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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'EMPLAÇAMENT, I DE LES
MESURES CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS
RAMADERES I DE TINENÇA D’ANIMALS DEL TERME MUNICIPAL DE
TREMP
1. Antecedents
1.1. Justificació. El constant creixement de la ramaderia intensiva com a font
d’ingressos complementària, i en molts casos principal, de l’empresa agrària ha
arribat a generar un problema en el benestar i sanitat ambiental que requereix una
actuació municipal reguladora que comptabilitzi els interessos del sector ramader
amb els interessos generals de la societat.
Pel mateix motiu cal regular la tinença d’animals domèstics i els supòsits en què
pugui ser considerada com nucli zoològic.
També cal donar una solució, temporal o definitiva, a totes aquelles instal·lacions
ramaderes o de tinença d’animals que, malgrat no disposar dels permisos
reglamentaris, hi existeixen.
Finalment cal regular l’aplicació de purins als conreus ja que depenent de com
se'n faci i la seva localització pot provocar molèsties i conflictes que cal evitar
mitjançant l’establiment de mesures que, sense privar als agricultors de
l’adobament dels seus cultius, minimitzi les molèsties que generi aquesta activitat.
Així mateix, i atès que el nucli urbà del municipi del Pont de Montanyana (Osca)
malgrat estar separat del nucli de TREMP per 28 Km limita sense solució de
continuïtat amb el terme municipal de TREMP, s’ha de tenir en compte aquest fet
per tal que aquest nucli no hagi de suportar les molèsties de les instal·lacions
ramaderes que puguin instal·lar-se a 28 Km de TREMP però a 1 m. del nucli urbà
del Pont de Montanyana. (*)
1.2. Dades del Municipi. El Municipi de TREMP compta amb 5.503 habitants de
dret, segons les dades de la darrera renovació del padró municipal d’habitants,
distribuïts en els següents nuclis de població:
Nom del nucli de població
TREMP
VILAMITJANA
PALAU DE NOGUERA
SUTERRANYA
PUIGCERCÓS
ESPLUGA DE SERRA
SANTA ENGRÀCIA
AGBS
TORRE DE TAMÚRCIA
PONT D’ORRIT
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4.821
239
103
67
62
47
22
21
19
18

Pàg. 3

CASTISSENT
GURP
PUIGVERD
MASOS DE TAMÚRCIA
SANT ADRIÀ
EROLES
TERCUI
TENDRUI
CASTELLET
SAPEIRA
TOROGÓ
AULÀS
CLARET
ESPILLS
CLARAMUNT
FÍGOLS
ESCARLÀ
ESPLUGAFREDA

17
12
8
7
6
6
6
5
4
3
3
2
2
2
1
0
0
0

Així mateix, i atès que el nucli urbà del municipi del Pont de Montanyana (Osca)
malgrat estar separat del nucli de TREMP per 28 Km limita sense solució de
continuïtat amb el terme municipal de TREMP, s’ha de tenir en compte aquest fet
per tal que aquest nucli no hagi de suportar les molèsties de les instal·lacions
ramaderes que puguin instal·lar-se a 28 Km de TREMP però a 1 m. del nucli urbà
del Pont de Montanyana.
2. Normes reguladores de les activitats ramaderes i de tinença d’animals.
Article 1. Objecte de l’ordenança.
1.
Mitjançant aquesta ordenança es regula l’emplaçament de les activitats
ramaderes, tinença d’animals domèstics i nuclis zoològics al terme municipal, així
com les normes de general aplicació i mesures correctores exigibles a les
activitats de tinença d’animals.
2.
També s’estableix el règim aplicable, a totes aquelles instal·lacions ramaderes o
de tinença d’animals que, malgrat no disposar dels permisos reglamentaris, hi
existeixen.
3. Finalment es regula l’aplicació de purins als conreus per tal que sense privar als
agricultors de l’adobament dels seus cultius, es minimitzin les molèsties que
genera aquesta activitat.
Article 2. Animals domèstics.
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3.

4.

