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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT
DECRET
220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions
ramaderes.
El notable impacte ambiental que pot produir
una gestió deficient de les dejeccions ramaderes, així com el perill de contaminació de les aigües per la producció agrícola intensiva, ha comportat la preocupació de tots els agents implicats
en la seva producció i també de les administracions públiques.
L’augment del contingut de nitrats en les aigües va motivar l’adopció de la Directiva 91/676/
CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en agricultura, la qual
va ser incorporada mitjançant el Reial decret
261/1996, de 16 de febrer. Aquestes normes
obliguen a posar en marxa programes d’actuació
a les zones designades com a vulnerables amb
la finalitat d’eliminar o minimitzar la contaminació de les aigües produïda pels nitrats. Amb
el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, van quedar
designades les zones vulnerables en relació amb
la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries. Igualment, mitjançant l’Ordre de 22
d’octubre de 1998 es va aprovar el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, mentre que pel Decret 205/2000, de 13 de
juny, es va aprovar el programa de mesures
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables
en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
En l’àmbit de Catalunya, el control de les
dejeccions ramaderes de les explotacions es
regula fonamentalment mitjançant el Decret 61/
1994, de 22 de febrer, de regulació de les explotacions ramaderes, l’objectiu principal del qual
és millorar la producció ramadera i la qualitat
dels processos productius, així com la protecció
i millora del medi ambient, mitjançant l’aplicació
de normes zootècniques, d’higiene i de benestar dels animals.
La concentració creixent d’explotacions ramaderes en determinades zones de Catalunya,
agreujada pel seu progressiu deslligament de les
explotacions agrícoles, i la problemàtica ambiental que pot comportar la gestió inadequada
de les dejeccions ramaders han impulsat l’aprovació del present Decret, que regula l’obligació
de garantir una correcta gestió d’aquestes, mitjançant la presentació de plans de gestió i l’obligació de portar un llibre de gestió. Així mateix
el present Decret estableix la regulació del transport de les dejeccions ramaderes.
Per tot això, d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels
consellers d’Agricultura Ramaderia i Pesca i de
Medi Ambient, i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Objecte
El present Decret té per objecte regular les
mesures de control de la gestió de les dejeccions ramaderes en l’àmbit de Catalunya.
Article 2
Definicions
A efectes d’aquest Decret, s’entén per:
a) Dejeccions ramaderes: productes que pro-

cedeixen de l’excreció dels animals que són criats
en explotacions ramaderes primordialment amb
finalitats de mercat.
b) Fem: producte sòlid constituït pels excrements generats pel bestiar, sols o barrejats, encara que s’hagin transformat.
c) Purí: producte semisòlid o líquid constituït
pels excrements generats pel bestiar, sols o barrejats, encara que s’hagin transformat.
d) Gallinassa: producte constituït pels excrements generats per les aus, sols o barrejats, encara que s’hagin transformat.
e) Zones vulnerables: les àrees designades
com a tals en el Decret 283/1998, de 21 d’octubre de 1998, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.
f) Aplicació agrícola: espargiment o incorporació a sols agrícoles (terres de conreu, prats,
pastures i plantacions d’arbres de fusta en terres de conreu) de dejeccions ramaderes en profit
de l’agricultura.
g) Base agrícola: superfície de sòls agrícoles
(terres de conreu, prats, pastures i plantacions
d’arbres de fusta en terres de conreu) susceptible de rebre aplicacions de dejeccions ramaderes en profit de l’agricultura.
h) Gestió en el marc de l’explotació agrària:
aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes
en una base agrícola, ja sigui en terres de conreu, prats i pastures pròpies o en terrenys propietat d’altres titulars.
i) Gestió fora del marc de l’explotació agrària: qualsevol operació de gestió diferent de la
del transport que es realitzi sobre les dejeccions
ramaderes i que no s’efectuï en el marc de l’explotació agrària tal com es defineix a l’apartat
anterior.
j) Gestor de residus: qualsevol persona física,
jurídica o agrupacions de persones que realitzen operacions de gestió de dejeccions ramaderes fora del marc de l’explotació agrària.
k) Tractament: l’operació o conjunt d’operacions de canvi de les característiques físiques,
químiques o biològiques de les dejeccions ramaderes, altres que el transport i l’emmagatzematge.
