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Objecte del treball i equip de realització
Aquest treball té per objecte l'elaboració d'una Guia de la Condicionalitat per a les
explotacions fruiteres de fruita dolça.
En aquesta Guia es reflecteixen els Requisits Legals de Gestió i les Bones Condicions
Agràries i Mediambientals que cal complir en la planificació o elaboració del projecte
d'explotació, en l'execució de la plantació i de les obres, i en les diferents activitats del procés
productiu. A més es donen una sèrie de recomanacions per a cadascuna d'aquestes etapes i
activitats de l'explotació fruitera, amb l’objectiu d’un millor compliment de la Condicionalitat.
El treball s'enquadra dins del Protocol per a la coordinació i col·laboració signada entre el
Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i la
Universitat de Lleida.
La seva elaboració s'ha coordinat amb el Servei de Transferència Tecnològica de la
Subdirecció General d’Innovació Rural del citat Departament.
La Guia ha estat elaborada pels professors: Valero Urbina, Josep Dalmases i Josep Ma. Nolla,
de la Unitat de Fructicultura del Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria, de
l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida.
En la realització del treball s'ha comptat amb la col·laboració de Maria Josep de Ribot i María
Visitación García, tècniques del Servei de Transferència Tecnològica del Departament
d'Agricultura Alimentació i Acció Rural.
Les normes reflectides es deriven de les disposicions legals vigents a data 30 de setembre de
2009, les quals han estat citades en cada capítol del document. Aquestes normes hauran de ser
actualitzades, segons els canvis que es produeixin en la legislació que regula la
Condicionalitat.
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1. INTRODUCCIÓ
La reforma, en el 2003, de la política agrària comuna (PAC) va introduir canvis fonamentals
en la seva aplicació i en el que afecta a la responsabilitat dels agricultors. Es poden percebre
ajudes comunitàries sense una contrapartida en termes de producció, però s'exigeix, cada
vegada més, que els agricultors desenvolupin la seva activitat de forma respectuosa amb el
medi ambient, la seguretat alimentària i la salut, i el benestar dels animals.
El nou règim d'ajudes directes als agricultors obliga que aquests gestionin les seves
explotacions de manera més sostenible. Així s'introdueix el nou concepte de "la
Condicionalitat", pel qual se supediten els pagaments directes als agricultors al compliment de
requisits mediambientals i d'un altre tipus, establerts a nivell de la Unió Europea, nacional i
autonòmic. És a dir, que els agricultors hauran de mantenir les seves terres en bones
condicions agràries i mediambientals, a més de complir les disposicions legals sobre medi
ambient, salut pública, sanitat animal i vegetal, i benestar dels animals.
La Condicionalitat és, per tant, un conjunt de normes o condicions que han de complir els
agricultors i ramaders en la totalitat de la seva explotació per poder percebre íntegrament les
ajudes directes de la PAC, principalment en el marc del Règim de pagament únic. Així
mateix, també s'exigeix el compliment de la Condicionalitat per percebre uns altres tipus
d'ajudes per a funcionament i reforma de l'explotació, així com ajudes per al desenvolupament
rural.
Per percebre les ajudes cal realitzar la Declaració Única Agrària (DUN). Aquesta ha
d’incloure la totalitat de la superfície amb cultius herbacis, llenyosos, pastures, forestals i
improductives, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació.
La Condicionalitat és d’aplicació a tota l’explotació, amb independència que les parcel·les o
instal·lacions de què consta l’explotació agrària estiguin dedicades a cultius o a la cria
d’animals que tinguin dret a ajut o no.
L'incompliment d'aquestes normes per part dels agricultors pot donar lloc a la reducció o a
l'anul·lació total dels pagaments directes o d'altres ajudes a percebre. No obstant això,
independentment de la percepció d'ajudes, es recorda que han de ser complerts tots els
preceptes establerts en les disposicions legals que afecten a l'activitat de l'explotació agrària,
estiguin inclosos o no com requisits dins de la Condicionalitat.
Per garantir el compliment de la Condicionalitat, l'autoritat de control competent realitza
controls administratius i controls sobre el terreny, mitjançant visites a les explotacions en què
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es comprova el compliment de les normes. Quan es detectin incompliments en algunes de les
normes es procedirà a establir les reduccions o exclusions de l'import global dels pagaments
directes, avaluant l'incompliment, segons criteris de gravetat, abast i persistència; considerant
a més la repetició de l'incompliment, la negligència i la intencionalitat.
