AJUNTAMENT DE ROSES
ORDENANÇA REGULADORA DE L'APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I
FANGS DE DEPURACIÓ EN EL MUNICIPI DE ROSES

CAPÍTOL I -DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i finalitat

1. La present Ordenança té com a objectes específics regular que, la gestió i
l’aplicació dels residus agrícoles i ramaders i dels procedents del tractament
de les aigües residuals, tant dels que es generen o s' originen en l'àmbit del
terme municipal de Roses, com dels que provenen de fora del municipi, i
sempre prèvia comunicació a l’Ajuntament,, s'efectuïn en les condicions
adequades i conforme amb la normativa vigent.

Article 2. Marc legal

Amb caràcter general és d'aplicació la Llei 6/1993 de 15 de juliol de 1993,
Reguladora de la gestió dels residus a Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 1776 de 28 de juliol de 1993)
El seu Article 4art. exclou de l'aplicació d'aquesta Llei els residus d'explotacions
agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en el
marc de l'explotació agrària.

Per a aquests casos, és d’aplicació el Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió
de les dejeccions ramaderes a Catalunya.

També és d’aplicació l’Ordre de 22 d'octubre de 1998, del Codi de bones
pràctiques agràries en relació amb el nitrogen. (DOGC núm. 2761, de 9 de
novembre de 1988), així com el Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre
regulació d’explotacions ramaderes (DOGC núm. 1878, de 28 de març de
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1994), l’Ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen les normes d’ordenació
de les explotacions porcines, avícoles i bovines (DOGC núm. 1885 de 18 d’abril
de 1994), i el Reial Decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen
normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines (BOE núm. 58 de 8
de març de 2003), modificat pel Reial Decret 3483/2000, de 29 de desembre
(BOE núm. 11 de 12 de gener de 2001).

En el cas dels fangs de depuració, és d’aplicació el Reial Decret 1310/1990, de
29 d’octubre, que regula la utilització dels llots de depuració (BOE 262 d’1 de
novembre de 1990), i que recull les orientacions de la Directiva 86/278/CEE de
12 de juny de 1986.

Per al Capítol de les sancions, és d'aplicació íntegrament el Títol Tercer de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol de 1993, reguladora de la gestió dels residus a
Catalunya, que estableix el règim d'infraccions i sancions, mesures cautelars i
el procediment sancionador.

Article 3. Obligacions de les explotacions ramaderes

1. En compliment de l’Article 4.1 del Decret 220/2001, les explotacions
ramaderes que s’ubiquin en el terme municipal de Roses, així com totes les
instal·lacions ramaderes de fora del municipi de les quals provinguin els
fems i els purins, hauran de disposar i d’aplicar un Pla de Gestió de les
dejeccions ramaderes, convenientment aprovat, per tal d’acreditar-ne la
seva correcta gestió, i estar al corrent de totes les obligacions legals que
estableix el Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions
ramaderes a Catalunya, així com seguir les recomanacions establertes en el
Codi de Bones Pràctiques Agràries.

2. Les instal·lacions ramaderes, en funció del tipus d’instal·lació de què es
tracti, hauran d’estar legalment regularitzades, segons els preceptes de la
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Llei 3/1998, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, i el
Reglament que la desplega (Decret 136/99, de 18 de maig), així com
complir amb tota la legislació sectorial aplicable, segons el tipus
d’instal·lació.

CAPÍTOL II
ÚS EN L'AGRICULTURA I APLICACIÓ DELS FEMS I PURINS PROVINENTS
D’EXPLOTACIONS RAMADERES

Article 4. Criteris de gestió dels fems i purins

1. Les explotacions ramaderes o agrícoles estan obligades, simultània i
immediatament a l'aplicació de fems o purins, a realitzar el seu enterrament,
sense solució de continuïtat.

2. L’aplicació dels fems i purins es realitzarà seguint les prescripcions
establertes en l’Ordre de 22 d'octubre de 1998, del Codi de bones
pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, així com del Pla de
Dejeccions Ramaderes corresponent.