Article 3
Àmbit d’aplicació
3.1 Aquest Decret és d’aplicació a les activitats desenvolupades per qualsevol persona física, jurídica o agrupació de persones en què es
produeixin, posseeixin o gestionin dejeccions ramaderes.
3.2 Queden exemptes del compliment d’aquest Decret les explotacions ramaderes que no
comercialitzin la seva producció.
Article 4
Plans de gestió de les dejeccions ramaderes
4.1 Les explotacions ramaderes hauran de
disposar i aplicar un pla de gestió de les dejeccions ramaderes per tal d’acreditar-ne la correcta
gestió. Aquest pla tindrà la consideració de sistema de gestió vàlid als efectes del que disposa l’article 2 del Decret 61/1994, de 22 de febrer,
de regulació de les explotacions ramaderes, i del
que disposa la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l’Administració ambiental, i haurà de contenir les condicions que
s’estableixen a l’annex d’aquest Decret.
4.2 Els plans de gestió de les dejeccions ramaderes poden ser elaborats per una explota-

ció ramadera o per a diverses explotacions que
gestionin les dejeccions de manera conjunta. En
els plans de gestió conjunts ha de constar la relació de les explotacions que hi siguin incloses
i la determinació de la quantitat de dejeccions
que correspon a cadascuna.
4.3 Els plans de gestió de les dejeccions ramaderes hauran de ser redactats per un tècnic
competent i es presentaran mitjançant model
normalitzat a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i hauran de ser validats conjuntament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i pel
Departament de Medi Ambient en l’àmbit de
les seves respectives competències, tret del supòsit que exclusivament prevegin la gestió en el
marc de l’explotació agrària, cas en el qual seran validats pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca amb l’informe previ del Departament de Medi Ambient quan afectin zones vulnerables. Aquest informe s’emetrà en un
termini màxim de dos mesos; si no s’emet en
aquest termini, s’entendrà favorable.
En aquest supòsit no serà procedent la validació quan del Pla de gestió presentat es desprengui que no es pot garantir la correcta aplicació de les dejeccions ramaderes en el marc de
l’explotació agrària. En aquest cas, es donarà
trasllat de l’expedient al Departament de Medi
Ambient.
Als efectes del que s’estableix en aquest apartat, en cas que els plans de gestió prevegin una
gestió fora del marc de l’explotació agrària, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
els trametrà el Departament de Medi Ambient
per tal que procedeixi a la seva validació.
4.4 Les validacions efectuades es comunicaran mútuament entre ambdós departaments
a efectes del control del compliment de la normativa esmentada en l’apartat 1 d’aquest article.
4.5 En qualsevol cas, serà necessària una
nova validació dels plans de gestió quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:
a) Increment de la capacitat de l’explotació
ramadera en relació amb la que consta al llibre
d’explotació ramadera que provoca un augment
superior al 10% de nitrogen produït.
b) Reducció o modificació de la base agrària en què s’apliquen les dejeccions en més d’un
10%.
c) Canvi en l’orientació productiva de l’explotació que origini un augment de la càrrega
ramadera.
d) Canvis en la gestió de les dejeccions.
e) Canvi de titularitat del Pla que doni lloc
a canvis en la declaració de dades.
f) Altes, baixes o modificacions en les explotacions integrades en plans de gestió conjunts.
Article 5
Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes
5.1 Els titulars d’explotacions ramaderes
han de portar un llibre de gestió de les dejeccions
ramaderes en què han de constar les dades següents:
a) Nom de la persona física o jurídica propietària dels animals i de l’explotació ramadera.
b) Quantitat de dejeccions anuals produïdes
i les que es preveu produir d’acord amb l’estimació mitjana en funció del nombre i tipus d’animals. Les quantitats que es prevegi produir s’han
d’actualitzar anualment en funció de les quantitats de dejeccions efectivament produïdes.
