
 
 

 

Dictamen 05/2018 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 

amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

 

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 26 de novembre del 2018. 

El Projecte de decret té per objecte regular la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, així com l’establiment de mesures dirigides a reduir i 

prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen agrari, i l’aprovació del 

programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya. 

L’aprovació del nou programa respon a que: 

 L’estat de les aigües subterrànies a Catalunya en relació al contingut de nitrats no 

millora de forma substancial. 

 Les mesures del actual programa d’actuació en zones vulnerables per contaminació de 

nitrats de fonts agràries (Decret 136/2009) no ha estat suficient per assolir la millora de 

les aigües, raó per la qual, d’acord amb la Directiva Nitrats cal adoptar un programa 

d’actuació reforçat. 

 No s’ha revisat en el termini previst de 4 anys. 

 La UE ha remés una Carta d’Emplaçament a l’Estat Espanyol advertint sobre diversos 

incompliments de la Directiva Nitrats. 

Aquest nou programa: 

 Constitueix un programa d’actuació reforçat. 

 S’estenen a tot Catalunya obligacions que abans només afectaven a Zones Vulnerables: 

èpoques d’aplicació, llibre de gestió de fertilitzants. 

 Les mesures adoptades van adreçades a la millora de la qualitat de les aigües. 

 Potencia la fertilització orgànica de qualitat. 

 Promou el tractament de les dejeccions ramaderes dins una economia circular. 

 Busca incrementar l’eficiència en la fertilització. 

 Redueix les emissions a l’atmosfera (olors, amoníac) i afavoreix la convivència en zones 

rurals. 

 Millora el seguiment i control de les operacions de gestió en granja i en camp. 

 Introdueix la traçabilitat de les aplicacions de fertilitzants orgànics utilitzant les noves 

tecnologies. 

 Adapta els annexos tècnics del decret actual (Decret 136/2009) als nous coneixements 

científics i tècnics. 

 