Les normes de la Condicionalitat s'estructuren en una doble vessant. S'exigeix per un costat el
compliment dels Requisits Legals de Gestió i d'altra banda el compliment de les Bones
Condicions Agràries i Mediambientals.
Els Requisits Legals de Gestió estan establerts a partir de Directives i Reglaments de la UE en
els següents àmbits:
1. Medi ambient.
2. Salut pública, sanitat animal (zoosanitat) i sanitat vegetal (fitosanitat).
3. Benestar dels animals.
Les disposicions legals comunitàries que integren aquests requisits estan recollides en l'Annex
II del Reglament (CE) 73/2009 del Consell de 19 de gener de 2009, el qual deroga a l'anterior
Reglament (CE) 1782/2003.
Les Bones Condicions Agràries i Mediambientals s'estableixen pels Estats membres a l'àmbit
nacional o regional, segons el marc establert en l'article 6 i en l'Annex III del citat Reglament
(CE) 73/2009. En aquest sentit el Reial Decret 486/2009, de 3 d'abril, estableix el seu Annex
II les Bones condicions agràries i mediambientals, estructurades en quatre normes bàsiques
que fan referència a aspectes dels sòls i al manteniment dels hàbitats.
Qualsevol agricultor que rebi pagaments directes, en virtut de l'article 4 del Reglament (CE)
73/2009 haurà de complir els Requisits Legals de Gestió i les Bones Condicions Agràries i
Mediambientals, així com el que s'estableixi en la legislació autonòmica en el
desenvolupament d'aquestes obligacions.
Per altra banda, els beneficiaris de les ajudes agroambientals, previstes en l'article 36, lletra a),
incís iv) del Reglament (CE) 1698/2005, hauran de complir, a més dels requisits i de les bones
condicions citades, els requisits mínims d'utilització d'adobs i productes fitosanitaris establerts
en els corresponents programes de desenvolupament rural.
En aquest sentit no han de confondre's les Bones Condicions Agràries i Mediambientals
recollides en el Reial Decret 486/2009 amb les Bones pràctiques agràries habituals, recollides
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en el Reial Decret 708/2002, de 19 de juliol, en relació amb les ajudes agroambientals i
indemnitzacions en zones desafavorides; o amb altres normes sobre pràctiques agràries que
fixin nivells més elevats de gestió i siguin de caràcter voluntari.
A Catalunya l'aplicació de la Condicionalitat està regulada pel Decret 221/2005 d'11 d'octubre
(pendent de modificació). En aquest Decret s'estableixen les Bones Condicions Agràries i
Mediambientals aplicables en la Comunitat Autònoma, s'especifiquen també els règims
d'ajudes afectats per la Condicionalitat i s'indica la normativa europea, estatal i autonòmica a
tenir en compte per al compliment dels Requisits Legals de Gestió.
La reglamentació comunitària també estableix que ha d'implantar-se un Sistema
d'assessorament agrari en els Estats membres. El Sistema és a càrrec de les entitats
d'assessorament agrari i el seu objecte és oferir assistència i assessorament als agricultors,
ramaders i titulars d'empreses agràries. El servei ofert ha d'incloure com a mínim un
assessorament en Condicionalitat i en seguretat laboral.
Pel Reial Decret 520/206, de 28 d'abril, es regulen les entitats que presten servei
d'assessorament a les explotacions agràries i la concessió d'ajudes a la seva creació, adaptació
i utilització. A Catalunya aquest sistema va ser implantat a partir del Decret 392/2006, de 17
d'octubre, i és un model mixt públic i privat, que incorpora les entitats que realitzaven
assessorament i les integra dins de la xarxa d'entitats d'assessorament agrari regulada pel
Decret 392/2006, aprofitant així l'experiència i la proximitat d'aquestes entitats amb els
agricultors.
El Sistema d'assessorament té el suport de l'administració i en ell s'integren els serveis
habituals que s'ofereixen a les empreses agràries sobre producció, transformació,
comercialització, gestió ambiental, etc. amb els nous serveis sobre seguretat laboral i
Condicionalitat.