Amb caràcter general, i sempre que no constitueixin nucli zoològic o activitat
ramadera, és permesa la tinença d’animals domèstics en els domicilis particulars,
sense cap finalitat comercial o econòmica i condicionada a les circumstàncies
higièniques, òptimes per al seu allotjament, a l’absència de risc sanitari, perill o
molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix.
Els posseïdors d’animals domèstics hauran de poder acreditar la seva propietat i
la legalitat de la seva adquisició i seran responsables, sense perjudicis de la
responsabilitat subsidiària dels propietaris, dels perjudicis, i molèsties que
ocasionin a les persones i bens, i especialment a les vies i espais públics i al medi
natural, d’acord amb el que preveu el Codi Civil i resta de normes aplicables.
A aquests efectes es consideren animals domèstics els gossos, gossos pigall,
gats, aus, ocells i animals de terrari o aquari que tradicionalment es consideren
de companyia i conviuen amb l’home al seu domicili.
En cap cas es consideraran animals domèstics o de companyia les espècies
protegides o els animals salvatges la comercialització dels quals no estigui
autoritzada legalment amb destinació preferent a la convivència amb les
persones.
Aquesta autorització no afecta les relacions estrictament privades derivades de la
propietat horitzontal o qualsevol altra d’aplicació.

Article 3. Límits i condicions per a la tinença d’animals domèstics.
1.
Els propietaris i posseïdors d’animals domèstics estan obligats a mantenir-los en
adequades condicions higiènico-sanitàries i, en aquest sentit, han d’estar
correctament vacunats, desparassitats, allotjats, alimentats i controlats
sanitàriament.
2.
Els propietaris i posseïdors de gossos estan obligats a més
a) A inscriure’ls al cens municipal en el termini màxim de 3 mesos comptats des
de la data de naixement o adquisició de l’animal, i a comunicar, dins del
mateix termini, la transferència, desaparició o mort de l’animal.
b) A identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents especificats a
l’article 8 de la Llei 3/88 de protecció dels animals, modificada per la Llei 3/94,
c) A vetllar perquè l’animal porti en tot moment la seva identificació censal.
d) A vacunar-los contra aquelles malalties objecte de prevenció, realitzar un
control sanitari anual i a proveir-se de la targeta sanitària, la qual acreditarà el
compliment de les obligacions anteriors.
3.
Els propietaris i posseïdors de la resta d’animals domèstics estan obligats a
censar-los a l’Ajuntament quan així s’estableixi.
4.
Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per a impedir que el comportament d’aquells alteri la tranquil·litat dels
veïns. Especialment han de vetllar perquè de les 22 hores a les 8 hores els sons,
crits o cants dels animals destorbin el descans dels veïns.
5.

