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VILAFAMÉS
Anunci d'aprovació definitiva Ordenança Reguladora d'Abocaments de purins, fems i llots procedents d'estacions depuradores
d'aigües residuals, amb finalitats agrícoles al Municipi de Vilafamés
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari inicial de 22 de febrer de 2019 aprovatori de l’Ordenança Reguladora d’Abocaments de purins, fems i llots procedents d’estacions
depuradores d’aigües Residuals (E.D.A.R.) amb finalitats agrícoles al municipi de Vilafamés, el text íntegre de la qual es fa públic, per al
seu general coneixement i en compliment del previst en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
«Ordenança Reguladora d’Abocaments de purins, fems i llots procedents d’estacions depuradores d’aigües Residuals (E.D.A.R.)
amb finalitats agrícoles al municipi de Vilafamés
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els sistemes de producció agropecuaris moderns poden tindre una incidència en el Medi Ambient, si no es gestionen adequadament, sobretot en sistemes de producció intensificats, que generen uns volums de subproductes ramaders. Entre aquests, cal destacar
els subproductes orgànics generats per les explotacions porcines coneguts com a purins. Per tant, es fa indispensable la seua regulació
per tal d’assegurar una aplicació correcta del mateix al sòl, per a que no es produeixen vessaments nocius per al sòl, els aqüífers, la flora
i fauna i en general per a la salut humana i mediambiental al nostre terme municipal de Vilafamés ni als municipis veïns. D’altra banda, i
no menys important, la depuració d’aigües residuals urbanes a les EDAR generen un volum de residus considerable que esdevenen un
problema per al seu emmagatzematge i eliminació. Tant mateix, donat el seu origen com a font de matèria orgànica poden ser reaprofitats en forma de llots tractats de depuradora per a la fertilització de les explotacions agràries, si es compleixen una sèrie de requisits. Una
volta examinada aquesta problemàtica de salubritat i mediambiental, atès la necessitat de regular aquestes, la Corporació Municipal de
Vilafamés ha decidit, en virtut a les seues atribucions, regular mitjançant la present Ordenança l’ aplicació de llots, purins, fems i d’altres
subproductes en general procedents d’explotacions agropecuàries, aplicats a parcel·les de conreu del terme municipal de Vilafamés.
El marc regulador i normatiu general ve delimitat pel Dret Comunitari de la UE, l’article 45 de la Constitució així com la normativa
específica, tant estatal com autonòmica així com les competències municipals atribuïdes en els articles 25.2 b) i 139 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases del Règim Local. Pel que fa a la normativa específica referent a l’ús i tractament de residus, tant agraris con procedents de llots de depuradora, trobem la Directiva 86/278/CEE, de protecció del medi ambient i dels sòls en la utilització de llots amb
finalitat agrícola, transposada al Dret espanyol en el Reial Decret 1310/1990, de 23 d’octubre i l’ Ordre 22/2017, de 3 d’ agost, de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la utilització de fangs de depuració en
el sector agrari de la Comunitat Valenciana; el Reial Decret 261/1996 de protecció de les aigües contra la contaminació de nitrats procedents de fonts agropecuàries i l’Ordre 10/2018, de 27 de febrer, de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre la utilització de matèries fertilitzants nitrogenades en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana.
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
La present Ordenança té per objecte regular l’aplicació de fems, purins i d’altres subproductes agropecuaris derivats de les explotacions agràries, de les almàsseres i dels llots tractats provinents d’estacions depuradores d’aigües residuals (E.D.A.R.) en transport,
emmagatzematge i demés procediments i manipulacions que es realitzen, amb la finalitat de minimitzar l’impacte i les molèsties
d’aquests subproductes i residus.
ARTICLE 2. DEFINICIONS
Als efectes de la present Ordenança Municipal, s’entendrà per:
2.1. Purins: subproductes provinents de l’activitat ramadera compostos per les excrecions líquides i sòlides del bestiar principalment
de l’ espècie porcina i altres, així com per les aigües resultants de la neteja de granges i demés instal·lacions ramaderes.