3. El transport dels fems i purins es realitzarà segons les condicions
establertes en l’Article 7 del Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les
dejeccions ramaderes.
Així mateix, 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 a
la via pública o camins En cas contrari, s'haurà de procedir a la seva neteja
immediatament, en el moment en què fos detectada la pèrdua, i deixant
d'abocar si la pèrdua fos reiterativa, fins que el seu transport es pugui
garantir en condicions.

Plaça Catalunya, s/n · Tel. 972 25 61 44 / 45 · Fax 972 25 55 77 · 17480 ROSES (Girona)

3

AJUNTAMENT DE ROSES
4. Es recomana la utilització de pràctiques i maquinària preparada per
ocasionar el mínim de molèsties per olors i contaminació atmosfèrica.

Article 5. Limitacions en la gestió dels fems i purins

1. Es podran aplicar en el territori del municipi de Roses, fems i purins que
s'originen directament en el municipi. Únicament es podran escampar fems i
purins que provinguin d’instal·lacions ramaderes de fora del terme
municipal, quan les parcel·les estiguin incloses dins del Pla de Gestió de
Dejeccions Ramaderes de la instal·lació convenientment aprovat,, i sempre
sota segons les condicions d’aquest Pla.
2. No es podrà aplicar cap tipus de fems i purins en el territori del municipi de
Roses sense l'autorització prèvia i per escrit de l'Ajuntament. Aquesta
autorització, de caràcter anual, es farà en base a l’aportació, per part de
l’interessat, de la declaració anual de les finques on es pretén escampar, a
més de l’aportació obligatòria de la còpia del llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes, actualitzat i segellat per l’organisme competent.
3. Únicament es podrà autoritzar l’aplicació de fems i purins en el sòl
classificat com a Zona 13 (sòl agrícola) en el Pla General Municipal de
Roses vigent, amb els següents condicionants:

a. Resta prohibida l'aplicació de fems i purins en divendres, dissabtes,
diumenges, dies festius i vigílies, així com durant els mesos de juliol i
agost, i durant els períodes de Setmana Santa i Nadal.

b. S’admetrà que en les parcel·les conreades en actiu de la Zona 13 s’hi
escampin els fems i purins, restant prohibit, però l’abocament incontrolat
dels mateixos.
c. En base a l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, sobre el Codi de Bones
Pràctiques agràries en relació al nitrogen, resta prohibit realitzar cap
aplicació a menys de 10 metres de qualsevol curs d’aigua superficial no
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canalitzat. Aquesta franja s’ampliarà a 50 metres si el pendent és
superior al 10%.
Igualment, resta prohibit l’aplicació de fems i purins, directament a pous,
lleres, rieres o fonts, per motius de salubritat i higiene humana i animal i
de contaminació mediambiental.
En el cas de purins de porc, se seguiran les prescripcions específiques
establertes en el Reial Decret 324/2000, de 3 de març, pel qual
s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines,
modificat pel Reial Decret 3483/2000, de 29 de desembre.
d. Resta prohibit aplicar fems i purins en terrenys situats a menys d’un radi
de 500 metres de qualsevol habitatge isolat i menys d’un radi de 800
metres de qualsevol nucli de població del terme municipal (entès com a
tal el que es defineix en l’Article 173.3 del Pla General Municipal de
Roses).

4. Les limitacions dels punts 5.3.a i 5.3.d resten condicionades als casos en
què, en el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes d’una instal·lació,
convenientment aprovat, s’incloguin determinacions contràries a aquests
punts. En aquest cas, es permetrà l’escampament de fems i purins, sempre
que constin en la comunicació anual presentada davant de l’Ajuntament, i
que s’efectui sota les condicions de l’Article 4rt i 5è de la present
Ordenança, així com amb la resta de disposicions legals de la normativa
sectorial aplicable.