Amb caràcter general no podrà haver en un domicili més de 3 gossos o gats o 15
coloms o petits ocells, i únicament en supòsits excepcionals degudament
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acreditats s’autoritzarà la presència de més. Tanmateix l’Ajuntament, en atenció a
les molèsties que pugui ocasionar la tinença d’animals domèstics, la forma en
què es tinguin o altres raons objectives podrà limitar el nombre dels què es
puguin posseir en un mateix domicili i, fins i tot, podrà no autoritzar la presència
de determinats animals en alguns immobles.
Article 4. Normes de general aplicació relatives als animals.
1.
Amb caràcter general queda prohibit causar danys o cometre actes de crueltat i
maltractaments als animals domèstics o salvatges en règim de convivència o
captivitat, així com realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o
paròdies en les quals se’ls mati, fereixi, maltracti o hostilitzi, i els actes públics no
permesos legalment, l’objectiu dels quals sigui la mort o el patiment de l’animal.
2.
Els propietaris de serveis i establiments públics de tota mena, hotels, bars, locals
d’espectacles públics, esportius o culturals, o altres hauran de decidir sobre la
possibilitat que hi accedeixin animals, la manera en què poden fer-ho que com a
mínim serà lligats i vigilats i ho hauran de fer públic per a general coneixement.
En el supòsit que es prohibeixi l’accés d’animals, n’estaran exclosos els gossos
pigall.
3.
La presència d’animals de companyia en els ascensors, llevat dels gossos pigall,
no coincidirà amb l´ús que en puguin fer les persones diferents dels seus
posseïdors o titulars, llevat que ho acceptin.
4.
L’Ajuntament podrà establir zones on no sigui admesa la presència d’animals i en
donarà publicitat.
Article 5. Obligacions dels posseïdors d’animals.
1.
La mera tinença d’animals comporta per a qualsevol titular o posseïdor el
sotmetiment a les obligacions esmentades anteriorment i especialment a les
següents:
a) A realitzar de forma immediata qualsevol actuació que sigui necessària per
pal·liar les molèsties, danys o riscos generats per a les persones o les coses
pels animals que posseeixen o dels que són titulars.
b) A facilitar de forma immediata i, en qualsevol cas, abans de 24 hores, les
dades pròpies i de l’animal causant del perjudici, incloent la documentació
sanitària a les persones perjudicades, als seus representants legals, a
l’Ajuntament i a posar-ho en coneixement de les autoritats competents.
c) A facilitar l’observació veterinària i acomplir les mesures sanitàries que siguin
necessàries per avaluar i pal·liar els risc sanitari generat per l’animal.
d) A no netejar els animals a les vies i/o espais públics.
e) A sacrificar o permetre el sacrifici de qualsevol animal afectat per malalties
cròniques inguaribles o malalties que puguin comportar un risc per a la salut
de les persones.
f) A permetre que els serveis sanitaris realitzin les comprovacions necessàries
per constatar el compliment d’aquesta ordenança o de qualsevol norma que
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garanteixi la seguretat, salubritat i higiene dels propis animals, de les
persones o de les coses.
g) A adoptar les mesures necessàries perquè els animals no embrutin amb
deposicions les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes
d’edificis o mobiliari urbà. Si no es pot evitar, el posseïdor o titular de l’animal
està obligat a recollir i retirar els excrements dipositats, de forma immediata, a
netejar l’espai afectat i a dipositar els residus dins de bosses o altres
embolcalls adients als contenidors o altres elements que l’Ajuntament pugui
indicar.
h) Els titulars o posseïdors d’animals seran responsables que circulin per les vies
i/o espais públics lligats, identificats i amb una persona que en tingui cura.
Fins i tot hauran de circular amb morrió quan l’Ajuntament ho estableixi en
funció de la perillositat de l’animal o de les peculiaritats dels llocs on circulin.
i) Els titulars o posseïdors d’animals no podran lligar-los als elements del
mobiliari urbà.
j) Els titulars o posseïdors d’animals no podran abandonar-los i en el supòsit
que no desitgin continuar tenint-los a sol·licitar dels serveis municipals la seva
retirada i sacrifici, previ l’abonament dels costos corresponents, i l’acreditació
de la seva titularitat o possessió, o sacrificar-los directament sota control
veterinari.
La normativa aplicable a l’abandó d’animals és la prevista a la Llei de
Protecció dels Animals i normes que la desenvolupin o substitueixin.
k) A acceptar i donar compliment a qualsevol requeriment que realitzi
l’Ajuntament per garantir la seguretat i la inexistència de molèsties provocades
pels animals, fins i tot pemetent el seu sacrifici quan calgui, i assumir
qualsevol despesa que comporti l’execució d’aquestes mesures.
Si els titulars o posseïdors d’animals són requerits per l’Ajuntament per al
compliment de qualsevol obligació, i especialment de les anteriors, i no ho fan dins
del termini fixat, l’Ajuntament procedirà a fer-ho de forma subsidiària, sense
perjudici que a més incoï el corresponent expedient sancionador.
L’existència d’una situació de perill o risc certa, per als animals, les persones o
les coses, legitima l’Ajuntament per actuar de forma immediata, sense necessitat
de requeriment previ.

Article 6. Emplaçament d’activitats ramaderes i nuclis zoològics.
1.
Queda prohibida la ubicació en tot els nuclis de població del municipi de TREMP,
de qualsevol tipus de granja, estable, quadra o corral de bestiar amb finalitats
industrials i/o particulars, llevat de les instal·lacions d’autoconsum que es regulen
a l’apartat 2. d’aquest article.
Tampoc s’hi podran ubicar cap dels nuclis zoològics als que fa referència l’article 3
de l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 28.11.88 (DOGC
del 30.12.88), llevat de les botigues d’animals i altres establiments de venda,
l’establiment per temps inferior a una setmana de circs ambulants i les
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col·leccions zoològiques privades, laboratoris, centres de recollida d’animals o
altres nuclis zoològics que per les seves característiques, capacitat, volum i abast,
acreditin a l’expedient tramitat la inexistència de molèsties, sorolls, olors, riscos
sanitaris, higiènics o d’un altre tipus.
En tots aquests supòsits s’exigirà la corresponent llicència que, si s’escau, haurà
de tramitar-se de conformitat amb la legislació d’activitats classificades.
En tots els nuclis de població diferents de TREMP es consideraran innòcues i, per
tant s’autoritzarà la instal·lació de corrals per autoconsum i pel bestiar de tir,
considerant-se com autoconsum les explotacions ramaderes que no superin el
següent nombre de caps, podent-se tenir diferents menes de bestiar.
- Porquí: Màxim 1 truja o 5 porcs d’engreix.
- Aviram: Màxim 15 gallines ponedores o el mateix nombre de pollastres.
- Cunícola: Màxim de 5 conilles amb les seves cries corresponents.
- Vacú: 1 vaca lletera i 1 vedell.
- Equí: 1 cavall o 2 someres o 2 rucs.
- Oví i cabrum : 15 unitats.
Les explotacions ramaderes o nuclis zoològics de nova instal·lació que no es
trobin dins de les excepcions esmentades als apartats anteriors d’aquest article
s’hauran d’ubicar a una distància envers els nuclis de població que superi els
següents valors:
Nom nucli de població

Distància mínima

TREMP

500 metres

EL PONT DE MONTANYANA
VILAMITJANA
Resta de nuclis

4.