2.2. Fems: subproducte principalment sòlid procedent de l’ excreció d’animals de granja o aus, amb o sense llit, sense transformar o
transformat, d’acord amb els processos prevists en el Reglament (CE) 1069/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’Octubre de
2009, per el que s’ estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i productes derivats, no destinats al consum
humà.
2.3. Vessaments de subproductes orgànics i residus: abocaments o incorporacions al sòl de llots de depuradora, de purins, fems i
altres residus al terreny, ja siga sobre la superfície d’aquesta o sota de la mateixa, mesclant-la amb l’aigua de reg o de qualsevol altra
forma que impliqui el contacte d’aquests residus amb el sòl amb unes quantitats no permeses per les diferents normatives sectorials.
2.4. Aplicacions de subproductes orgànics: incorporacions al sòl conreat de subproductes orgànics, com puguen ser llots tractats de
depuradora, digestes de plantes de Biogàs, purins, fems, efluents d’almàssera, efluents de bodegues de vi, etc., com a objectiu principal
es la fertilització del sòl per al seu conreu i la millora de l’ estructura del mateix i les quantitats màximes a aplicar vindran donades per l’
Ordre 10/2018, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre la utilització
de matèries fertilitzants nitrogenades en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana i l’ Ordre 22/2017, de 3 d’ agost, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la utilització de fangs de depuració en
el sector agrari de la Comunitat Valenciana o qualsevol altra normativa posterior que regule aquestes incorporacions.
2.5. Llots tractats o fangs tractats: els fangs de depuració són els residus generats en una depuradora d’aigües residuals (EDAR o
EDARI), tractats per mitjà d’algun dels següents processos de manera que es reduïsquen de forma significativa la seua capacitat de fermentació i els inconvenients sanitaris de la seua utilització:
a) Compostatge, en piles, trinxeres, canals, túnels o reactors.
b) Digestió anaeròbia termòfila, mesòfila o a temperatura ambiental.
c) Estabilització aeròbia, tant en depòsits independents dissenyats amb aquest fi en la línia de fangs d’una EDAR o EDARI (digestió
aeròbia) o per mitjà del tractament conjunt amb l’ aigua en processos de fangs biològics per mitja d’aireig prolongat.
d) Assecat tèrmic, en el qual s’ aconsegueix un contingut en matèria seca superior al 70%.
ARTICLE 3. DISTÀNCIES
Les distàncies de les explotacions ramaderes respecte al casc urbà o al sòl urbanitzable del mateix seran les considerades en la normativa sectorial i si s’escau en el Pla Urbanístic de Vilafamés
ARTICLE 4.CONDICIONS DE LES APLICACIONS
4.1. Sols es podran realitzar aplicacions d’acord a les següents regles:
a) Només podrà realitzar-se a les finques rústiques amb finalitats agrícoles, quedant prohibit l’ aplicació en terrenys que no es trobin
conreats i en terrenys forestals, ja siguin de titularitat pública o privada passant a considerar-ne un vessament.
b) Només podran ser utilitzats en l’activitat agrària els llots tractats i emparats per l’ Ordre 22/2017, de 3 d’agost, de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la utilització de fangs de depuració en el sector agrari de la Comunitat Valenciana. Els usuaris dels llots tractats hauran d’estar en possessió d’aquesta documentació expedida pel
titular de la EDAR, quedant obligats a facilitar-la a l’òrgan competent.
c) En cap cas podrà aplicar-se una dosi de subproductes orgànics (purins, fems i demés subproductes agropecuaris), digestes de
plantes de Biogàs i fangs tractats, per adobar el terreny conreat que la seva aplicació supose superar els 170 kg de Nitrogen per hectàrea/
any que estableix el Reial Decret 261/1996, de 18 de febrer, sobre protecció de les aigües enfront de la contaminació de nitrats i l’ Ordre
10/2018, de 27 de febrer, de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sobre la utilització de
matèries fertilitzants nitrogenades en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana. En tot cas, es voltejarà la terra després de
realitzar-ne l’aplicació.