No seran d’aplicació aquestes limitacions per a les activitats hortícoles
petites de subsistència del municipi (horts familiars), les quals podran fer un
ús racional d'adobs orgànics provinents d'explotacions ramaderes en actiu
que compleixin amb les determinacions legals establertes en l'Article 3er de
la present Ordenança, i sempre que aquest ús no suposi un clar perjudici
per al medi ambient ni per a la salubritat pública.
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CAPÍTOL III
ÚS EN L'AGRICULTURA I APLICACIÓ DELS FANGS DE DEPURACIÓ

Article 6. Criteris per a l'aplicació dels fangs de depuració

1. Per a l’aplicació de fangs de depuradora en terrenys del terme municipal de
Roses, serà d’aplicació les prescripcions establertes en el Reial Decret
1310/1990, de 29 d’octubre, que regula la utilització dels fangs de
depuració.
2. Totes les parcel·les del terme municipal de Roses on es vulguin escampar
fangs de depuradora, hauran d’estar incloses en el Pla de Gestió de
Dejeccions Ramaderes de la instal·lació ramadera que desitgi realitzar
l’aplicació, el qual haurà d’estar convenientment aprovat..
3. Les explotacions ramaderes o agrícoles estan obligades, simultània i
immediatament a l’aplicació de fangs de depuradora, a realitzar el seu
enterrament, sense solució de continuïtat.
4. 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 a la via
pública o camins En cas contrari, s’hauria de procedir a la seva neteja
immediatament, en el moment en què fos detectada la pèrdua, i deixant
d’abocar si la pèrdua fos reiterativa, fins que el seu transport es pugui
garantir en condicions.

Article 7. Limitacions en l’aplicació de fangs de depuració

1. Es podran aplicar en el territori del municipi de Roses, fangs de depuració
que s’originen directament en el municipi o procedeixin indirectament
d’aigües residuals del municipi. Únicament es podran escampar fangs de
depuradora en parcel·les del municipi, provinents d'Estacions Depuradores
d’Aigües Residuals (EDAR) de fora del terme municipal, quan les parcel·les
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estiguin incloses dins del Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes de la
instal·lació, convenientment aprovat, , i sempre sota segons les condicions
d’aquest Pla.

2. No es podrà aplicar fangs de depuradora en el territori del municipi de
Roses sense l'autorització prèvia i per escrit de l'Ajuntament. Aquesta
autorització, de caràcter anual, es farà en base a l’aportació, per part de
l’interessat, de la declaració anual de les finques on es pretén escampar, a
més de l’aportació obligatòria de la còpia del llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes, actualitzat i segellat per l’organisme competent.

3. Únicament es podrà autoritzar l’aplicació de fangs en el sòl classificat com a
Zona 13 (sòl agrícola) en el Pla General Municipal de Roses vigent, amb els
següents condicionants:

a. Resta prohibida l'aplicació de fangs de depuradora en divendres,
dissabtes, diumenges, dies festius i vigílies, així com durant els mesos
de juliol i agost, i durant els períodes de Setmana Santa i Nadal
b. S’admetrà que en les parcel·les conreades en actiu de la Zona 13 s’hi
escampin els fangs de depuradora, restant prohibit, però l’abocament
incontrolat dels mateixos.
c. En base a l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, sobre el Codi de Bones
Pràctiques agràries en relació al nitrogen, resta prohibit realitzar cap
aplicació a menys de 10 metres de qualsevol curs d’aigua superficial no
canalitzat. Aquesta franja s’ampliarà a 50 metres si el pendent és
superior al 10%.
Igualment, resta prohibit l’aplicació de fangs de depuradora, directament
a pous, lleres, rieres o fonts, per motius de salubritat i higiene humana i
animal i de contaminació mediambiental.
d. Resta prohibit aplicar fangs de depuradora en terrenys situats a menys
d’un radi de 500 metres de qualsevol habitatge isolat i menys d’un radi
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de 800 metres de qualsevol nucli de població del terme municipal (entès
com a tal el que es defineix en l’Article 173.3 del Pla General Municipal
de Roses).

