
 
 

 

EDICTE 
 
 
Es fa públic per a general coneixement que el dia 4 de juny de 2022 va quedar 
aprovada definitivament l’Ordenança reguladora de les activitats ramaderes, el text de 
la qual es transcriu d’annex. 
 
Contra la disposició de caràcter general abans esmentada no s’hi pot interposar cap 
recurs administratiu. Això no obstant, les persones interessades poden interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des del dia 
següent al d’aquesta publicació tot això de conformitat amb l’establert a l’article 112.3 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPAC), i 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.   
 
M Pilar Cases Lopetegui 
Alcaldessa 
 
 (Document signat electrònicament) 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LES ACTIVITATS RAMADERES  
 
 
ANTECEDENTS 

L’activitat ramadera a Catalunya, actualment es troba regulada per La Llei 40/2014, de 
25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 

En el mon rural, la modalitat d’autoconsum de les explotacions ramaderes, així com les 
de baixa capacitat és una modalitat d’explotació que cada dia augmenta, per la qual 
cosa es fa necessària la regulació d’aquestes activitats dins dels nuclis urbans. 

El municipi de Tremp consta de 29 nuclis agregats, la majoria dels quals amb molt 
baixa població. I la ciutat de Tremp es troba sobre els 5000 habitants censats. 

I amb la peculiaritat que el nucli de població de Pont de Montanyana (Osca), és limítrof 
amb el terme municipal de Tremp. 

Es considera necessari regular la implantació de les activitats ramaderes 
d’autoconsum per nucli de població, establint un ordre d’implantació tenint en compte 
la singularitat de cadascun d’aquests nuclis. 

També cal regular l’aplicació de purins als conreus ja que depenent de com es realitzi 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. 

El municipi de TREMP compta amb diferents nuclis agregats, els quals es llisten a 
continuació:  
 

Nom del nucli de població 
Tremp 
Vilamitjana  
Palau de Noguera 
Suterranya  
Puigcercós 
Espluga de Serra 
Santa Engràcia 
Torre de Tamúrcia  
Pont d’Orrit 
Castissent 
Gurp 
Puigverd 
Masos de Tamúrcia 
Sant adrià 
Eroles 
Tercui 
Tendrui 
Castellet 
Sapeira 
Torogó 
Aulàs 



   

Ordenança Reguladora d’Activitats Ramaderes Pàg. 2

Claret 
Espills  
Claramunt 
Fígols 
Escarlà 
Esplugafreda  
Casterner de les Olles 
Llastarri 
Orrit 

 
 
NORMES REGULADORES DE LES ACTIVITATS RAMADERES I DE TINENÇA 
D’ANIMALS D’AUTOCONSUM. 
 
Article 1 Objecte de l’ordenança. 
 
1. Mitjançant aquesta ordenança es regula l’emplaçament de les activitats ramaderes, 

i nuclis zoològics al terme municipal, així com les normes de general aplicació. 
 

2. L’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les 
persones, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública, i 
regula la convivència entre animals i persones reduint al màxim les molèsties que 
es puguin ocasionar. 

 
3. Es regula també 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 Definicions 
 
1. Explotació d’autoconsum: és aquella on la seva producció s’utilitza per satisfer les 

necessitats de la persona titular de l’explotació i no supera els límits establerts en 
aquesta ordenança. 
 

2. Definicions de l’espècie porcina: 
 Porc: animal de l’espècie porcina de qualsevol edat, inclòs el porc senglar. 
 Verro o semental: animal mascle destinat a la reproducció o al rezel de 

l’espècie porcina de més de 6 mesos d’edat. 
 Truja: animal femella de l’espècie porcina després del primer part. 
 Garrí de cria: animal de l’espècie porcina des del naixement fins al 

deslletament. 
 Garrí deslletat: animal de l’espècie porcina des del deslletament fins als 2 

mesos. 
 Porc de reposició: animal mascle o femella de l’espècie porcina de 2 a 6 mesos 

o fins al cobriment destinat a la reproducció. 
 Truja jove: animal femella de l’espècie porcina des del cobriment fins al primer 

part. 
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 Porc d’engreix: animal mascle o femella de l’espècie porcina des dels 2 mesos 
fins al sacrifici. 

 
3. Definicions de l’espècie avícola: 

 Aus de corral: aus de les espècies contemplades a l’annex I criades o 
mantingudes en captivitat com a aus de cria o aus d’explotació. 

 Aus de cria: les aus de corral amb 72 hores o més de vida i destinades a la 
producció d’ous per incubar. 

 Aus d’explotació: les aus de corral amb 72 hores o més de vida i criades per a 
la producció de carn, d’ous de consum, el subministrament d’espècies de caça 
per la a repoblació o altres productes. 