Perquè el personal tècnic assessor disposi d'una guia sobre els aspectes amb que s'ha de
fonamentar el seu servei a les explotacions agràries pel que fa a la Condicionalitat, el
Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural va elaborar el 2008 el Quadern de camp
de la Condicionalitat per a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya, el qual és
actualitzat periòdicament. Aquest quadern no pretén ser exhaustiu i s'haurà d'adaptar al
context específic de cada explotació assessorada.
Complementàriament s'ha elaborat pel DAR la “Guia del controlador de Condicionalitat”. En
aquest document s'estableixen els procediments específics per al control dels diferents
requisits de la Condicionalitat.
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Continuant en aquesta línia d'assessorament i per tal de particularitzar l'aplicació de la
Condicionalitat a les explotacions fruiteres, s'elabora aquesta “Guia de la Condicionalitat per a
les explotacions fruiteres de fruita dolça”, la qual recull els Requisits Legals de Gestió i les
Bones Condicions Agràries i Mediambientals que són de compliment obligat en la
planificació, maneig i gestió de les explotacions fruiteres de fruita dolça, per percebre les
ajudes directes comunitàries i unes altres ajudes de desenvolupament rural.
Ha de remarcar-se que el contingut d'aquesta guia fa referència exclusivament a les
explotacions fruiteres de fruita dolça. En cas que l'explotació agrària inclogui uns altres cultius
o bé ramaderia, l'explotació haurà de seguir també les normes específiques de Condicionalitat
que afectin a aquestes activitats; atès que, com ja s'ha assenyalat, la Condicionalitat exigeix la
seva aplicació a la totalitat de l'explotació.
La Guia va dirigida al personal tècnic assessor, als directors tècnics i gestors d'explotacions
fruiteres, als fructicultors i, en general, a les persones interessades en la Condicionalitat i en la
seva aplicació.
Contingut de la Guia.
Aquesta Guia recull les normes de la Condicionalitat particularitzades a les explotacions
fruiteres de fruita dolça. Recull a més una sèrie de recomanacions que no es troben dins de la
Condicionalitat i que per tant no són de compliment obligat en relació amb les ajudes directes,
però que contribueixen a millorar el maneig de l'explotació fruitera i a garantir el respecte,
protecció i millora del medi ambient i, en definitiva, la sostenibilitat de l'explotació.
La Guia s'ha estructurat seguint totes les etapes del desenvolupament d'una explotació fruitera,
incloent la planificació o projecte, l'execució i el procés productiu, dins del qual es tenen en
compte també els aspectes de gestió de l'explotació.
En un primer capítol es reflecteixen les normes que afecten a la planificació o elaboració del
projecte d'explotació. És en aquesta etapa quan es prenen decisions molt importants que
condicionaran en gran mesura a la futura explotació. Per aquesta raó, considerar les normes de
la Condicionalitat en aquesta etapa facilitarà molt el compliment posterior de la
Condicionalitat durant tota la vida útil de l'explotació.
En segon lloc, es recullen les normes a tenir en compte durant l'establiment de la plantació i
l'execució de les obres precises (instal·lacions, edificacions, etc.). En aquesta etapa, moltes de
les activitats a realitzar estan condicionades per les normes de la Condicionalitat, sobretot en
aspectes que afecten al medi ambient i a l'explotació pròpiament dita.
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En els capítols següents es donen les normes que afecten al procés productiu. En primer lloc,
es fa referència a aspectes generals del procés i de la gestió de l'explotació fruitera. Després
s'especifiquen, en capítols successius, les normes per a cadascuna de les principals activitats
del procés: reg, fertilització, protecció fitosanitària, manteniment del sòl i intervencions sobre
la vegetació i fructificació. S'acaba amb el capítol referit a la recol·lecció, manipulació i
transport de la fruita.
Cadascun d'aquests capítols, amb que s'estructura la Guia, inclou els següents apartats:
A. Requisits Legals de Gestió.
B. Bones Condicions Agràries i Mediambientals.
C. Recomanacions.
D. Legislació i documentació específica.
Els Requisits Legals de Gestió (A) inclouen, a la vegada, els següents àmbits:
A.1. Medi ambient.
1) Conservació dels hàbitats naturals, fauna i flora silvestres.
2) Conservació de les aus silvestres.