4. Les limitacions dels punts 5.3.a i 5.3.d resten condicionades als casos en
què, en el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes d’una instal·lació,
convenientment aprovat, s’incloguin determinacions contràries a aquests
punts. En aquest cas, es permetrà l’escampament de fems i purins, sempre
que constin en la comunicació anual presentada davant de l’Ajuntament, i
que s’efectui sota les condicions de l’Article 4rt i 5è de la present
Ordenança, així com amb la resta de disposicions legals de la normativa
sectorial aplicable
No seran d’aplicació aquestes limitacions per a les activitats hortícoles
petites de subsistència del municipi (horts familiars), les quals podran fer un
ús racional d'adobs orgànics provinents d'explotacions ramaderes en actiu
que compleixin amb les determinacions legals establertes en l'Article 3er de
la present Ordenança, i sempre que aquest ús no suposi un clar perjudici
per al medi ambient ni per a la salubritat pública.

CAPÍTOL IV. COMUNICACIONS PER A L’APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I
FANGS DE DEPURADORA EN EL TERME MUNICIPAL DE ROSES

Article 8. Presentació de comunicacions

1. Els gestors responsables directes de portar a terme la correcta utilització i
aplicació dels fems i purins, i dels fangs de depuració, presentaran a
l'Ajuntament de Roses, un escrit de comunicació anual per a poder aplicar
fems, purins i fangs de depuració en el terme municipal de Roses.
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2. La comunicació, que serà prèvia a qualsevol aplicació, es presentarà
acompanyada d'una còpia de tota la documentació exigible legalment i
restarà subjecte a l’autorització municipal anual. El termini màxim per a
resoldre aquesta petició serà d’un mes.

3. La documentació general a aportar juntament amb la comunicació és la
següent:

a. Per als fems i purins, una còpia del Pla de gestió de les dejeccions
ramaderes aprovat pel Departament competent de la Generalitat de
Catalunya, corresponent a la instal·lació ramadera de la qual provinguin
els purins i fems.
b. Còpia de la declaració anual de les finques on es pretén escampar, a
més de l’aportació obligatòria de la còpia del llibre de gestió de les
dejeccions ramaderes, actualitzat i segellat per l’organisme competent.
c. Còpia de l’apartat del Pla de gestió de dejeccions ramaderes de la
instal·lació ramadera d’on provinguin els purins o els fems, on hi consti
que la parcel·la o parcel·les on es pretén escampar els fems està inclosa
dins de l’esmentat Pla, especificant si és un terreny gestionat pel
propietari de la granja, si està inclosa en un programa de gestió
conjunta, o bé si és d’un tercer.
d. Una còpia de la llicència d’activitat, segons el tipus d’instal·lació
ramadera que consten en els Annexos del Decret 136/1999, de 18 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, o bé, còpia de
la llicència d’activitat vigent, en cas de tractar-se d’una activitat
autoritzada amb anterioritat a l’entrada en vigor a la Llei 3/1998.
e. Matrícula i ITV dels vehicles que transportaran els fems, purins o fangs
de depuradora. En cas de tractar-se d’un gestor de residus autoritzat,
còpia del codi de gestor expedit per la Junta de Residus.
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f. Per als fangs de depuració, una còpia de la documentació expedida per
l’estació depuradora corresponent, sobre la composició del fang i el
procés de tractament de les aigües residuals, en els termes establerts en
l’Article 4art. del Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel que es
regula la utilització de fangs de depuradora en el sector agrari.

4. La manca de notificació de resolució a la comunicació efectuada
pelpeticionari, en el termini establert en l’Article 8.2, s’entendrà atorgada per
silenci administratiu positiu.

CAPÍTOL V
INFRACCIONS, SANCIONS I MESURES CAUTELARS

Article 9. Objecte.

Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual de la present
Ordenança i de les disposicions complementàries de les seves facultats.
L’autoritat podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present
Ordenança i obligar al causant a la reposició de la realitat física alterada, així
com a la reposició de l’afecció causada, sens prejudici de la imposició de la
sanció que correspongui.

Article 10. Classificació de les infraccions.

Les infraccions estan classificades com a molt greus, greus i lleus. Tot això
sens prejudici de les infraccions assenyalades per la Llei 6/93 de 15 de juliol,
reguladora dels residus o la normativa que la complementi, així com les de la
normativa sectorial aplicable.

Article 12. Infraccions molt greus.
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Es consideren infraccions molt greus:
a) L’incompliment de qualsevol de les obligacions de les explotacions ramaderes
descrites en l’article 3er de la present Ordenança.
b) L'abandó o l’abocament incontrolat de fems, purins i fangs de depuració,
sempre que s'hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi
ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.
c) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament per
tal d'evitar danys o perjudicis, fins i tot presumptes, per al medi ambient.
d) L'ocultació o l'alteració maliciosa de dades aportades als expedients
administratius per a l'obtenció de les autoritzacions corresponents.

Article 13. Infraccions greus.

13.1 Fems i purins

a. L’aplicació de fems i purins sense l’autorització de l’Ajuntament, tal i com
s’estableix en l’Article 5.2 de la present Ordenança.
b. L’Incompliment de qualsevol dels criteris establerts en l’Article 4art de la
present Ordenança, així com de les limitacions establertes en l’article 5è de
la mateixa.

13.2 Fangs de depuració

a. L’aplicació de fangs de depuradora sense l’autorització de l’Ajuntament, tal i
com s’estableix en l’Article 7.2 de la present Ordenança.
b. L’Incompliment de qualsevol dels criteris establerts en l’Article 6è de la
present Ordenança, així com de les limitacions establertes en l’article 7è de
la mateixa.

Article 14. Infraccions lleus.
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14.1 Fems i purins

a. No realitzar l’enterrament dels fems i purins de forma simultània i immediata
a l'aplicació dels mateixos.
b. Que es produeixin vessaments, a la via pública o en camins, de fems i
purins fruit del mal estat dels equips i els mitjans de transport, o bé que, en
cas de produir-se vessaments o pèrdues, el responsable del transport no
procedís a la neteja immediata de la via pública.

14.2 Fangs de depuració

a. No realitzar l’enterrament dels fangs de forma simultània i immediata a
l'aplicació dels mateixos.
b. Que es produeixin vessaments, a la via pública o en camins, de fangs de
depuradora fruit del mal estat dels equips i els mitjans de, o bé que, en cas
de produir-se vessaments o pèrdues, el responsable del transport no
procedís a la neteja immediata de la via pública.

Article 15. Classes de sancions.

Les sancions a imposar són les següents:

a) Multa
b) Suspensió temporal de l'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol que
l'autoritza.
c) Suspensió definitiva de l'activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos
termes, de la llicència o títol que l'autoritza.
d) Precinte d'aparells, vehicles o altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.
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La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot portar aparellada qualsevol de
les altres sancions que s'apliquen, en la mesura en què condicionen l'exercici de
l'activitat, sempre que es tracti d'infraccions molt greus.
Article 16. Graus de la multa.

La multa a imposar té tres graus que es corresponen, respectivament, amb les
infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:

a) Infraccions lleus, de 120 euros fins a 300 euros
b) Infraccions greus, de 300.01 euros fins a 3.005 euros
c) Infraccions molt greus:
c.1. Resolució municipal: de 3.005,01 euros fins a 6.000 euros
c.2. Resolució supralocal: s’estarà d’allò que disposa la Llei 6/1993 de 15 de
juliol, reguladora dels residus a Catalunya.

Article 17. Criteris de graduació de les sancions.