5.

500 metres
400 metres
200 metres

La distància mínima d’una explotació ramadera o nucli zoològic envers habitatges
aïllats habitats permanentment que no siguin del mateix titular de l’explotació o
nucli zoològic serà, així mateix, de 100 metres.
En el supòsit que l'Ajuntament o qualsevol altre Organisme Estatal, Autonòmic,
Provincial o Comarcal, que tingui competències per variar, ampliar, o modificar els
límits dels nuclis de població, que actualment hi ha definits, ho faci a l’empara de
les disposicions legalment establertes, i que per aquest fet entrin a formar part
d’ell instal·lacions ramaderes que en l’actualitat són en sòl rústic, els hi serà
d’aplicació el que preveuen les Disposicions Transitòries d’aquesta ordenança
però pel que fa al termini fixat per al seu trasllat fora del nucli, aquest comptarà a
partir del dia 1 de gener de l’any següent al de l’aprovació definitiva de la
modificació dels límits.
Qualsevol activitat de tinença d’animals que sigui considerada com innòcua,
perdrà aquesta caràcter en el supòsit que pel seu volum o característiques
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generi molèsties o riscos que justifiquin el seu sotmetiment a la normativa
reguladora de les activitats classificades.
Article 7. Forma de calcular les distàncies.
1.
Per nucli de població s’entén el casc urbà (sòl urbà i l sòl urbanitzable), delimitat
per les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de TREMP i les Normes
Complementàries dels Nuclis Agregats per a cada nucli del municipi.
2.
Les distàncies als nuclis de població o habitatges aïllats es mesuraran sobre
plànol i en línia recta i horitzontal, prenent com a referència:
a) Respecte del nucli o habitatge, la part del mateix més propera a l’explotació o
instal·lació.
b) Respecte l’explotació o la instal·lació, la part més propera al nucli de qualsevol
de les seves parts, sigui quina sigui, de les previstes al projecte tècnic
(tanques, fosses, edificis, etc).
Article 8. Normes d’aplicació i mesures correctores.
1.
Totes les explotacions ramaderes i nuclis zoològics hauran de complir la
normativa específica aplicable a cada tipus d’activitat, especialment la de
distàncies entre instal·lacions relacionades i disposar instal·lacions i condicions de
maneig suficients per a la correcta gestió ambiental, adequades a les seves
característiques i capacitat.
Article 9. Característiques exigibles a les instal·lacions de les activitats
ramaderes i nuclis zoològics.
1.
S’haurà de disposar de femer, de fossa o de dipòsit per als purins, construïts amb
materials i formes que garanteixin l’estanqueïtat i impermeabilitat, amb una
capacitat d’emmagatzematge dels excrements i aigües residuals que equivaldrà,
com a mínim, a la producció d’aquests en quatre mesos, o bé disposar de
qualsevol altre sistema oficialment aprovat de gestió d’excrements líquids i sòlids.
2.
S’haurà de disposar de fossa de cadàvers estanca o acreditar que es disposa o
participa en algun sistema de recollida i eliminació oficialment aprovat i autoritzat
pels òrgans competents.
3.
Respecte les instal·lacions complementàries a una explotació ramadera cal
remarcar que l’explotació ramadera es defineix com el conjunt d’animals,
instal·lacions i altres bens i drets organitzats empresarialment pel seu titular per a
la producció ramadera (bestiar, ous, llets i/o altres productes ramaders) que
constitueixen en si mateixa una unitat tècnico-ecònomica caracteritzada per la
utilització d’uns mateixos mitjans de producció i per estar ubicada en una finca o
conjunt de finques explotades per un mateix titular. En base a aquesta definició
no s’autoritzaran les explotacions ramaderes que tinguin les pròpies basses
d’emmagatzematge de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a
una correcta gestió ambiental en una localització geogràfica que no conservi la
integritat territorial de l’explotació ramadera.
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En el mateix sentit i adequant-lo a la naturalesa de l’explotació, s’interpretaran les
prescripcions anteriors als nuclis zoològics definits a l’ordre de 28.11.88
esmentada.
Les mesures generals esmentades es concreten, per als diferents tipus de bestiar,
en el següent:
• Granges porcines:
- Si els fems generats en l’explotació són sòlids caldrà disposar d’un femer
impermeable amb fossa de recollida de lixiviats. La fossa de recollida de
lixiviats tindrà una capacitat igual al 5% del volum total del fem emmagatzemat.