3) Protecció d'aigües subterrànies davant la contaminació per substàncies
perilloses.
4) Protecció del medi ambient i del sòl en relació amb la utilització de fangs
de depuradora.
5) Protecció d'aigües davant la contaminació per nitrats i gestió de la
fertilització nitrogenada.
A.2. Salut pública i fitosanitat.
1) Seguretat alimentària.
2) Utilització de productes fitosanitaris.
Les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (B) inclouen a la vegada, les següents
normes bàsiques:
1. Condicions exigibles per a evitar l'erosió.
2. Condicions exigibles per a conservar la matèria orgànica del sòl.
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3. Condicions per a evitar la compactació i mantenir l'estructura dels sòls: utilització de
la maquinària adequada.
4. Condicions per a garantir un nivell mínim de manteniment i prevenir el
deteriorament dels hàbitats.
Les condicions reflectides van numerades consecutivament en forma de punts i de manera
independent per a cada capítol. Així, per exemple, les condicions d'un capítol porten el
nombre d'aquest capítol, seguit del nombre d'ordre, començant per les condicions de l'apartat
A, i seguides de les de l'apartat B. Quan aquests apartats no tenen normes en tots els àmbits,
aquests no se citen i se salta l'ordre de numeració.
Les recomanacions del punt C figuren classificades en diferents punts, segons el seu caràcter o
aplicació, i també es numeren independentment per a cada capítol de la Guia, però anteposat
als nombres figura la lletra R i un guió, diferenciant-les així, clarament, del format utilitzat per
a les normes de compliment obligat.
La legislació i documentació específica que figura en l'apartat D s'ordena, segons sigui el seu
nivell: europeu, estatal i autonòmic (llevat del Capítol 7, on s'ordena per temes). Comprèn les
disposicions legals o unes altres referències que afecten a aquest apartat concret. Per donar
una informació més completa i clara s'ha considerat convenient citar la legislació en cada
capítol, encara que diverses de les disposicions citades poden repetir-se en diferents capítols.
Igualment s'adjunten en alguns capítols les referències de documents que s'han considerat
importants per ampliar o aclarir els aspectes tractats. Per a una millor comprensió, en alguns
casos, s'inclouen aquestes referències en els propis punts de les normes i recomanacions.
Finalment, en la Guia s'inclouen una sèrie d'annexos amb informació complementària. En
l'annex I es recullen totes les disposicions bàsiques europees, estatals i autonòmiques que
conformen els Requisits Legals de Gestió que afecten a les explotacions fruiteres tractades. En
els restants annexos s'inclouen taules amb la relació d'espècies vegetals i de fauna silvestre
protegida, espècies d'aus migratòries amenaçades i en perill d'extinció, espècies no autòctones
a evitar, condicions per a l’aplicació de fertilitzants orgànics i nitrogenats, etc.; a més,
s'inclouen especificacions sobre requisits de les instal·lacions i una altra documentació que
s'ha considerat rellevant per facilitar l'aplicació de la Condicionalitat en les explotacions
fruiteres de fruita dolça.
Les normes reflectides en aquesta Guia deriven de les disposicions legals vigents a data 30 de
setembre de 2009. Caldrà actualitzar aquestes normes a mesura que es produeixin canvis en la
legislació que afectin o regulin la Condicionalitat.
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2. Planificació o elaboració del projecte de l'explotació fruitera
Abans de realitzar una plantació fruitera és necessari estudiar detalladament tots els
condicionaments existents i planificar la presa de decisions sobre els múltiples aspectes que
configuren la futura plantació o explotació fruitera.
Caldrà donar resposta a múltiples qüestions, com: Quines espècies i varietats cal plantar? On i
quanta superfície? Quines intervencions cal fer en el terreny? Quina tecnologia de producció
s'aplicarà? Quines instal·lacions requereix l'explotació?, etc. Resulta necessari, per tant,
elaborar un pla o projecte d'explotació en el qual es concretin les respostes. Pla o projecte que
caldrà seguir, després, en l'execució de la plantació i de les obres.
En aquesta etapa de planificació han de tenir-se en compte els requisits i recomanacions
derivats de la Condicionalitat exposats a continuació, sense oblidar qualsevol altra disposició
legal que pugui afectar a l'explotació.