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c) Quantitats de dejeccions extretes de les
fosses, femers o dipòsits amb expressió de la seva
destinació i la data de lliurament o aplicació.
d) En el cas de gestió en el marc de l’explotació agrària, identificació cadastral o registral
de la base agrícola amb indicació del titular, les
quantitats efectivament aplicades, el tipus de
cultiu i la data d’aplicació. Així mateix es farà
constar, quan s’escaigui, el nom o raó social del
transportista i el codi de transportista autoritzat.
e) En el cas de gestió fora del marc de l’explotació agrària, especificació de la destinació
de les dejeccions ramaderes amb indicació de la
quantitat i data de lliurament, el nom o raó social del transportista, el codi de transportista
autoritzat i la indicació del seu destinatari final.
5.2 Els llibres de gestió de les dejeccions ramaderes s’han de portar al dia i han d’estar a
disposició de les administracions competents.
Així mateix, s’han de conservar durant els quatre
anys posteriors a la data de la darrera anotació
o del cessament de l’activitat.
5.3 En el cas que es presentin plans de gestió
conjunts de les dejeccions ramaderes, s’ha de
portar un llibre de gestió de caràcter conjunt i
un llibre de gestió individual per a cada explotació.
Article 6
Gestió de les dejeccions ramaderes
6.1 L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes s’ha de realitzar d’acord amb les condicions que estableix la normativa vigent aplicable,
tot respectant les determinacions següents:
a) En l’aplicació agrícola s’ha de seguir preferentment el que estableix l’Ordre de 22 d’octubre de 1998 del Codi de bones pràctiques agràries. Aquest Codi és d’obligat compliment en les
zones vulnerables.
b) No es pot realitzar espargiment o incorporació al sòl de les dejeccions ramaderes fora
de terres de conreu, prats i pastures.
c) S’han d’utilitzar procediments que no posin en perill la salut humana ni perjudiquin el
medi ambient i, en particular, que no comportin un risc de contaminació de l’aigua o del sòl.
d) L’aplicació agrícola també ha d’ajustar-se
a la regulació sobre distància, àrees d’aplicació,
quantitats màximes a aplicar i terminis d’aplicació que s’establiran mitjançant Decret del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
6.2 Els ajuntaments o altres ens locals que
vulguin fixar limitacions a l’aplicació agrícola de
les dejeccions ramaderes que siguin més restrictives que les establertes d’acord amb el que
determina l’apartat anterior d’aquest article,
hauran d’informar tant al Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca com a la Junta de
Residus del Departament de Medi Ambient.
6.3 La gestió de les dejeccions ramaderes
fora del marc de l’explotació agrària ha de ser
duta a terme per un gestor de residus autoritzat
i es realitzarà d’acord amb les prescripcions de
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, i la resta de la normativa vigent aplicable.
6.4 La gestió de les dejeccions ramaderes
que no s’hagi fet en el marc de l’explotació agrària haurà de justificar-se mitjançant un document
acreditatiu del lliurament a tercers de les esmentades dejeccions. El justificant de lliurament
constarà de dues còpies amb el contingut mínim
següent:
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a) Identificació del ramader.
b) Identificació del transportista.
c) Destinació final exacte de les dejeccions,
amb identificació del tipus o naturalesa de la
destinació i del corresponent titular o gestor.
d) Data de lliurament i quantitat efectivament lliurada que hauran de complimentar el
productor, el transportista i el destinatari final.
El productor ha de conservar els comprovants
de lliurament de les dejeccions, com a mínim
durant quatre anys en el seu llibre de gestió juntament amb el justificant original signat pel
transportista i pel destinatari quan s’escaigui.
Article 7
Transport de les dejeccions ramaderes
7.1 El transport de les dejeccions ramaderes s’ha de realitzar complint la normativa vigent
sanitària i de transport, de tal manera que s’evitin els riscos de transmissió de malalties o de
contaminació del medi.
7.2 Dins del marc de l’explotació agrària, les
activitats de transport de les dejeccions ramaderes que no siguin efectuades directament pel
productor o pel destinatari final han de ser autoritzades per la Junta de Residus.
7.3 Fora del marc de l’explotació agrària, les
activitats de transport de les dejeccions ramaderes que no siguin efectuades directament pel
productor han de ser autoritzades per la Junta
de Residus.