La capacitat de femer serà d’1m3 per plaça d’engreix i de 2m3 per cada
reproductor.
- Si els residus ramaders generats en l’explotació són líquids caldrà disposar
d’una bassa de purins impermeable, encerclada amb una tanca i amb capacitat
per emmagatzemar el purí produït durant quatre mesos. És recomanable
l’existència de dues fosses independents a fi que, mentre una es buida l’altra
estigui plena.
La capacitat mínima d’emmagatzematge de purins serà la suma de la bassa i
els slats i equivaldrà a 1m3 per plaça d’engreix i a 2m3 per plaça de
reproductor.
- Fossa de cadàvers permeable, hermèticament tancada per sobre, o altre
sistema de destrucció, i/o de gestió, recomanant-se, en aquest cas, la recollida
de cadàvers per empresa autoritzada per al seu aprofitament en la indústria de
farina de carn.
• Granges avícoles:
- En el cas que es produeixin residus líquids, la fossa de purins haurà d’ésser
impermeable, vallada i amb capacitat per a quatre mesos. Es recomana
l’existència de dues fosses independents.
Capacitat mínima: (Fossa + slat) 0,01 m3 / animal.
- Si els residus produïts són sòlids (gallinassa) s’hauria de disposar d’un femer,
amb capacitat mínima de 0,01 m3 / animal.
- Fossa de cadàvers permeable i hermèticament tancada.
• Granges vacunes:
- Bassa de purins impermeable (capacitat mínima: 2 m3 / animal) o femer
impermeable de la mateixa capacitat amb fossa de recollida de lixiviats (de
capacitat igual al 5% del volum total de fem emmagatzemat).
- Fossa de cadàvers, permeable i hermèticament tancada, i/o altre sistema de
destrucció i/o gestió, recomanant-se, en aquest cas, la recollida dels cadàvers
per empresa autoritzada amb destinació a la indústria de farina de carn.
• Granges cunícoles:
- Femer impermeable (de 0,03 m3 de capacitat per gàbia de reproductor).
- Fossa de cadàvers permeable i hermèticament tancada o altre sistema de
destrucció.
• Granges ovines
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- Femer impermeable (de 0,5 m3 de capacitat per reproductor).
- Fossa de cadàvers permeable i hermèticament tancada o altre sistema de
destrucció.
• Granges d’estruços
- Fins que no hi hagi una normativa específica s’exigiran els mateixos
requeriments que a les granges ovines, tot i que s’inscriuran al registre
d’explotacions avícoles.
Article 10. Requeriments per al maneig de residus.
1.
El titular de l’explotació ramadera o nucli zoològic haurà de disposar de terra de
conreu, pròpia o contractada, suficient per a una correcta utilització agrícola dels
fems i/o dels purins, o bé haurà de justificar que participa o disposa d’altre sistema
de gestió de residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans
competents.
2.
L’aplicació dels fems i/o purins en el camp es farà atenent les següents
prescripcions:
a) Queda prohibida l’aplicació de purins als camps ubicats a una distància inferior
als 50 m. de canals, sèquies o qualsevol tipus de conducció d’aigua i a menys
de 200 m. del nucli urbà de TREMP.
b) Els purins o fems, un cop escampats en els terrenys s’hauran de colgar durant
el mateix dia de l’abocament.
3.
El pas de vehicles que transportin purins i/o fems per dins les poblacions haurà
d’efectuar-se complint la normativa aplicable en matèria de transport d’aquesta
mena de residus. En tot cas, haurà de garantir-se que no es produiran olors
excessius i que els vehicles utilitzats, plens o buits, no podran estacionar-se a la
via pública si produeixen males olors.
Tanmateix, l’Ajuntament es reserva la facultat d’establir un horari de circulació per
als vehicles que transportin purins i/o fems els quals hauran de respectar-lo.
Article 11. Infraccions administratives.
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que
representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents
articles de desenvolupament.
Article 12. Responsables de les infraccions administratives.
1.
Són responsables de les infraccions administratives previstes en aquesta
ordenança tots aquells qui han participat en la comissió del fet infractor per
qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques. Són responsables en
concepte d’autor i coautor aquells qui han comès directament i immediatament el
fet infractor i també aquells qui han impartit les instruccions o ordres necessàries
per a cometre’l.
La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la
infracció.
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2.
3.