A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
A.1. Medi ambient
Conservació dels hàbitats naturals, i de la flora i fauna silvestres
2.1. Conèixer si l'explotació es troba en una zona de les contemplades en el Pla d'espais
d'interès natural de Catalunya (PEIN).
D'acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, la declaració d'Espai Natural de Protecció
Especial (ENPE) implica la seva inclusió automàtica en el Pla d'espais d'interès natural. En altres
paraules, el PEIN inclou els parcs nacionals, els parcs naturals, els paratges naturals d'interès nacional i
les reserves naturals (que poden ser parcials o integrals). Així mateix, i d'acord amb la Llei 12/2006, de
mesures en matèria de medi ambient, la inclusió d'un espai a Natura 2000 implica la seva integració
automàtica en el PEIN.
Les normes del PEIN estableixen un règim de protecció bàsica aplicable en la totalitat del seu àmbit.
Aquest règim de protecció general pot completar-se en cada espai o conjunt d’espais mitjançant dues
vies:
1) La formulació de plans especials de protecció del medi natural i el paisatge, que proporcionen als
espais una ordenació d’usos i normes de protecció específiques.
2) La declaració d’espais de protecció especial (parcs nacionals, paratges naturals d’interès nacional,
reserves o parcs naturals), cosa que comporta que els espais passin a tenir una regulació jurídica pròpia i
una gestió individualitzada per preservar i potenciar els seus valors.
Informació relativa al Pla d’Espais d’Interès Natural es pot trobar a:
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http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/espais_naturals/pein/inici.jsp
Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge es poden trobar a:
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/espais_naturals/pein/estat_tramitacio_plans.jsp?ComponentI
D=66557&SourcePageID=68191#textos
La informació sobre la situació en la qual es troba una explotació, es pot trobar a la DUN
Es pot descarregar el visor i la cartografia a la plana web:
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/fitxes/zepa.jsp
O bé en el SIGPAC (a nivell de la primera escala parcel·laria):
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

2.2. Si l'explotació està situada total o parcialment en un espai de la Xarxa Natura 2000 cal
consultar amb l’Administració competent abans de realitzar qualsevol projecte o actuació
que pugui deteriorar els hàbitats naturals i la fauna i flora silvestre.
Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 són les zones d'especial conservació (ZEC), les zones
d'especial protecció per a les aus (ZEPA), i els llocs d’importància comunitària (LIC). Quan una zona
previsible de esdevenir ZEC encara no té aprovat un pla de gestió rep la denominació LIC. Les ZEC són
espais que contenen hàbitats d'interès europeu o importants per a la conservació de determinades
espècies (es pot consultar la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres, també coneguda com a Directiva d'hàbitats).

2.3. Les persones encarregades de la planificació o de l'elaboració del projecte d'una
explotació situada dintre d'un espai protegit (PEIN) han de conèixer i seguir les normes
establertes per a aquesta zona concreta. Així mateix han de conèixer les espècies que es
trobin protegides.
2.4. En el projecte no es proposaran actuacions que comportin alteracions de les poblacions
d'espècies vegetals protegides (vegis Annex 2) o que posin en perill les espècies de fauna
silvestre (vegis Annex 3 i 4). Es prestarà atenció a actuacions com desbrossaments,
rompudes, drenatges, excavacions, etc.
2.5. En els tallavents, tancaments, vials, etc. a realitzar en l'explotació no s'introduiran les
espècies llenyoses o herbàcies de flora no autòctona a evitar que s'indiquen en l'Annex 5.
Així mateix, no s'afavorirà amb el desenvolupament del projecte la proliferació d'aquestes
espècies en el cas de trobar-se en l'explotació.
Conservació de les aus silvestres
2.6. En el cas que l'explotació es trobi situada en una zona ZEPA, es tindrà una gran cura
de conèixer i complir el disposat en les mesures de conservació establertes per a aquesta
zona, preservant els espais que constitueixin els hàbitats naturals de les espècies d'aus
migratòries, amenaçades i en perill d'extinció.
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2.7. En el disseny de la parcel·lació, camins, edificacions i altres obres necessàries es tindrà
en compte no alterar els elements estructurals naturals del terreny (marges, ribassos,
tanques d’arbrat o d’arbustives), especialment els relacionats amb la xarxa fluvial i de
canals, a excepció que s’obtingui la corresponent autorització de l’òrgan competent, ja que
són espais destinats a la reproducció i refugi de la fauna silvestre o punts d'enllaç utilitzats
en períodes de repòs o en moviments migratoris.
Protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació per substàncies perilloses
2.8. En la planificació o elaboració del projecte de l'explotació es tindrà especial cura que
les diferents solucions tècniques adoptades impedeixin l'abocament de substàncies de la
llista I i II (vegis Annex 6) segons les condicions que s’estableixen en el Reial Decret
849/1986, modificat pel Reial Decret 606/2003. Especialment en locals per a
emmagatzematge de productes fitosanitaris, adobs i carburants, locals per a dipòsit
d'envasos utilitzats, i zones de càrrega i rentat d'equips de tractaments fitosanitaris.
Protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats i gestió de la
fertilització nitrogenada
2.9. En el disseny de la plantació s'haurà de deixar una franja de protecció entre la zona
prevista d'aplicació de fertilitzants nitrogenats als arbres i els cursos d'aigua (naturals o
artificials).
En el cas de preveure l'aplicació de fertilitzants orgànics s'haurien de tenir en compte per
al disseny les distàncies mínimes de protecció establertes en l'art. 14 i annex 5.2 del Decret
136/2009 (vegis Annex 9).
En el cas que es prevegi aplicar solament fertilitzants minerals nitrogenats, la distància
entre la zona d'aplicació i el curs d'aigua haurà de ser superior a 2 m.
A.2. Salut pública i fitosanitat
Utilització dels productes fitosanitaris
2.10. En la planificació o elaboració del projecte de l'explotació s'haurà de contemplar
l'existència d'un espai específic destinat a l'emmagatzematge de productes fitosanitaris
(vegis les exigències de l’espai en el punt 7.4 del Capítol 7). L’espai ha de tenir porta per a
tancar amb clau, i ha d’haver-hi un cartell amb els senyals indicatius que procedeixi,
d'acord amb el Reial Decret 485/1997.
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En el cas que l'emmagatzematge de productes sobrepassi els límits establerts en el Reial
Decret 379/2001 (indicats en l'Annex 12 de la Guia), el magatzem ha de disposar de la
corresponent llicència municipal i registrar-se en el Registre d’emmagatzematge de
productes químics del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. A més, en aquest
cas, el magatzem ha de complir les mesures de seguretat específiques establertes en el citat
Reial Decret 379/2001 (vegis Annex 13).
Informació sobre la normativa vigent i sobre les recomanacions de bones pràctiques a complir per
aquests magatzems poden trobar-se en:
http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/dossier.ruralcat?sectorid=5&tipoIdName=DOSSIER&contentId=E
MMAGATZEMATGEFITOSANITARIS
En el Capítol 7 sobre protecció fitosanitària s'especifica amb més detall la normativa per
l'emmagatzematge i ús de productes fitosanitaris.

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIOAMBIENTALS
Condicions exigibles per evitar l’erosió
2.11. En zones amb elevat risc d'erosió s’haurà de respectar les restriccions que estableixi
l'Administració competent per a evitar la degradació i la pèrdua de sòl.
Són zones amb elevat risc d'erosió: les zones que, a aquest efecte, siguin establertes per l'autoritat
competent de la comunitat autònoma o, si escau, les definides en l’Inventario Nacional de Erosión de
Suelos (2002-2012) del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, o en el Mapa de
Estados Erosivos (1986-1990) del Ministerio de Medio Ambiente en les zones on no s'hagi editat el citat
inventari.
Actualment no hi ha establertes a Catalunya restriccions per a evitar la degradació i la pèrdua de sòl en
zones d’elevat risc d’erosió, com tampoc estan delimitades aquestes àrees a data d’avui.

2.12. En la planificació o elaboració del projecte de l'explotació s'haurà de tenir en compte
que no es podrà arrencar cap peu de cultius llenyosos situats en recintes de pendent igual o
superior al 15 per cent, llevat que sigui objecte de reposició autoritzada per l'autoritat
competent i en aquelles zones que així s'estableixi i, en aquests casos, respectant les
normes destinades a la seva reconversió cultural i varietal i als canvis de cultiu o
aprofitament.
