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INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICIÓ
Disposició: Projecte de decret 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 a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries
Departament: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Impacte pressupostari: 1.264.500 €

Fets
1. El projecte de decret té per objecte regular la gestió de les dejeccions ramaderes i
altres fertilitzants nitrogenats, i aprovar el programa d’actuació aplicable a les
zones vulnerables designades a Catalunya.
Atès que ens els darrers anys no hi ha hagut canvis significatius en la qualitat de
les aigües subterrànies, el present decret constitueix un programa d’actuació
reforçat que ha de garantir la reducció efectiva del contingut de nitrogen d’origen
agrari a les aigües subterrànies.
2. Els aspectes a destacar que es regulen amb la norma són, entre altres:
•

•
•
•
•

Introducció del concepte d’índex de càrrega ramadera (ICR) com a mesura
del nitrogen que genera el bestiar d’un municipi i els seus adjacents en
relació a la capacitat dels conreus d’aquests per absorbir el seu nitrogen.
Aquest índex serveix per establir aquelles zones són vulnerables on caldran
mesures reforçades.
En zones vulnerables, limitació de les dosis màximes de fertilitzants
nitrogenats.
En zones no vulnerables, establiment de períodes d’exclusió de fertilització.
Implantació de la traçabilitat amb GPS dels transports de dejeccions, amb
transmissió telemàtica a l’Administració.
Prohibició de purins amb vano (ventall).

3. La disposició addicional segona del decret preveu que en un termini de 6 mesos a
comptar des de l’entrada en vigor del decret, la direcció general competent en
matèria d’agricultura i ramaderia ha d’elaborar un pla de controls anual de la gestió
de les dejeccions ramaderes i dels altres fertilitzants nitrogenats que inclou tant
controls documentals com controls de camp. Els controls de camps han de suposar
un 3% de els explotacions agrícoles i ramaderes a les que els hi és d’aplicació la
proposta de decret, el que vol dir, incrementar en 818 el nombre de controls.
4. En aquest context, la proposta de decret preveu un increment del % d’inspecció
amb control de sòls: això suposa fer unes 640 mostres addicionals, amb un de cost
de 150€ per mostra que suposa un cost total de 96.000€ anuals i fer 178 controls
de camp per arribar a la xifra dels 818 controls addicionals necessàries per complir
amb la nova normativa. Per fer-ho, són necessaris dos tècnics amb un cost
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addicional de 51.000€ anuals en concepte de salaris i 13.500€ en concepte de
materials i desplaçaments.
5. Tot això, obligarà a l’administració a implementar un sistema d’inspecció i control
dels laboratoris que s’estima amb un cost de manteniment de 35.000€ anuals.
6. D’altra banda, la direcció general competent en matèria d’agricultura i ramaderia ha
de comunicar la xifra de nitrogen de referència per a cada l’explotació. Aquesta
comunicació generarà una quantitat de recursos d’alçada estimats en un 20% de
les comunicacions enviades. Per totes aquestes tasques, es calcula haver de
contractar un equip de 10 tècnics amb un cost total de 175.000€.
7. Des de la vessant informàtica i de desenvolupament tecnològic, la norma preveu la
presentació d’una declaració anual de dejeccions ramaderes i fertilitzants
nitrogenats així com l’adaptació de l’aplicació informàtica de gestió dels plans de
dejeccions (GNS). El cost d’implantació de la plataforma i del nou aplicatiu de
gestió més el cost de personal necessari és de 824.000€.
8. A més a més, caldrà posar a disposició dels ramaders un sistema informàtic per
una aplicació del balanç del nitrogen. La creació d’aquest software s’estima en
70.000€.
9. Per tant, l’impacte pressupostari de totes les actuacions que s’han de portar a
terme per tal de donar compliment a la proposta de decret és de 1.264.500€.

Conclusions
Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari, informa
favorablement sobre el Projecte de decret 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 a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries en el
benentès que totes les actuacions que se’n derivin seran assumides per les
disponibilitats pressupostàries del departament competent.
Respecte a les despeses de capítol 1 informem que no consta cap dimensionament
aprovat pel Departament competent, ni el finançament destinat a possibles noves
incorporacions, les valoracions contingudes a l’informe sobre contractació de personal
per desenvolupar les tasques relacionades amb l’aprovació del Projecte de decret,
s’han d’entendre contextualitzades dins de les disponibilitats pressupostàries del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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