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GESTIÓ PLA COL·LECTIU

➢ D’acord amb el nou Decret de dejeccions Ramaderes, tots els Plans 

Col·lectius s’han de dissoldre. És per això, que s’està duent a terme una 

revisió de cadascuna de les explotacions ramaderes que formen part del Pla 

Col·lectiu per tal de poder elaborar un PLA DE DEJECCIONS RAMADERES 

INDIVIDUAL.

➢ Els Plans de dejeccions ramaderes individuals podran gestionar totes les 

dejeccions a través de superfície agrícola que formi part del pla individual o a 

través del CENTRE DE GESTIÓ que ha creat Gestió de Fems i Purins.

➢ Per part del Departament s’assignarà un nou NITROGEN DE REFERÈNCIA a 

les explotacions ramaderes que tenien terres de les Noves Zones Vulnerables 

dins el Pla Col·lectiu.
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❖ NITROGEN DE REFERÈNCIA

➢ El nou decret introdueix el concepte del Nitrogen de referència. Aquest 

Nitrogen fa referència a la quantitat de Nitrogen generat en l’explotació 

ramadera que es pot aplicar en terres ubicades en Zona Vulnerable. 

➢ Totes les explotacions del Pla Col·lectiu ja tenen el Nitrogen de referencia 

assignat de les zones vulnerables anteriors a la nova assignació que es va 

fer l’abril de 2021.
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❖ DECLARACIONS ANUALS DE NITROGEN

Abans del 28 de febrer de 2022 es van presentar totes les Declaracions

Anuals de Nitrogen de les explotacions ramaderes i també de les explotacions

agrícoles amb més de 4 ha en secà (o equivalent). Es van declarar les

aplicacions nitrogenades fetes durant el període de 01-09-2020 a 31-08-2021

Abans del 31 de desembre de 2022 s’han de presentar totes les Declaracions

Anuals de Nitrogen de les aplicacions fetes durant el període de 01-09-2021 a

31-08-2022.

CAMPANYA 

DAN 19-20

CAMPANYA 

DAN 20-21

DANS TRAMITADES 606 615

LLIBRES FERTILITZANTS NITROGENATS AGRICULTORS 355 369

LLIBRES FERTILITZANTS NITROGENATS RAMADERS 

SENSE TERRA 105 107

LLIBRES FERTILITZANTS NITROGENATS RAMADERS 

AMB TERRA 194 213

654 689



❖ BALANÇ DE NITROGEN

➢ Abans del 15 de febrer de 2022 les explotacions ramaderes que volen

mantenir una reducció de Nitrogen al seu Pla de dejeccions, van presentar el

BALANÇ DE NITROGEN EN GRANJA.

- Resultat dels BNG 2021:

- Resultat dels BNG 2020:
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% de reducció

nº explotacions Mínima Promig Màxima DesvEstd

Truges 6 13,53 16,74 19,93 2,07

Isowean (garrins 6-20 kg) 4 32,83 44,24 57,37 13,2

Wean to Finish (Transició + 
engreix 6-120 kg) 3 28,99 38,42 50,69 11,12

Engreix (20-120kg) 109 15,12 33,59 57,11 7,41

Cicle Tancat 16 12,07 29,91 56,01 10,01

Total general 138

Mínima Promig Màxima DesvEst

Truges 6 15 22,08 29 7,74

Isowean (garrins 6-20 kg) 6 40 51,19 58 6,21
Wean to Finish (Transició + 

engreix 6-120 kg) 5 25 30,69 39 6,71

Engreix (20-120kg) 125 12 32,8 50 7,31

Cicle Tancat 18 8 21,83 36 5,31

Total general 160

nº explotacions
% de reducció
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❖ RECORDATORIS

- Verificació periòdica Basses de purí

- Assessorament en Fertilització (superfície de cultius superior a 20 ha de 
secà o equivalent ( 1 ha de cultius de regadiu equival a 2 ha de secà)

