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6. MARC GENERAL A CATALUNYA 
 

En aquest apartat es resumeixen els plans d’acció i la normativa que s’ha impulsat a 

Catalunya per tal de fer front a la problemàtica que generen les dejeccions ramaderes. 

 

6.1. Pla de prevenció i de contaminació per nitrats. 

 

La intensificació de les activitats agrícoles i ramaderes en el territori, la fertilització 

agrícola intensiva dels darrers anys i les males pràctiques en l’aplicació dels adobs 

químics i dels purins ha portat a una situació de pèrdua de qualitat d’alguns aqüífers pel 

seu elevat contingut de nitrats. 

 

Aquesta problemàtica ambiental dels nitrats necessita un enfocament ampli que es 

fonamenti en els eixos del desenvolupament sostenible. D’acord amb la Directiva de la 

Unió Europea 91/676/CEE, que es va transposar a l’Estat Espanyol mitjançant el Reial 

Decret 261/1996, de 16 de febrer, es treballa amb la finalitat de: 

 

 Reduir la contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen agrari. 

 Actuar preventivament contra noves contaminacions d’aquesta mena. 

 

En aquest marc, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el 4 d’abril de 2000 va aprovar 

el Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats, que té per objectius 

específics actuar en quatre grans eixos: 

 

 Mesures de gestió dels recursos hídrics. 

 Mesures de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Mesures de caràcter agronòmic (conreu racional del sòl). 

 Mesures d’informació, control i capacitació. 

 

Aquest Pla s’ha anat desenvolupant en programes específics de gestió i instruments 

normatius. S’han establert diverses mesures preventives que es desenvolupen 

simultàniament en diferents línies estratègiques per tal de reduir progressivament 

aquesta problemàtica. 

 



Disseny d’una planta de tractament de purins amb producció de biogàs MARC GRAL. A CAT. 
 

 
22 

El Pla es desenvolupa de forma coordinada entre els tres departaments de la Generalitat 

de Catalunya que tenen competències en la matèria: Medi Ambient, Agricultura, 

Ramaderia i Pesca, i Sanitat i Seguretat Social. 

  

 

6.2. Pla de suport a la gestió de les dejeccions ramaderes. 

 

Per tal d’adoptar un model de gestió sostenible, el sector porcí necessita aplicar noves 

solucions de tractament de les dejeccions que siguin tecnològicament adequades, 

econòmicament viables, mediambientalment sostenibles i socialment acceptables. 

 

L’elecció d’aquestes solucions planteja dificultats importants: 

 

 L’existència d’una gran varietat de tecnologies de tractament de residus 

ramaders. 

 El procés de tractament més adequat per cada residu i per cada tipus 

d’instal.lació demana la combinació de diferents processos i diferents tecnologies. 

 La idoneïtat tècnica i econòmica de les solucions que cal aportar en cada situació 

depèn de molts factors, com per exemple, de la dimensió de la granja, del volum 

d’excedents a tractar,... 

 Els processos més adequats solen requerir solucions de gestió col.lectiva que 

optimitzin el tractament a nivell local. 

 El desenvolupament dels processos de tractament dels residus ramaders està, en 

tota la Unió Europea, en fase inicial. Per aquesta raó, no es disposa de models 

fiables de referència ni de directius clares per orientar l’elecció de les solucions 

més adequades en cada situació local. 

 

Per dotar al sector porcí dels instruments necessaris per fer front al procés de millora de 

la gestió de residus, el 8 de gener del 2003, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla 

de suport a la gestió de les dejeccions porcines que inclou: 

 

I. Actuacions de suport tècnic destinades a: 

 Promoure la investigació i la transferència al sector de dietes animals que 

redueixen l’aportació de nitrogen. 
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 Posar a l’abast del sector el coneixement i l’avaluació de les tecnologies de 

tractament. 

 

II. Actuacions de suport econòmic destinades a: 

 Promoure l’elaboració i l’aplicació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes. 

 Promoure les inversions en condicionament de granges i l’adopció de les 

tecnologies de tractament de les dejeccions porcines. 

 Facilitar l’abandonament de les explotacions porcines que no puguin assolir 

una gestió sostenible. 

 

III. Altres actuacions normatives i d’organització destinades a: 

 Estimular la gestió correcta de les dejeccions i la creació de les infraestructures 

necessàries. 