7.4 Serà d’aplicació el règim d’autorització
establert als articles 11 al 21 del Decret 93/1999,
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus a les activitats de transport de les dejeccions ramaderes esmentades en els apartats
anteriors.
Article 8
Incidències
Les incidències en l’emmagatzematge i en el
transport de les dejeccions ramaderes que impliquin un risc o afecció per al medi s’han de comunicar immediatament a la Junta de Residus,
amb indicació del lloc afectat, el tipus i causes
de l’afecció, la procedència de les dejeccions i
les mesures correctores adoptades, en cas que
s’hagin realitzat.
Article 9
Mesures excepcionals
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i el Departament de Medi Ambient poden aprovar mesures de caràcter excepcional,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent
aplicable, en el cas que concorrin circumstàncies
que ho justifiquin.
Article 10
Règim sancionador
L’incompliment de les disposicions d’aquest
Decret es sancionen d’acord amb la tipificació
d’infraccions i la determinació de sancions que
estableixen les disposicions següents:
a) La Llei de 20 de desembre de1952, d’epizoòties, la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general
per a la defensa dels consumidors i usuaris i pel
Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual
es regulen les infraccions i sancions en matèria
de defensa dels consumidors i de la producció
agroalimentària.
b) La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’Administració

ambiental, sens perjudici de qualsevol altre
norma que sigui d’aplicació.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Les explotacions ramaderes amb parcel·les
ubicades en zones vulnerables inclouran dins els
plans de gestió previstos a l’article 4 d’aquest
Decret, a més del contingut que preveu l’annex,
les dades següents:
a) La gestió prevista (quantitats i moment
d’aplicació) del nitrogen a aportar segons preveu l’annex del Decret 205/2000, de 13 de juny.
b) Per a les parcel·les de reg, una programació mitjana per cultiu o rotació. Les quantitats
d’aigua aplicades o la seva estimació s’anotaran
també en el llibre de gestió.
Segona
1. Les explotacions agrícoles amb parcel·les
ubicades en zones vulnerables hauran de disposar d’un pla de gestió específic que contindrà les
dades regulades en els apartats a) i b) de la Disposició addicional primera.
2. Els titulars d’aquests tipus d’explotacions
portaran un llibre de gestió dels fertilitzants amb
les condicions formals establertes a l’article 5.2
del present Decret, en què s’anotaran les quantitats efectivament aplicades. Aquests plans de
gestió es presentaran mitjançant model normalitzat a les Oficines Comarcals del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i hauran de ser
validats per aquest.
3. Els requeriments establerts als apartats
anteriors són exigibles transcorreguts dos anys
des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Per a les instal·lacions existents, el Pla de
gestió haurà de ser presentat en els següents
terminis a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret:
a) Activitats incloses en els annexos 1 i 2 del
Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental:
Que estiguin situades en una zona vulnerable: 1 any.
Que no estiguin situades en una zona vulnerable: 2 anys.
b) Activitats incloses en l’annex 3 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental:
Que estiguin situades en una zona vulnerable: 2 anys.
Que no estiguin situades en una zona vulnerable: 3 anys.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Decret entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 d’agost de 2001
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
JOSEP GRAU I SERIS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
FELIP PUIG I GODES
Conseller de Medi Ambient
ANNEX
Contingut mínim del pla de gestió de les dejeccions ramaderes
El pla de gestió de les dejeccions ramaderes
haurà de contenir com a mínim les següents
condicions:
a) Dades del titular de l’explotació, dades de
la finca i de les instal·lacions de què disposa.
b) Volum anual de producció de les dejeccions ramaderes.
c) Descripció del tipus de gestió previst per
a les dejeccions ramaderes i la seva destinació,
especificant concretament:
Disponibilitat de terres gestionades directament.
Participació en programes de gestió conjunta.
