 14.- Els allotjaments i dipòsits
d’emmagatzematge de llots tractats han

CAPÍTOL V ÚS D’ALTRES PRODUCTES FERTILITZANTS
Art. 16.- Les explotacions agrícoles
i/o ramaderes que utilitzin fertilitzants
diferents de les dejeccions ramaderes i
els llots tractats, queden obligades a
seguir els requeriments establerts al
Capítol V d’aquesta Ordenança i a complir amb la legislació sectorial vigent.
Art. 17.- Únicament podran ser utilitzats en l’activitat agrària fertilitzants i
similars autoritzats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i que compleixin amb els requisits i controls administratius que regulen les normes
sectorials vigents.
Art. 18.- Queda prohibida l’aplicació
de matèria orgànica, diferent de les
dejeccions ramaderes, que no hagi estat
objecte d’un procés d’estabilització
(biològic, químic, tèrmic, etc.) pel qual
es redueixin el seu poder de fermentació
i els inconvenients sanitaris de la seva
utilització.
Art. 19.- No es permet, en cap cas, la
utilització agrícola de residus que no tinguin consideració d’orgànics. No es
podran utilitzar tampoc aquells residus
que tinguin una proporció de material no
orgànic (per exemple borres sintètiques,
llots de depuració industrial no orgànica,
etc.).
Art. 20.- Els allotjaments i dipòsits
d’emmagatzematge de qualsevol tipus de
fertilitzant han de complir les condicions
d’estanqueïtat i seguretat establertes per
als sistemes d’emmagatzematge de
dejeccions ramaderes a més del que, per
normativa sectorial vigent, els sigui
d’aplicació.
Art. 21.- El transport de fertilitzants
per a la seva utilització agrícola ha de
seguir, a més de la normativa sectorial
aplicable per a cada tipus de producte,
els requeriments establerts per a les
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dejeccions ramaderes en els articles 12 i
13 d’aquesta ordenança.

CAPÍTOL VI GESTIÓ I APLICACIÓ DE FERTILITZANTS
Art. 22.- A expenses del que es
pugui dictar en el futur sobre designació
de zones vulnerables i les mesures
agronòmiques que els són aplicables, en
l’ús agrícola dels fertilitzants nitrogenats
s’han de seguir les recomanacions del
Manual del codi de bones pràctiques
agràries: Nitrogen, editat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya. En
l’annex 1 d’aquesta ordenança es relacionen algunes de les bones pràctiques
que cal tenir en consideració.
Art. 23.- La gestió per a la utilització
agrícola de residus orgànics i llots de
depuració es realitzarà segons estableix
el Manual de Gestió de Residus Industrials, de l’Agència Catalana de Residus,
i d’acord amb la normativa sectorial
vigent (Llei 6/1993 reguladora dels residus, Decret 93/1999 sobre procediments
de gestió dels residus i les normatives
que es puguin publicar al respecte).
Art. 24.- No es pot realitzar espargiment o incorporació al sòl dels fertilitzants fora de terres de conreu, prats, pastures i plantacions d’arbres de fusta en
terres de conreu.
Art. 25.- S’han d’utilitzar procediments que no posin en perill la salut
humana ni perjudiquin el medi ambient
i, en particular, que no comportin un risc
de contaminació de l’aigua o del sòl.
Art. 26.- Les explotacions estan obligades a enterrar les dejeccions ramaderes aplicades en terres de cultiu immediatament després de la seva aplicació si
es troben a una distància de menys de
500 metres d’un nucli habitat o a menys
de 150 metres d’un habitatge permanent;
o bé en un termini màxim de 48 hores en
la resta de casos, sempre que les condicions climatològiques no ho impedeixin.
En les parcel·les de pastures que no han
de ser roturades i on no s’enterren els
fertilitzants o bé en adobatge de cobertera en terres de cultiu o farratgeres, no
serà d’aplicació aquest article, encara
que caldrà tenir cura d’evitar molèsties
al veïnatge.
Art. 27.- Queda prohibida l’aplicació
de qualsevol tipus de fertilitzant en dis-

sabtes, diumenges i dies festius, així
com en horari nocturn (entre la posta i la
sortida del sol), excepte per causes
d’urgència, emergència o alguna altra
raó justificada i prèvia autorització
municipal. No es fa extensiva aquesta
prohibició quan l’aplicació es realitzi per
injecció al sòl, per bé que es manté la
prohibició d’aplicació en horari nocturn
per a qualsevol tipus d’aplicació.
Art. 28.- Queda totalment prohibit
que determinades parcel·les actuïn com a
abocadors, tant de dejeccions com
d’altres productes fertilitzants, dins del
conjunt de l’explotació així com la seva
aplicació en parcel·les permanentment
no conreades.
Art. 29.- Queda prohibida l’aplicació
de tot tipus de fertilitzants en èpoques de
pluges intenses o continuades, així com
en sòls entollats o nevats.
Art. 30.- Queda absolutament prohibit realitzar cap aplicació de qualsevol
tipus de fertilitzant directament a pous,
lleres, rieres o masses d’aigua superficials.