4.

Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se’ls
atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
En les infraccions relatives a actes subjectes a llicència, que es produeixin amb
incompliment de les seves condicions de la llicència, en seran responsables les
persones físiques i jurídiques que en siguin titulars.
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense
haver-la obtingut, en serà responsable a més la persona física o jurídica sota la
relació de dependència de la qual, en el seu cas, actuï l’autor material de la
infracció.

Article 13. Classes d’infraccions.
Les infraccions administratives a aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
Tanmateix cal distingir a l’hora de fixar l’import de la sanció les que fan referència a la
normativa de protecció dels animals i a la de residus.
Article 14. Infraccions de la normativa de protecció dels animals.
1. Són infraccions lleus
a) No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència de l’animal
(art. 3.2a final).
b) Qualsevol altre acció o omissió contràries a aquesta ordenança que no estiguin
expressament previstes en aquest article ni en la Llei 3/88, de 4 de març, o
altres normes de protecció dels animals.
2.

Són infraccions de caràcter greu
a) Tinença d’animals domèstics no qualificats com de companya i d’animals
salvatges sense autorització (art. 2).
b) Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o manca
d’alimentació (art.3.1.).
c) No censar els gossos (art. 3.2a).
d) No identificar els animals mitjançant els sistemes establerts o anul·lar sense
control veterinari ni autorització la identificació efectuada (art. 3.2.b).
e) No disposar de cartilla sanitària (art. 3.2.d).
f) Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada una situació de
perill, risc o molèsties als veïns, a d’altres persones o animals (art. 3.4 i 5.1.a).
f) La tinença d’un major nombre d´animals domèstics dels autoritzats (art. 3.5).
h) Accedir o permetre l’accés o estada animals als locals o llocs on és prohibit
expressament (art. 4.2 a 4.4.)
i) No realitzar de forma immediata les actuacions previstes a l’art. 5.1.a.
j) No facilitar les dades d’un animal agressor (art. 5.1b).

Ordenança Reguladora d’Activitats Ramaderes

Pàg. 12

3.

k) No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal
agressor (art. 5.1c).
l) No comunicar als responsables sanitaris o a la policia municipal les incidències
que puguin produir-se durant el període d’observació veterinària (art.5.1c).
m)No sacrificar ni permetre el sacrifici de qualsevol animal afectat per malalties
(art. 5.1.e).
n) No permetre que els serveis sanitaris realitzin el que preveu l’art. 5.1.f. i
incomplir el que preveu l’art. 21.
o) La circulació de gossos pel carrer sense anar lligats (art. 5.1.h).
p) La circulació dels gossos sense anar identificats, encara que estiguin censats
(art.5.1.h).
q) Embrutar les vies i/o espais públics, amb deposicions, dipositar les defecacions
dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les
façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà (art. 5.1g).
r) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar informació necessària
sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment
de les seves funcions, i també el subministrament d’informació o documentació
falsa, incompleta o que indueixi a l’error, implícitament o explícita.
s) Les previstes com a greus a la normativa de protecció dels animals.
t) Reiteració en la comissió d’infraccions lleus, que es produirà quan es cometin
tres o més infraccions lleus en el termini d’un any.
Són Infraccions de caràcter molt greu.
a) La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als
animals domèstics de companya (art. 3.2d).
b) Maltractar els animals (art. 4.1)
c) No comunicar a l’Ajuntament l’agressió d’un animal (art. 5.1.b)
d) No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària (art. 5.1.c).
e) Sacrificar un animal sense control veterinari (art. 5.1j).
f) Abandonar els animals (art. 5.1.j).
g) Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals pugui ser raonablement
previsible (art. 5.1h).
h) Les previstes com a molt greus a la normativa de protecció dels animals.
i) Reiteració en la comissió d’infraccions greus, que es produirà quan es cometin
tres o més infraccions greus en el termini d’un any.

Article 15. Infraccions de la normativa de residus.
1.
Són infraccions lleus
a) La utilització indeguda de les instal·lacions de gestió de residus que no ocasioni
perjudici per al medi ambient.
b) L’incompliment de l’article 10.3. d’aquesta ordenança.
c) L’incompliment de l’article 10.2. b) d’aquesta ordenança.
d) Qualsevol altre acció o omissió contràries a aquesta ordenança i referents a la
gestió de residus, que no estiguin expressament previstes en aquest article ni
en la normativa de residus.
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2.

3.

