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INFORME d’impacte pressupostari relatiu al 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
Antecedents
La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha presentat el projecte de Decret a dalt
referenciat.
La Directiva del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües
contra la contaminació produïda per nitrats utilitats en l’agricultura (91/676/CEE),
transposada a nivell estatal pel Reial Decret 261/1996, obliga els estats membres a
establir programes d’actuació quadriennals a les zones vulnerables per nitrats.
El primer programa a Catalunya s’estableix mitjançant Decret 205/2000, de 13 de juny,
d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables
en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
El segon programa s’estableix mitjançant Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació
del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació
de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, i va
comportar la derogació del Decret 205/2000, de 13 de juny.
L’anterior text normatiu també va suposar una refosa i adaptació del règim de gestió de
les dejeccions ramaderes establert al Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les
dejeccions ramaderes, modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es
desplegava la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental.
El present projecte de Decret constitueix el tercer programa d’actuació per a les zones
vulnerables declarades a Catalunya, i comportarà la derogació del Decret 136/2009, d’1
de setembre i part de les ordres que el desenvolupen. El programa d’actuació que
s’aprova amb el present decret substitueix així els anteriors, donant compliment a l’article
5 de la Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12 de desembre.
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
L’objecte d’aquest projecte de Decret és l’establiment de mesures dirigides a reduir i
prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d'origen agrari, mitjançant la
regulació de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats i
l'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables designades a
Catalunya.
També s’aprova el programa d'actuació en zones vulnerables. Integren aquest programa
les mesures previstes en el capítol 1, en el capítol 10 i les previstes en els articles
següents: 4, 5, 9 a 17, 19 a 31, 36, 37, 40, 46 a 48, disposicions addicionals cinquena i
sisena i, i disposicions transitòries primera i cinquena, i disposicions final segona del

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció de Serveis
projecte de Decret. També integren l’esmentat programa els annexes 1, 2, 3, 4, 5.a, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 i 19 del projecte de Decret.
Vista la memòria d’impacte pressupostari elaborada per la Direcció General d’Agricultura i
Ramaderia, s’exposen, en annex les despeses amb impacte en el pressupost del
Departament, derivades de l’aprovació del projecte de Decret, amb identificació de
l’exercici pressupostari.
Per tot l’exposat INFORMO
Que l’entrada en vigor d’aquest projecte de Decret comportarà despesa addicional en els
pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, atenent a
la memòria d’avaluació d’impacte pressupostari elaborada per la DG d’Agricultura i
Ramaderia.
L’import de la despesa addicional que comporta el projecte de Decret s’exposa en l’annex
adjunt per a cadascun dels exercicis pressupostaris de 2018, 2019 i 2020. La despesa
especificada en aquest darrer exercici és la que es preveu consolidar en exercicis
posteriors.
Aquesta despesa addicional que suposa el projecte de Decret es preveu assumir amb els
crèdits de què disposarà anualment el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació en el seus pressupostos anuals.
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ANNEX
Anualitat amb impacte pressupostari

Imports en Euros

Descripció de la despesa

Capítol
pressupostari

Anualitats
següents
(quantia per
anualitat)

2018

2019

2020

Cap. 2

28.800,00

96.000,00

96.000,00

96.000,00

1 tècnic mig de reforç (B-18) per dur a terme els controls de camp
1 tècnic mig de reforç (B-18) per a dur a terme la gestió dels resultats dels controls de Cap. 1
camp

22.112,76

66.338,30

66.338,30

66.338,30

4.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

33.169,15

33.169,15

33.169,15

33.169,15

33.169,15

Presa de mostres de sòl i anàlisis per un laboratori autoritzat
(s'identifica el cost addicional atès que és una despesa ja realitzada pel Departament)
(30 % l'anualitat 2018)

(l'anualitat 2018 per 4 mesos, posteriors anualitats despesa consolidable)

Cap. 2
Despesa corrent (dietes, locomoció, etc) relacionada amb les tasques anteriors
1 tècnic mig de reforç (tasques d'inspecció, B-18): sistema d'inspecció i control dels
laboratoris reconeguts que duguin a terme les analítiques oficials

Cap. 1

5 tècnics mig de reforç (B-18) que hauran de determinar, en base a uns paràmetres, la
xifra de nitrogen de referència (N-ref) designada a les explotacions agrícoles i Cap. 1
ramaderes.

96.743,35

(7 mesos de l'anualitat 2018)

Despesa relativa a les comunicacions i enviaments de la xifra de nitrogen de Cap. 2
referència (N-ref) als titulars d'aquestes explotacions
5 tècnics mig de reforç (B-18) (els mateixos del punt anterior) que hauran de
col·laborar en la redacció de la proposta de resolució dels recursos d'alçada de les
comunicacions de la xifra de nitrogen de referència (N-ref) ( 6 mesos de l'anualitat
Cap. 1
2019 )

18.256,65

82.922,70

(Es preveu que un 20 % de les comunicacions de la xifra de nitrogen de referència, titulars
de les explotacions, interposin un recurs d'alçada)

Aplicació informàtica nova "Declaració anual de dejeccions ramaderes i fertilitzants Cap. 2
nitrogenats":
Implementació de la Plataforma (per a estar operativa en setembre 2019)
Cap. 1
1 tècnic mig de reforç (B-18) per a la gestió de dades i informació de les declaracions

200.000,00 200.000,00

8.292,29

(3 mesos de l'anualitat 2019, consolidable a partir del 2020)

Adaptació de l'aplicació informàtica (ja existent) Gestió de Dejeccions i nitrogen
(GDN) a la nova normativa

Cap. 2

200.000,00 200.000,00

Software per a l'aplicació del balanç del nitrogen, a diposició dels ramaders

Cap. 2

70.000,00

Total

570.412,76 770.222,44 242.176,60 242.176,60

CAPÍTOL 1

118.856,11 190.722,44 132.676,60 132.676,60

CAPÍTOL 2

451.556,65 579.500,00 109.500,00 109.500,00