CAPÍTOL VII ACTUACIONS DE
CONTROL I INSPECCIÓ
Art. 31.- L’Ajuntament, en qualsevol
moment, d’ofici o en virtut de denúncia,
podrà inspeccionar les activitats sotmeses a aquesta ordenança per tal de comprovar el compliment de la mateixa. Així
mateix, es podrà requerir al titular
d’aquestes activitats perquè presenti la
documentació que es consideri pertinent.

CAPÍTOL VIII INFRACCIONS,
SANCIONS I MESURES CAUTELARS
Art. 32.- L’incompliment de les disposicions d’aquesta Ordenança serà sancionat d’acord amb la tipificació
d’infraccions i la determinació de sancions que estableixen la Llei 6/1993, de
15 de juliol, reguladora dels residus, i la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental, sens perjudici de cap altre
norma que sigui d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Qualsevol modificació de la normativa a què fa referència la present ordenança s’inclourà en aquesta de forma
directa, sense necessitat de revisió i/o
modificació de la mateixa.
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ANNEX 2. BONES PRÀCTIQUES
AGRÀRIES
a) És recomanable, per a una millor
prevenció de la contaminació per nitrats,
substituir els fertilitzants minerals d’origen industrial per fertilitzants d’origen
orgànic. Cal doncs, tenir en compte tècniques que permeten l’adobament orgànic de cobertera com és l’aprofitament
de la fracció líquida de les dejeccions,
prèviament separada, per a fertirrigació.
b) Cal evitar l’aplicació de fertilitzants en aquells períodes de l’any en què
el sòl es troba descobert bé per la manca
de cultiu o bé perquè s’està realitzant la
preparació del sòl; cal, doncs, aproximar
les disponibilitats del nitrogen aportat
pel fertilitzant amb els moments de més
necessitat per part del cultiu.
c) En el moment de realitzar aportacions de fertilitzants en terrenys amb fort
pendent caldrà prendre totes aquelles
mesures que limitin la formació d’escolament superficial, és recomanable mantenir en les parts baixes dels vessants i
en els límits inferiors de les parcel·les
una franja de vegetació espontània. Cal
evitar l’aplicació de fertilitzants minerals
en aquelles parcel·les on, pel seu pendent, hi ha risc d’escolament superficial
directe a les aigües superficials.
d) Es desaconsellen les aplicacions
de fertilitzants en sòls entollats o nevats;
en sòls inundables es recomana evitar les
aplicacions en èpoques de risc i incorporar els fertilitzants el més ràpid possible.
e) Cal evitar l’aplicació de fertilitzants en llocs o períodes en què el nivell
freàtic es trobi, per terme mitjà, a menys
de 90 cm de la superfície.
f) Es recomana seguir les pautes del
Manual del codi de bones pràctiques
agràries: Nitrogen per a la reducció del
volum de producció de fems i purins a
origen i per a les característiques constructives dels sistemes d’emmagatzematge.
g) Per tal d’ajustar les quantitats de
fertilitzants aplicades a les necessitats
dels cultius es recomana realitzar plans
de fertilització o de gestió de nutrients
basats en càlculs (per exemple el balanç
de nitrogen) o en anàlisis de sòl o planta.
Així mateix, és recomanable fraccionar
les aportacions i disposar de maquinària
que permeti assegurar una distribució
uniforme del fertilitzant.
h) Es recomana afavorir les rotacions
de cultius que cobreixen el sòl la major
part de l’any.
i) En zones de regadiu es dóna un
risc de rentat de nitrats pel que cal disposar d’un disseny adequat del sistema
de reg que n’asseguri una bona eficiència i uniformitat.
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j) En el transport de dejeccions
ramaderes es recomana la utilització de
pràctiques i maquinària preparada per
ocasionar el mínim de molèsties per
olors i contaminació atmosfèrica.

BOP de Girona núm. 230 - 30 de novembre de 2004
2/2003, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i 94.3 del Reglament de personal al servei de les entitats locals.
La Bisbal d’Empordà, 15 de novembre de 2004.— El President. Signat:
Ricard Herrero Suñer.