Explotacions d’Annex I o II en zona

vulnerable
25/07/2020

Explotacions porcines d’Annex III amb =>

de 1.200 places de porcs d’engreix
25/07/2021

Explotacions porcines d’Annex III amb < de

1.200 places de porcs d’engreix
25/07/2022

Resta d’instal·lacions 25/07/2023

Juliol de 2020
Si més del 50% de la superfície agrícola està

situada  en ZV-A

Juliol de 2021
Si més del 50% de la superfície agrícola està

situada  en ZV-B

Juliol de 2022 Resta de casos
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❖ RECORDATORIS

- ÚS GPS

- ÚS DEL CONDUCTÍMETRE I PROHIBICIÓ APLICACIÓ EN VENTALL

Està prohibida l’aplicació de purins en ventall i i és obligatori disposar de conductímetres

per estimar la concentración de nitrogen dels purins

Transport i aplicació Des del Km En vigor

Fet per personal aliè i centres de gestió

Sempre, en qualsevol  transport i aplicació 0 A partir del 5 de gener de 2020

Fet per personal propi

Aplicació agrícola a més de 10 km en línia recta de 
l'explotació d'origen 10 Ara i fins el 5 de juliol de 2022

Aplicació agrícola a més de 5 km en línia recta de 
l'explotació d'origen 5 A partir del 5 de juliol de 2022

Té el seu origen en zona vulnerable i s'aplica en zona no 
vulnerable 0

A partir del 5 de gener de 2020

Transport a apilaments temporals 10

Origen o destinació a un gestor de residus o centre de 
gestió 0

Transport a una instal·lació d'emmagatzematge en 
destinació 0
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❖ RECORDATORIS

- INCORPORACIÓ AL SÒL DE LES DEJECCIONS RAMADERES

A partir del 21 de febrer de 2021

 segons distància a nuclis de població * i tipus de fertilitzant 

segons 
explotació aplicats <500 m nuclis de població aplicats >500 m nuclis de població 

Annex I (1) 4 hores 12 hores 

Annex II i III 

fertilitzant tipus 1 
(fems) 

fertilitzant tipus 2 
(purins) 

fertilitzant tipus 1 
(fems) 

fertilitzant tipus 2 
(purins) 

2 dies 1 dia 3 dies 2 dies 

  

(1) porcí engreix >2000 places; truges >750 places o 530 si són en cicle tancat; aviram, > 40.000 
places ponedores o > 85.000 pollastres 

*Nuclis de població, polígons industrials, centres de treball no agraris o àrees de lleure 
  

Excepcions 

- Prats i pastures ja implantats 
- Cultius llenyosos amb coberta vegetal entre línies 
- Sistemes de conreu de conservació (p.ex. sembra directa) 
- Aplicacions de cobertora en cultius herbacis 
- Cultius d'olivera en què ens recullen les olives de terra, si el sòl no es treballa i té més d'un 30% 
de la superfície consistent en afloraments rocosos i/o presència massiva de graves 
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❖ PLA PILOT D’INSPECCIÓ D’EQUIPS PER A L’APLICACIÓ DE 

DEJECCIONS RAMADERES 

- Qui el farà? El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en 

cooperacio amb el Departament d’Interior

- Quan es farà? Durant el 2022

- On s’implantarà? Noguera, Segarra, Conca de Barberà, Bages, Osona, 

Montsià, Alt Empordà, Pla de l’Estany i Vallès Oriental

- Què s’inspeccionarà: 

- Coneixement de les distàncies a cumplir en l’aplicación de dejeccions, les 

èpoques en que está permès aplicar, les quantitats de kgN/ha 

permeses….

- Ús del GPS en els casos en que sigui obligatori

- Disposar de conductímetre

- Disposar de sistemas d’aplicación de dejeccions localitzada

- Mànegues o tubs penjants

- Injectors o enterradors