d) Es procedirà a l’enterrament dels llots tractats, purins, fems i residus provinents d’explotacions agràries i ramaderes d’acord al
següent calendari: de l’1 de juny al 15 de setembre com a màxim dintre de les 24 hores següents a la seua aplicació i del 16 de setembre
al 31 de maig com a màxim en les 48 hores següents a l’esmentada aplicació.
e) S’exceptuarà la necessitat de soterrar el purí o els fems sols de procedència ramadera en aquells cultius que ja estiguen implantats i l’aplicació es realitze en cobertura o en cultius que es troben amb el sistema de conreu mínim, cultius per sistema de sembra directa
i cultius permanents. En tot cas aquestes aplicacions sols es podran fer entre el 2 de Novembre i el 15 de Maig.
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4.2. El que es disposa en el paràgraf anterior s’entén sense perjudici del deure d’obtenir els permisos, llicències i autoritzacions que
resulten receptius segons la normativa sectorial vigent en la matèria ja siga aquesta de caràcter estatal o autonòmic.
ARTICLE 5. PROHIBICIONS
5.1. Queda totalment prohibit el vessament de llots, purins i fems i altres subproductes agropecuaris:
a) Per la xarxa general de Sanejament municipal, i als llits de rius o rierols.
b) Els divendres, dissabtes, diumenges i festius, vespres de festius i durant les festes patronals de Vilafamés, Sant Miquel de Veremes, Sant Miquel Arcàngel i fires de Vilafamés.
c) Des de l’1 de juny al 15 de setembre els fangs tractats de depuradora i les
digestes de plantes de Biogàs.
d) Durant els períodes o dies que plogui abundantment.
5.2. L’aplicació de purí en les superfícies agrícoles no podrà realitzar-se en cap cas mitjançant sistema de canons.
5.3. Queden prohibides les fosses de purins sense l’aïllament adequat i l’abocament en basses de decantació que no hagin estat
prèviament autoritzades. El purí es recollirà en les explotacions ramaderes en fosses construïdes amb subjecció a la normativa exigida i
autoritzades previ informe de l’administració competent.
5.4. Queda prohibit l’aplicació dins dels següents límits:
a) Amb caràcter general, segons plànol adjunt.
b) A menys de 10 metres de vies de comunicació de la xarxa viària nacional, regional o local.
c) A menys de 150 metres de grups de vivendes aïllades (més de 10 vivendes). Si l’aplicació es fa soterrant el purí al mateix temps
que l´aplicació, es pot baixar la distancia a 100 metres.
d) A menys de 80 metres de vivendes aïllades on estiga vivint la gent, centres de turisme rural, cellers per a l’elaboració de vins o
caves amb oferta enoturística i explotacions ramaderes. Si l´aplicació es fa soterrant el purí al mateix temps que l´aplicació, es pot baixar
la distancia a 50 metres.
e) A menys de 50 metres de conduccions i dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable o abeuradors o basses per a bestiar.
f) A menys de 200 metres de pous i fonts de proveïment a la població.
g) En aquells llocs pels quals circumstancialment puga circular l’aigua, com a cunetes, llits, col·lectors, etc.
ARTICLE 6. TRANSPORT
6.1. Queda prohibida la circulació i l’estacionament de vehicles transportadors de subproductes orgànics pel casc urbà. Així mateix
queda prohibit el rentat en casc urbà de cisternes o altres vehicles que hagin transportat llots i/o purins i fems.
6.2. Queda prohibida la circulació de vehicles transportadors de subproductes agropecuaris i residus de depuradora tractats o digestes de planta de Biogàs per carreteres i camins sempre que alguna cisterna, remolc, etc tinga algun desperfecte que estiga provocant
pèrdues de matèria orgànica i per tant vessaments. Les cisternes que porten purí deuran portar les tapes superiors tancades per evitar en
la mesura del possible les olors.