Altres sistemes, en cas que la producció de
dejeccions ramaderes excedeixi la quantitat que
és possible gestionar en el marc de l’explotació
agrària, pròpia o de tercers.
d) Indicació de la disponibilitat de terres gestionades directament, de la participació en programes de gestió conjunta o altres sistemes de
gestió de les dejeccions i la destinació d’aquestes.
e) Determinació de la quantitat i destinació
del nitrogen total generat en l’explotació ramadera que, en defecte de regulació per altre normativa de rang superior, es calcularà d’acord
amb els valors d’equivalències de l’excreció
nitrogenada de les diferents produccions ramaderes establertes a l’Ordre de 22 d’octubre de
1998, del Codi de bones pràctiques agràries en
relació amb el nitrogen. Es poden considerar
altres criteris que condicionin la gestió, inclosa
la reducció del contingut en nitrogen per volatilització.
f) Descripció i capacitat dels dipòsits d’emmagatzematge.
(01.204.028)

DECRET
222/2001, d’1 d’agost, pel qual s’assignen al Departament d’Ensenyament els mitjans traspassats
a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 615/
2001, de 8 de juny, en matèria d’ensenyament
(professorat de religió).
Atès que el Reial decret 615/2001, de 8 de juny
(DOGC núm. 3416, de 25.6.2001), ha ampliat els
mitjans que van ser traspassats a la Generalitat
de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3
d’octubre, i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
S’assignen al Departament d’Ensenyament
els mitjans que han estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 615/2001,
de 8 de juny.
Article 2
El Departament d’Ensenyament exercirà,

respecte dels mitjans traspassats, les facultats
que li corresponen segons la normativa vigent.
Article 3
La consellera d’Ensenyament, o la persona
en qui delegui, subscriurà l’acta de presa de
possessió dels serveis transferits.
DISPOSICIONS FINALS
—1 Es faculta, en l’àmbit de les seves respectives competències, el conseller d’Economia, Finances i Planificació i la consellera d’Ensenyament per dictar les normes i adoptar les mesures que calguin per al desplegament i l’execució
d’aquest Decret.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 d’agost de 2001
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
(01.200.098)

*

RESOLUCIÓ
de 15 de juny de 2001, relativa a la revocació de
l’autorització administrativa per exercir l’activitat de corredoria d’assegurances a Risk & Accidents, SL.
Atès que Risk & Accidents, SL, comunica
mitjançant un escrit d’1 de juny de 2001 el cessament de l’activitat de corredoria d’assegurances,
RESOLC:
—1 D’acord amb el que preveu l’apartat final
de l’article 9 del Decret 347/1995, de 28 de desembre, s’acorda donar de baixa a la societat
Risk & Accidents, SL, del Registre especial de
corredors d’assegurances, de societats de corredoria d’assegurances i de llurs alts càrrecs a què
es refereix l’article 7 de l’esmentat Decret, en
el qual figura sota la clau J66GC.
—2 Es recorda a la societat Risk & Accidents,
SL, d’acord amb el que preveuen la Llei 9/1992,
de 30 d’abril, de mediació en assegurances privades, i el Decret 347/1995, de 28 de desembre,
d’assumpció de competències sobre mediació en
l’assegurança privada, que no podrà exercir l’activitat de corredoria d’assegurances com a persona jurídica perquè no té l’autorització preceptiva del Departament d’Economia i Finances,
l’incompliment de la qual cosa és tipificat a la
Llei 9/1992 com a infracció molt greu.
Contra la present Resolució, que posa fi a la
via administrativa, la persona interessada pot interposar potestativament recurs de reposició
davant el conseller d’Economia i Finances, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva recepció, d’acord amb el que estableixen
l’article 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o bé interposar directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, amb la notificació prèvia
al conseller d’Economia i Finances, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació, d’acord amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 15 de juny de 2001
FRANCESC HOMS I FERRET
Conseller d’Economia i Finances
(01.166.122)

RESOLUCIÓ
de 22 de juny de 2001, per la qual s’aprova i s’inscriu la modificació dels Estatuts socials de Mutualidad de Previsión Social del Personal de
Nestlé al Registre de mutualitats de previsió social voluntària de Catalunya.
Vist l’expedient núm. 137/01, que es tramita
a la Direcció General de Política Financera als
efectes d’aprovar i inscriure al Registre de mutualitats de previsió social voluntària de Catalunya la modificació de l’article 48 dels Estatuts