 

IV. Un Pla de Comunicació destinat a: 

 Dinamitzar la participació de tots els sectors implicats en el procés de millora 

de la gestió. 

 Donar a conèixer les mesures de suport que la Generalitat posa a l’abast dels 

sectors implicats.  

 

 

 Línies estratègiques: 
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Figura 6.1. Línies estratègiques del Pla de suport a les dejeccions ramaderes. 

(Font: Generalitat de Catalunya – gen 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Zones vulnerables. 

 

La Generalitat de Catalunya ha designat les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedent de fonts agràries. Les zones vulnerables són àrees de 

risc de contaminació per nitrats, per tant, no tots els municipis inclosos presenten 

actualment una superació dels límits tecnicosanitaris, però es considera necessari actuar-

hi preventivament. Aquestes zones afecten un total de 203 municipis, agrupats en 6 grans 

àrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 6.2. Mapa de les zones vulnerables a Catalunya. 

     (Font: mapa modificat de www.gencat.net) 
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A continuació, es detallen les comarques que corresponen a cada zona vulnerable i 

s’indica, entre parèntesis, el nombre de municipis afectats en cadascuna: 

 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 

Alt Empordà 

(26) 

Maresm

e (27) 

Osona 

(27) 

Baix 

Penedès (6) 
Alt Camp (8) Noguera (6) 

Baix 

Empordà 

(17) 

   
Baix Camp 

(10) 
Segarra (17) 

Pla de 

l’Estany (5) 
   Tarragonès (6) Urgell (20) 

Gironès (10)     
Pla d’Urgell 

(16) 

     Segrià (2) 

 

Taula 6.1. Resum de les comarques incloses dins les zones vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.2. Resum de les comarques incloses dins les zones vulnerables i zones d’acció prioritària. 

(Font: Generalitat de Catalunya – gen 2003) 

 

 

6.4. Normativa. 

 

Segons la Directiva Comunitària 91/676/CEE i el seu desenvolupament en el Reial 

Decret 261/1996, la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat el marc regulador de la 

gestió de les dejeccions porcines. 
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Cal destacar: 

 

 Decret 61/1994, del 22 de febrer, sobre la regulació de les explotacions ramaderes. 

- Se’n deriva l’establiment, entre d’altres, de les condicions d’emmagatzematge de les 

dejeccions porcines i la seva utilització al sòl agrícola. 

 

 Decret 283/1998, del 21 d’octubre, de la designació de les zones vulnerables en 

relació a la contaminació de nitrats produïts de fonts agràries. 

- Segons l’avaluació de la qualitat de les aigües, es determinen 6 àrees vulnerables a la 

contaminació per nitrats en les que s’inclouen 203 municipis corresponents a 16 

comarques. 

- En aquestes zones vulnerables s’estableix l’obligatorietat de complir les mesures de 

reducció i de prevenció de la contaminació per nitrats. 

 

 Decret 220/2001, de l’1 d’agost, de la gestió de les dejeccions ramaderes que 

estableix per a totes les explotacions ramaderes: 

- L’obligació d’elaborar i d’aplicar un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, per tal 

d’acreditar-ne una correcta gestió. 

 

- L’obligació de portar un llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, en el que han 

de constar les dades corresponents a la gestió realitzada. 

 

El Decret 220/2001 és el darrer esglaó d’un conjunt de normatives que s’inicia amb la 

Directiva de Nitrats: 

 

 Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció 

de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts 

agràries. 

 Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la 

contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries. (Constitueix la 

transposició de la Directiva 91/676/CEE a l’ordenament jurídic estatal). 

 Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb 

el nitrogen. 
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 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. 

 

Altres disposicions relacionades: 

 

 Resolució MAB/1202/2003, de 14 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria 

d’ajuts per a l’assessorament tècnic per a la correcta gestió i control de les dejeccions 

ramaderes. 

 Resolució MAB/1203/2003, de 14 d’abril, per la qual es publiquen les bases i s’obre la 

línia d’ajuts per al finançament de les infraestructures necessàries per a la 

implantació, el control i el seguiment dels plans de gestió de les dejeccions 

ramaderes. 

 Resolució MAB/1964/2003, de 2 de juny, de modificació parcial de la Resolució 

MAB/1203/2003. 

 Ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen normes d’ordenació de les 

explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. 

 Reial Decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen les normes bàsiques 

d’ordenació de les explotacions porcines. 

 Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de prevenció i 

correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer. 