Són infraccions greus
a) L’incompliment de les condicions imposades en les llicències per a l’exercici
d’activitats regulades per aquesta ordenança quant a la gestió excrements
sòlids i líquids i d’animals morts.
b) L’incompliment de l’article 10.2.a) d’aquesta ordenança.
c) Les previstes com a greus a la normativa de residus.
d) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus, que es produirà quan es cometin
tres o més infraccions lleus en el termini d’un any.
Són infraccions molt greus
a) Les previstes com a molt greus a la normativa de residus.
b) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus, que es produirà quan es cometin
tres o més infraccions lleus en el termini d’un any.

Article 16. Sancions per incompliment de la normativa de protecció dels animals.
1.

2.

3.

4.

Com a sanció per les infraccions administratives de la normativa de protecció dels
animals s’imposaran multes d’acord amb la següent escala:
Infraccions lleus:
de 2.000 a 5.000 PTA
Infraccions greus:
de 5.000 a 10.000 PTA
Infraccions molt greus:
de 10.000 a 25.000 PTA
La classificació de la infracció i la imposició de la multa hauran de tenir la deguda
adequació amb els fets, ponderant-se per això els següents criteris d’aplicació:
a) L’existència d’intencionalitat.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa.
d) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
e) La transcendència social.
La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la
reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la
indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
Quan l’Ajuntament consideri que la imposició de les sancions previstes en aquesta
ordenança no és suficient, podrà tramitar l’expedient sancionador i elevar-lo a
l’autoritat administrativa corresponent, d’acord amb el que preveuen els articles 46
i 47 i concordants de la Llei 3/88 de protecció dels animals.

Article 17. Sancions per incompliment de la normativa de residus.
1.
Com a sanció per les infraccions administratives de la normativa de residus
s’imposaran multes d’acord amb la següent escala:
Infraccions lleus:
Infraccions greus:
Infraccions molt greus:
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2.

3.

i/o clausura definitiva de l’activitat.
En la tramitació d’aquests expedients, i especialment quant a la gradació de les
sancions, les mesures cautelars, la imposició de multes coercitives i el
procediment aplicable s’estarà al que preveu la Llei 6/93 de 15 de juliol,
reguladora dels Residus ( DOGC núm. 1776 de 20 de juliol) i normes
complementàries, en tot allò no previst per aquesta ordenança.
Quan l’Ajuntament consideri que la imposició de les sancions previstes en aquesta
ordenança no és suficient, podrà tramitar l’expedient sancionador i elevar-lo a
l’autoritat administrativa corresponent, d’acord amb la normativa de residus.

Article 18. Prescripció.
1.
Les infraccions molt greus prescriuen als quatre anys, les greus als dos anys i les
lleus als sis mesos. Aquests terminis començaran a comptar des de la finalització
real de la conducta infractora.
2.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als quatre anys, les
imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus als sis
mesos. Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia següent a aquell
en què hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va
imposar la sanció.
La prescripció d’infraccions i sancions no afecta l’obligació de restaurar i
indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats.
3.
Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no
hagués recaigut resolució expressa i definitiva, s’iniciarà el termini de 30 dies per
a la caducitat de l’expedient i arxiu de les actuacions
4.
Aquests terminis s’interrompran en els supòsits que el procediment s’hagués
paralitzat per causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la
jurisdicció penal.
Article 19. Mesures cautelars.
1.
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que
siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment
dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals.
2.
En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin
sense llicència i la retirada d’objectes, materials, utensilis o productes amb què
s’estigués generant o s'hagués generat la infracció.
3.
En casos en que sigui urgent la imposició d’aquestes mesures, el Comandament
de la Policia Municipal podrà imposar-les un cop formulada la preceptiva
denúncia. Amb l’acord d’incoació de l’expedient l’òrgan corresponent, ordenarà
mantenir-les, modificar-les o aixecar-les.
Article 20. Procediment sancionador.
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1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte
d’aquesta ordenança i per a la imposició de sancions i de les demés exigències
compatibles amb les sancions, correspon a l’Alcalde, el qual la pot desconcentrar
en els membres de la Corporació mitjançant l’adopció i publicació de la
corresponent disposició de caràcter general.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es
designi en la resolució d’incoació.
S’utilitzarà amb preferència el procediment abreviat i en la seva tramitació es
podrà acumular l’exigència, en el seu cas, a l’infractor de la reposició al seu estat
originari de la situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a
què ascendeix la indemnització dels danys i perjudicis causats al medi ambient, al
domini públic, edificis municipals, instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari urbà.
La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no s’acumulés,
en un procediment complementari, amb audiència del responsable.
En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions realitzades
pels serveis tècnics municipals.
Els actes administratius que resolguin el procediment comportaran, segons els
supòsits, l’execució subsidiària, el cobrament pel procediment de constrenyiment
sobre el patrimoni o la comunicació als tribunals per si cal obrir processos
d’aquesta naturalesa.
Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués
correspondre pels fets, es podran facilitar als titular dels béns o drets els
antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via
judicial.