 Ous per incubar: els ous produïts per les aus de corral i que van destinats a la 
incubació. 

 Pollets d’un dia de vida: totes les aus de corral amb menys de 72 hores de vida 
i que encara no han estat alimentades, amb excepció dels ànecs muts (de la 
raça Barberie i els seus encreuaments) els quals poden haver estat alimentats. 

 
4. Definicions de l’espècie bovina: 

 Femella adulta (vaca, búfala, bisó femella) femella de l'espècie bovina que ha 
parit alguna vegada o que té més de 2 anys. 

 Mascle adult (toro, búfal, bisó) animal de l’espècie bovina de més d'un any 
utilitzat per a la reproducció. 

 Mascle adult castrat (bou): mascle de l'espècie bovina castrat de més d'un any. 
 Animals de reposició (vedells): femelles de l'espècie bovina destinades a la 

reproducció dels 4 mesos als 2 anys i mascles de l'espècie bovina destinats a 
la reproducció dels 4 mesos a l'any. 

 Animals de cria (vedells): femelles i mascles de l'espècie bovina de menys de 4 
mesos. 

 Animals d’engreix (vedells): animals de l'espècie bovina de més de 4 mesos 
destinats al sacrifici. 

 
5. Definicions de l’espècie ovina i caprina: 

 Ovella o cabra: femella de l’espècie ovina o de l’espècie caprina de més d’un 
any dedicades a la reproducció. 

 Sementals: animals mascles de més d’1 any dedicats a la reproducció. 
 Cria: animals no reproductors de menys de 2 mesos. 
 Reposició: animals destinats a la reproducció de 2 a 12 mesos. 
 Engreix: animals destinats a l’engreix. 

 
6. Definicions de l’espècie cunícola: 

 Conilla: femelles reproductores de més de 4 mesos. 
 Sementals: conills reproductors de més de 4 mesos. 
 Llodrigons: animals de menys d’1 mes d’edat. 
 Reposició: animals de 2 a 4 mesos destinats a la reproducció. 
 Engreix: animals de més d'1 mes de vida destinats a l’engreix. 

 
7. Definicions de l’espècie equina: 

 Eugues: femelles reproductores de més de 36 mesos. 
 Sementals: mascles reproductors de més de 36 mesos. 
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 Cria: animals de menys de 6 mesos. 
 Reposició: animals de 6 mesos fins a 36 mesos. 
 Engreix: animals de més de 6 mesos destinats a l’engreix. 

 
Article 3 Límits i condicions per a la tinença d’animals d’autoconsum. 
 
1. D’acord amb la normativa vigent, és permesa la tinença d’animals en règim 

d’autoconsum, en immobles 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 d’altres persones o a 
l’animal mateix, en les condicions i límits que es defineixen en els annexos del 
Decret 40/2014 de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, o 
normativa que la substitueixi, i en aquesta ordenança. 
 

2. Els propietaris i posseïdors d’explotacions ramaderes estan obligats a mantenir els 
animals en adequades condicions higiènic-sanitàries i, en aquest sentit, han d’estar 
correctament vacunats, desparassitats, allotjats, alimentats i controlats 
sanitàriament i inscrits al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. 
 

3. L’Ajuntament, a la vista dels informes corresponents pot limitar el nombre d’animals 
que es posseeixin o, fins i tot, retirar la seva presencia en algun immoble, per 
causes justificades. 
 

4. Les persones posseïdores d’explotacions ramaderes estan obligades a adoptar les 
mesures necessàries per impedir que el comportament d’aquells alteri la 
tranquil·litat del veïnat. 

 
5. Les persones propietàries d’explotacions ramaderes estan obligats a evitar-ne la 

fugida. A més, en els llocs oberts a la intempèrie, els hauran d´habilitar una caseta, 
cobert o barracó, segons les necessitats etològiques, fisiològiques i d´altres 
imperatius biològics de cada espècie. 

 
6. En tot cas, els propietaris i posseïdors d’animals hauran de complir les obligacions 

bàsiques en quant a allotjament, alimentació, mitjans de subjecció, manteniment en 
vehicles i mesures de seguretat previstes en la legislació vigent que estableixi les 
condicions de manteniment i benestar d’animals. 

 
Article 4 Normes de general aplicació relatives als animals. 
 
1. De conformitat amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que 
els produeixi sofriments o danys físics o psicològics. 

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per 
prescripció veterinària. 

c) Abandonar-los. 
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari, 

de benestar i de seguretat de l'animal. 
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e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o 
òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de 
necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la 
capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer 
aquestes intervencions amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent. 

f) No facilitar-los l'alimentació suficient. 
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació 

per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals. 
h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades 

sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i 

d'establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les 
persones particulars quan es limitin als seus animals, no tinguin afany de lucre i 
es garanteixi el benestar de l'animal. 

j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam. 
k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i 

a les condicions higiènic-sanitàries. 
l) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los. 