ANNEX 3. RELACIÓ DELS MUNICIPIS QUE, PER DELEGACIÓ, S’HAN
INCLÒS EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
D’AQUESTA ORDENANÇA
a) Argelaguer, Castellfollit de la
Roca, les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Sales de
Llierca, Sant Feliu de Pallerols, Sant
Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Santa
Pau, Tortellà i la Vall de Bianya.

Núm. 11.957
CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA
Edicte sobre acceptació d’una delegació
El Ple del Consell Comarcal de la
Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 9 de novembre de 2004, va acordar, entre d’altres, acceptar la delegació
de l’Ajuntament de Maià de Montcal per
la gestió tributària i la recaptació de
l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Acord que es fa públic d’acord amb el
que disposen els articles 7 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 175 del
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels ens locals.
El President. Signat: Miquel Noguer i
Planas.

Núm. 11.817
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDÀ
Edicte de contractació de personal
Per decret d’aquesta Presidència
número 424/2004 del dia 11 de novembre
de 2004 es va disposar contractar amb
caràcter d’urgència, d’acord amb allò que
estableix l’article 22 del Reglament de
personal al servei de les entitats locals el
senyor Ramon Gros Garcia com a educador social per a l’EBASP de Palamós.
Es fa públic en virtut del que disposen
els articles 291.3 del Decret Legislatiu

Núm. 11.961
CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En el cas que no es presenti cap reclamació, el Pressupost General, les Bases
d’execució, la Plantilla i la relació de
llocs de treball es consideraran definitivament aprovats sense necessitat d’adoptar
cap altre acord. En cas contrari el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldreles.
Ripoll, 24 de novembre de 2004.—
La Presidenta. Signat: Josefina del Pozo
Álvarez.

Anunci d’aprovació proposta de suplement i concessió de crèdit extraordinari
El plenari d’aquest Consell Comarcal
del Ripollès, en la sessió del dia 23 de
novembre actual, aprovà la proposta de
suplement i concessió de crèdit extraordinari en el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès per al 2004, finançada
per mitjà del romanent de tresoreria de
l’exercici de 2003. L’expedient tramitat
s’exposa al públic pel termini de quinze
dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci.
Durant aquest període s’hi podran formular les reclamacions i suggeriments
que es creguin oportuns, de conformitat
amb les disposicions legals vigents.
La corporació disposarà, per a resoldre-les, d’un termini de trenta dies.
En el supòsit de no formular-s’hi
reclamacions, l’expedient de modificació
quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Ripoll, 24 de novembre de 2004.—
La Presidenta. Signat: Josefina del Pozo
Álvarez.

Núm. 11.960
CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS
Anunci d’aprovació inicial pressupost
general i plantilla exercici 2005
Aprovat inicialment pel plenari del
Consell, en sessió de data 23 de novembre de 2004, el Pressupost General
d’aquesta Entitat per a l’any 2005, conjuntament amb les Bases d’execució, la
Plantilla i la relació dels llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual, estarà a disposició del públic a
la Secretaria del Consell durant quinze
dies hàbils, dins dels quals qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant del Ple, les reclamacions que estimi convenients, tal com
disposa l’article 169 del Reial decret

Ajuntaments

Núm. 11.838
AJUNTAMENT
D’AIGUAVIVA
Edicte d’aprovació provisional ordenança municipal
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió
celebrada el 10 de novembre de 2004,
adoptà l’acord d’aprovar provisionalment
l’Ordenança Municipal Reguladora de la
taxa per la Llicència d’Autotaxis i altres
Vehicles de Lloguer.
L’expedient, que es troba de manifest
a la Secretaria d’aquest Ajuntament, se
sotmet a informació pública durant el
període d’un mes a partir de l’endemà de
la data de publicació d’aquest edicte en el
BOP per tal que tots els interessats
puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Aiguaviva, 19 de novembre de
2004.— L’Alcalde. Signat: Secundí
López i Pousa.

Núm. 11.837
AJUNTAMENT
D’AIGUAVIVA
Anunci sobre aprovació provisional
d’una ordenança municipal
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió
celebrada el 10 de novembre de 2004,
adoptà l’acord d’aprovar provisionalment
l’Ordenança Municipal Reguladora del
Servei de Taxi a Aiguaviva.
L’expedient, que es troba de manifest
a la Secretaria d’aquest Ajuntament, se
sotmet a informació pública durant el
període d’un mes a partir de l’endemà de