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en
compte els criteris objectius i subjectius següents, que poden ésser apreciats
separadament o conjuntament:

a) L'afectació de la salut, la seguretat de les persones i la qualitat mediambiental
b) L'alteració social a causa del fet infractor
c) La gravetat del dany causat al sector o l'àrea ambiental protegida
d) La superfície afectada i el seu deteriorament
e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica
f) El benefici derivat de l'activitat infractora
g) El grau de malícia del causant de la infracció
h) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior
i) La capacitat econòmica de l'infractor
j) La reincidència i la reiteració.
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Article 18. Persones responsables.

Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança tots aquells
que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin
persones físiques o jurídiques.

Són responsables en concepte d'autor, aquells que han comès directa o
immediatament el fet infractor, i també aquell qui han impartit les instruccions o
ordres necessàries per a cometre'l
Les persones jurídiques també poden ser responsables de les infraccions
tipificades en aquesta Ordenança i subsidiàriament els seus administradors.

També es considerarà responsable civil subsidiari el propietari dels terrenys del
terme municipal de Roses que autoritzi l’aplicació de fems, purins o fangs de
depuradora sense l’autorització municipal corresponent, o bé que autoritzi
l’abocament incontrolat dels mateixos.

Article 19. Mesures cautelars.

Un cop detectada una infracció tipificada en aquesta Ordenança, l'Alcalde pot
ordenar, en el mateix expedient, i per tal d'evitar la continuïtat del dany al medi
ambient o als béns de domini públic, qualsevol de les mesures cautelars previstes
en la llei, com la recollida dels residus abocats, la suspensió de l'activitat o la
clausura de la instal·lació.

Article 20. Obligació de reposar i restaurar.

Sens perjudici de la sanció penal o administrativa que s'imposi, els infractors
estan obligats a la reposició o restauració de la realitat afectada al seu estat
anterior a la infracció comesa, en la forma i condicions que fixi l'Ajuntament.
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Igualment, els infractors resten responsables d'indemnitzar els danys causats
amb les infraccions comeses amb independència de la sanció que s'imposi,
indemnització que es determinarà en el propi expedient sancionador.

Article 21. Multes coercitives.

Es poden imposar multes coercitives per a l'execució de les obligacions derivades
d'actes infractors o en execució de resolucions sancionadores, que són
reiterables si transcorren els terminis assenyalats a aquest efecte en els
requeriments corresponents, fins que es compleixi el que hi ha disposat.
L'import d’aquesta multa coercitiva pot anar dels 300 euros als 3.000 euros.

Article 22. Procediment sancionador.

Les sancions per infraccions tipificades en aquesta ordenança no es poden
imposar sinó en virtut d'un expedient instruït a aquest efecte, el qual s'ha d'ajustar
a les normes sobre procediment sancionador recollit en el Capítol VII de
procediment de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus de Catalunya.

Article 23. Inspecció.

L'Ajuntament tindrà la facultat inspectora dins de l’àmbit material objecte
d'aquesta ordenança i, en exercici d'aquesta funció, els seus inspectors,
acreditant la seva identitat i amb prèvia autorització per part del propietari, o, en
cas contrari, amb el permís judicial d’entrada corresponent, podran entrar a tots
els centres i instal·lacions on es desenvolupin activitats amb repercussió a fets
regulats en aquesta ordenança, per efectuar qualsevol de les funcions previstes
per la llei.

L’entrada a instal·lacions es realitzarà seguint totes les condicions necessàries
per a complir amb eles normes bàsiques de bioseguretat i sanitat animal
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Les persones o entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de
subministrar tota classe d'informació sobre instal·lacions, productes o serveis,
permetre es practiquin preses de mostres i demés comprovacions.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quinze dies hàbils, que compten a partir
de l’endemà de la seva publicació íntegra i completa en el Butlletí Oficial de la
Província, segons l’Article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, i en relació a l’Article 65.2 del mateix curs.
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