 
Article 5 Obligacions dels posseïdors d’animals. 
 
1. Qualsevol explotació ramadera comporta per al titular o posseïdor, el sotmetiment a 

les obligacions esmentades anteriorment i especialment a les següents: 
a) A la seva inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya al 

departament competent de la Generalitat de Catalunya. 
b) A fer la comunicació prèvia davant l’Ajuntament de l‘explotació ramadera, en 

els casos que no es trobi regulada la seva posada en funcionament en la 
legislació vigent o bé en aquesta ordenança. 

c) 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. 

d) 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. 

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 o serveis tècnics municipals realitzin les 
comprovacions necessàries per constatar el compliment d’aquesta ordenança o 
de qualsevol norma que garanteixi la seguretat, salubritat i higiene dels propis 
animals, de les persones o de les coses. 

g) 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 permetent el seu sacrifici quan calgui, i assumir qualsevol despesa que 
comporti l’execució d’aquestes mesures.  

 
2. 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 a càrrec seu, 
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sense perjudici que a més promogui la incoació del corresponent expedient 
sancionador davant l’administració competent. 

 
3. L’existència d’una situació de perill o risc cert, 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 
comercials i/o particulars, a excepció de les instal·lacions d’autoconsum que es 
regulen en els annexos del Decret 40/2014 de 25 de març, d’ordenació de les 
explotacions ramaderes, o normativa que la substitueixi, i en aquesta ordenança. 
 

2. La capacitat màxima per considerar que una explotació ramadera està compresa en 
el règim d’autoconsum serà la regulada en els annexos del Decret 40/2014, o 
normativa que la substitueixi, a excepció de les explotacions ubicades en els nuclis 
urbans del municipi, en aquest supòsit es redueixen al 50% de la capacitat màxima 
permesa. 

 
3. Les explotacions ramaderes i d’autoconsum compliran les distàncies entre 

explotacions indicades en la legislació específica. 
 
4. Les explotacions ramaderes de nova instal·lació que no siguin classificades com 

d’autoconsum pel Decret 40/2014, o normativa que la substitueixi, s’hauran d’ubicar 
a una distància envers el límit del sòl urbà del nucli de població que superi els 
següents valors: 

 
Nom nucli de població Distància mínima 
TREMP .................................................................................................... 500 metres 
EL PONT DE MONTANYANA .................................................................. 500 metres 
VILAMITJANA .......................................................................................... 400 metres 
Resta de nuclis ......................................................................................... 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. 

 
Article 7 Forma de calcular les distàncies. 
 
1. Per nucli de població  s’entén el casc urbà (sòl urbà i sòl urbanitzable), delimitat pel 

Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi de Tremp (POUM). 
 
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. 



   

Ordenança Reguladora d’Activitats Ramaderes Pàg. 7

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 Tramitació. Formalització de la comunicació. 
 
1. Tant les activitats ramaderes d’autoconsum, com les explotacions ramaderes 

extensives, la comunicació prèvia a l’Ajuntament es realitzarà presentant la següent 
documentació: 
 Sol·licitud de comunicació d’activitat ramadera d’autoconsum tramitada 

telemàticament a través del catàleg de serveis de l’Ajuntament de Tremp. 
(https://tramit.ajuntamentdetremp.cat), segons model habilitat. 

 Fitxa cadastral de l’emplaçament. 
 En cas de no ser el propietari document d’autorització d’ús de l’emplaçament. 

 
2. Un cop presentada la comunicació, si en el termini de trenta dies a comptar des de 

la data de la sol·licitud, l’Ajuntament de Tremp no s’ha pronunciat, es podrà procedir 
a la inscripció de l’explotació ramadera en el Registre d’Explotacions Ramaderes de 
Catalunya al Departament competent de la Generalitat. 

 
3. Les explotacions d’autoconsum que s’ubiquin dins del casc urbà, es valorarà la 

seva implantació mitjançant un informe del tècnic municipal competent per tal 
d’assegurar que l’explotació en règim d’autoconsum no generarà molèsties als 
veïns. Aquest informe serà obligatori i vinculant per fer efectiva la comunicació. 

 
4. Un cop inscrita en aquest Registre caldrà presentar una còpia del full d’inscripció a 

l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes. 
 
5. Les explotacions apícoles queden regulades a l’Annex 8 del Decret 40/2012, de 25 

de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, o normativa que la 
substitueixi, tot i que s’haurà de fer la comunicació a l’Ajuntament de Tremp 
mitjançant el formulari habilitat per a tal fi.  