Article 21. Comís d’animals.
1.
L’Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els seus
agents quan hi hagi un risc per a la salut pública, per a la seguretat de les
persones, i quan hi hagi indicis racionals d’infracció d’aquesta ordenança.
Igualment, en cas d’infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any, l’animal
pot ser comissat.
2.
El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador, a
la vista de la qual es retornarà al propietari/ària, restarà sota la custòdia de
l’Ajuntament o serà sacrificat.
3.
Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció, per raó de
comís, seran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.
4.
Amb caràcter general i sempre que hi hagi risc per a l’animal o per a la salut
pública serà dipositari de l’animal comisat el seu propietari o posseïdor, que haurà
d’adoptar al seu càrrec les mesures que s’imposin.
Article 22. Responsabilitat civil.
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La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la
responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui
correspondre al sancionat.
Article 23. Normativa sancionadora aplicable.
En tot allò no previst en aquesta ordenança i la normativa de règim local sobre règim
sancionador, serà d’aplicació en primer lloc, la normativa sobre procediment
sancionador que dicti la Generalitat de Catalunya i, supletòriament la que dicti
l’Administració de l’Estat.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’article 9.2. i el capítol V de la vigent Ordenança Municipal de Policia i Bon
Govern, així com qualsevol altra disposició municipal que s’oposi a la present
ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació integra al
Butlletí Oficial de la Provincia.
Faig constar que, a dia d’avui, els 20 fulls precedents reflecteixen el text vigent
d’aquesta ordenança. Les dades de tramitació de la mateixa es transcriuen a
continuació:
Ordenança reguladora d’activitats ramaderes i tinença d’animals domèstics
Aprovació Inicial:
Ajuntament Ple
2-12-1997
Modificació 7-11-2000
BOPL
Aprovació definitiva:
Ajuntament Ple
Aprovació inicial sense reclamacions
BOPL
13 de 29-01-1998
Correcció errades 014 de 01-02-2001
Modificació154 de 21-12-2000
Acatament sentència 385 10-07-2008
Contenciós
TSJC
Sentència 385 de 24-04-2007
Expedient:
413/94-AD181
F/ajuntament/ordenances i reglaments/textos vigents/11 ...
Tremp, 10 de juliol de 2008
Enrique VICENTE AÑAÑOS,
El secretari
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TINENÇA D’ANIMALS DEL TERME MUNICIPAL DE TREMP

ÍNDEX
ANTECEDENTS
NORMES REGULADORES DE LES ACTIVITATS RAMADERES I DE TINENÇA
D’ANIMALS.
Article 1. Objecte de l’ordenança.
Article 2. Animals domèstics.
Article 3. Límits i condicions per a la tinença d’animals domèstics.
Article 4. Normes de general aplicació relatives als animals.
Article 5. Obligacions dels posseïdors d’animals.
Article 6. Emplaçament d’activitats ramaderes i nuclis zoològics.
Article 7. Forma de calcular les distàncies.
Article 8. Normes d’aplicació i mesures correctores.
Article 9.- Característiques exigibles a les instal·lacions de les activitats
ramaderes i nuclis zoològics.
 Granges porcines
 Granges avícoles
 Granges vacunes
 Granges cunícoles
 Granges ovines
 Granges d’estruços
Article 10. Requeriments per al maneig de residus.
Article 11. Infraccions administratives.
Article 12. Responsables de les infraccions administratives.
Article 13. Classes d’infraccions.
Article 14. Infraccions de la normativa de protecció dels animals.
Article 15. Infraccions de la normativa de residus.
Article 16. Sancions per incompliment de la normativa de protecció dels
animals.
Article 17. Sancions per incompliment de la normativa de residus.
Article 18. Prescripció.
Article 19. Mesures cautelars.
Article 20. Procediment sancionador.
Article 21. Comís d’animals.
Article 22. Responsabilitat civil.

Ordenança Reguladora d’Activitats Ramaderes

Pàg. 18

Article 23. Normativa sancionadora aplicable.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL
DILIGÈNCIA

Ordenança Reguladora d’Activitats Ramaderes

Pàg. 19