6.3. Els remolcs carregats de fem deuran de portar una coberta per impedir el vessament del fem per la carretera o camí.
6.4. Tot subproducte orgànic no podrà romandre en cap lloc que no estiga legalitzat per a eixe us. Tampoc es podrà quedar emmagatzemat per un període superior a 2 hores al damunt d’un vehicle de transport.
ARTICLE 7. DE LES EXPLOTACIONS PRODUCTORES DE LLOTS, PURINS I FEMS.
7.1. Les explotacions ramaderes hauran de comptar amb la superfície agrària útil, de forma exclusiva, per a la correcta utilització dels
subproductes ramaders.
7.2. Tots els ramaders o persones que tinguen autorització en la llicència ambiental a portar els purins a un altre terme municipal,
serà obligat portar-los al referit terme.
7.3. Les empreses productores de residus hauran de tenir en tot moment a la disposició de l’Ajuntament per al seu immediat coneixement si ho requereix les dades que permeten verificar el compliment de les normes compreses en aquesta Ordenança i d’altres autoritzacions de qualsevol organisme.
ARTICLE 8. INFRACCIONS I SANCIONS.
8.1 Al marge de qualsevol altre tipus de responsabilitat en què puguen incórrer els qui infringeixen les prescripcions establertes en
la present Ordenança, tota infracció de la mateixa serà sancionada amb multa per import comprès dins dels límits establerts en l’article
141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local. El procediment sancionador es realitzarà conforme al que es disposa en la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
8.2 Sense perjudici de les sancions que procedeixen, l’infractor haurà de reposar la situació alterada a l’estat originari, i indemnitzar
pels danys i perjudicis causats. No obstant això, les infraccions tipificades en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control
ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana , seran sancionables pels òrgans competents de conformitat amb l’article 86 i següents.
8.3 Les infraccions a les prescripcions establertes en la present ordenança es classificaran en molt greus, greus i lleus.
a) Es consideren infraccions molt greus: els abocaments a la xarxa de sanejament municipal i als llits de rius i rierols, tots els vessaments intencionats a 5 m³, no posar a la disposició de l’Ajuntament de Vilafamés qualsevol dada que se sol·licite en referència al vessament, així com la reiteració en la comissió d’una infracció de caràcter greu.
b) Es consideren infraccions greus: l’incompliment en el que es disposa en els articles 3, 4 i 5 de la present Ordenança, així com la
reiteració en la comissió d’una infracció de caràcter lleu. De la mateixa manera, serà objecte de sanció els vessaments intencionats inferiors a 5 m³.
c) Es consideren infraccions lleus: la resta d’infraccions de la present Ordenança que no hagen estat objecte d’una altra qualificació
conforme als apartats anteriors.
ARTICLE 10. QUANTIA DE LES MULTES.
En infraccions molt greus: fins a 3.000 euros.
En infraccions greus: fins a 1.500 euros.
En infraccions lleus: fins a 600 euros.
ARTICLE 11. PERSONES RESPONSABLES.
A l’efecte de la present Ordenança, seran considerats responsables directes de les infraccions, les persones que realitzen els vessaments o les aplicacions, els agricultors que exploten les terres on es produeixen els vessaments o les aplicacions i les persones que
condueixen els vehicles amb els quals s’infringeixen les normes. Sense perjudici de les sancions penals o administratives que en cada
cas corresponguin; en tot cas, l’infractor haurà de reposar la situació alterada a l’estat originari, segons valoració efectuada per
l’Administració Local, i indemnitzar pels danys i prejudicis causats. Quan l’infractor no complís amb l’obligació de reposició o restauració
establert a l’apartat anterior, l’Administració podrà procedir a la seva execució subsidiària a costa dels responsables.
DISPOSICIÓ FINAL
La següent Ordenança pren com a base d’altres vigents en municipis amb característiques similars i entrarà en vigor una vegada
haja estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Castelló, una volta transcorregut el termini establert en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.».
Contra el present Acord es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciós-administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present
anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Vilafamés, 1 de juny de 2020.
L’Alcalde, (Document signat electrònicament), Signat: Abel Ibáñez Mallasén.