 
Article 9 Aplicació de purins en el camp. 
 
1. L’aplicació dels fems i/o purins es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret 

153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 
ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació 
amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries (o normativa que 
la substitueixi). 
 

2. En tot cas, l’aplicació dels fems i/o purins en parcel·les emplaçades a menys de 
200m de nuclis urbans caldrà preveure l’aplicació dels purins de manera i en horaris 
que minimitzin les molèsties al veïnatge. 

 
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 



   

Ordenança Reguladora d’Activitats Ramaderes Pàg. 8

excessius i que els vehicles utilitzats, plens o buits, no podran estacionar-se a la via 
pública si produeixen males olors. 

 
4. Tanmateix, l’Ajuntament es reserva la facultat d’establir un horari de circulació per 

als vehicles que transportin purins i/o fems els quals s’hauran de respectar. 
 
Article 10 Infraccions i sancions. 
 
En cas d’infraccions l’Ajuntament promourà la incoació del corresponent procediment 
sancionador davant l’administració competent, als efectes que determini el 
procediment sancionador d’acord amb la normativa sectorial vigent reguladora de les 
explotacions ramaderes.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera 
Regim de les instal·lacions ramaderes existents dins del nucli urbans del 
municipi, les ubicades a una distància inferior a 500m del nucli de Tremp o 
inferior a 100m de la resta de nuclis 
 
El Decret d’alcaldia núm. 139/2003 de data 30 de maig de 2003, va classificar les 
activitats ramaderes existents en el moment de l’entrada en vigor de l’”Ordenança 
Municipal Reguladora de l’Emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les 
activitats ramaderes i de la tinença d’animals del terme municipal de Tremp”, aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de dia 2.12.1997 i publicada al BOP número 13 
de 29.01.1998. 
 
Les activitats ramaderes que es trobin dins de nuclis urbans, o a una distancia inferior 
de 500m al nucli de Tremp o inferior a 100m a la resta de nuclis hauran de procedir al 
tancament immediat de les activitats. 
 
S’admet la pròrroga del tancament per aquelles explotacions que estiguin en els llistats 
inclosos en el decret d’alcaldia núm. 139 de data 30 de maig de 2003, va classificar les 
activitats ramaderes , que siguin dutes a terme pel mateix titular, fins a la jubilació del 
mateix, sempre i quan no existeixin queixes de les molèsties generades per 
l’explotació ramadera i amb l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. En cap 
cas es podrà subrogar o fer una modificació de l’explotació ramadera. 
 
Segona 
Regim de les instal·lacions ramaderes existents fora dels nuclis urbans del 
municipi diferents del nucli de Tremp, a una distància superior a 100m però 
inferior a 200m o a menys de 500m de distància del nucli de Pont de 
Montanyana. 
 
El Decret d’alcaldia núm. 139/2003 de data 30 de maig de 2003, va classificar les 
activitats ramaderes existents en el moment de l’entrada en vigor de l’”Ordenança 
Municipal Reguladora de l’Emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les 
activitats ramaderes i de la tinença d’animals del terme municipal de Tremp”, aprovada 
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definitivament pel Ple de l’Ajuntament de dia 2.12.1997 i publicada al BOP número 13 
de 29.01.1998. 
 
Les activitats ramaderes que es trobin fora dels nuclis urbans del municipi diferents del 
nucli de Tremp, a una distància superior a 100m però inferior a 200m o a menys de 
500m de distància del nucli de Pont de Montanyana podran continuar l’activitat fins a 
l’any 2028. 
 
Aquestes activitats podran ser transmeses o modificades, sense ampliar la seva 
capacitat durant la vigència de l’autorització. 
 
Un cop transcorregut el termini, no es podrà obtenir cap pròrroga a la data de 
tancament establerta al 2028. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queda derogada a tots els efectes l’”Ordenança Municipal Reguladora de 
l’Emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes i de 
la tinença d’animals del terme municipal de Tremp”, aprovada definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament de dia 2.12.1997 i publicada al BOP número 13 de 29.01.1998. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies comptats des de l’endemà de la 
seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
 
Aprovació Inicial: Ajuntament Ple 04/04/2022 
 BOPL Núm.75 de 20/04/2022 
 DOGC Núm. 8652 de 22/4/2022 
Aprovació definitiva: Decret de l’alcaldia 09/06/2022 
 BOPL Núm. 121 de 27/06/2022 
 DOGC Núm. 8714 de 21/07/2022 
 
 
 

 

El Secretari 
 
Joan CASTELLS BAULIES 
 

 

 
 
Document signat electrònicament 
 
 
 