El disposat en el paràgraf anterior no serà d'aplicació quan el pendent real del recinte
estigui compensat mitjançant terrasses o bancals.
2.13. En el disseny de l'explotació es procurarà mantenir les terrasses de retenció existents,
amb la finalitat d'evitar l'erosió del sòl. En el cas de precisar la seva alteració es
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necessitarà l'autorització de l'autoritat competent (amb les excepcions reflectides en el
punt 2.14).
Són terrasses de retenció: els bancals de pedra seca, els ribassos proveïts de vegetació herbàcia,
arbustiva o arbòria; les terrasses i rases de contorn en el cas de treball del sòl a nivell i les barreres vives
vegetals perpendiculars al pendent que, mitjançant el control de les escorrenties, protegeixen el sòl de
l'erosió.

Condicions exigibles per a garantir un nivell mínim de manteniment i prevenir el
deteriorament dels hàbitats
2.14. En el projecte de l'explotació no es podrà efectuar una alteració significativa dels
elements estructurals del terreny sense autorització de l'autoritat competent en matèria de
desenvolupament rural. S'exceptuen d'aquesta obligació la construcció de parades per a
correcció de rambles, reguerots i bancals, així com les operacions de refinat de terres que
es realitzin en aquelles parcel·les que es vagin a dedicar a cultius de regadiu.
Es consideren elements estructurals del terreny: els marges de les parcel·les amb característiques
singulars (llindes i ribassos), terrasses de retenció, cavallons, illes i enclavaments de vegetació natural o
roca, tanques i sots que es trobin a l'interior de la parcel·la, estanyols, llacunes, estanys artificials i
abeuradors naturals i arbres de barrera en línia, en grup o aïllats. Així mateix, es consideren elements
estructurals les petites construccions, com els marges de pedra seca, antics colomars o altres elements
d'arquitectura tradicional que puguin servir de refugi per a la flora i la fauna.
Refinat de terres: aquelles operacions de condicionament de la superfície del sòl dels bancals i terres de
regadiu, destinades a millorar l'eficiència d'ús de l'aigua i facilitar la pràctica del reg, realitzades sobre
parcel·les de cultiu en les quals s'utilitzen mètodes de reg per gravetat, per superfície i inundació.

2.15. En les zones que s'estableixin per l'òrgan competent no podran arrencar-se oliveres
sense que aquestes siguin substituïdes. Es preservaran molt especialment les oliveres
mil·lenàries (entengui's oliveres molt velles, d'edat difícil de datar per la seva gran
antiguitat).
2.16. Per a les superfícies de regadiu contemplades en la planificació o el projecte
d'explotació s'haurà d'acreditar el dret d'ús d'aigua de reg concedit per l'Administració
hidràulica competent.
2.17. El disseny de la instal·lació de reg inclourà el sistema homologat de mesurament de
cabals establert per l’Administració hidràulica competent, amb la finalitat de garantir una
informació precisa sobre els cabals d'aigua realment utilitzats.
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C. RECOMANACIONS
Amb la finalitat de facilitar el compliment d'alguns dels requisits especificats anteriorment,
millorar les condicions agràries i mediambientals, i contribuir al bon funcionament i èxit de
l'explotació, és recomanable que en la planificació o elaboració del projecte d'explotació es
contempli la necessitat d'una sèrie d'elements en les seves infrastructures, edificacions,
instal·lacions i parcel·les. Igualment, s'han de tenir en compte una sèrie de recomanacions
agronòmiques, mediambientals i del paisatge a l'hora de prendre decisions respecte al pla
productiu i als diferents components que configuraran la futura explotació. Aquestes
recomanacions s'especifiquen seguidament.
Antecedents i aspectes generales de la planificació i disseny de l’explotació
R-2.1. Sotmetre a avaluació de les autoritats competents qualsevol pla o projecte que pugui
afectar als hàbitats naturals o seminaturals encara que es tracti de parcel·les situades fora
d'un espai protegit (PEIN).
R-2.2. Proposar sistemes de producció frutícola que afavoreixin la conservació dels recursos
naturals de la parcel·la, i els aprofitin de forma compatible amb l'existència de la flora i
fauna silvestre.
R-2.3. Adequar el disseny de l’explotació a unitats d'aprofitament ordenat dels recursos
naturals ja que són hàbitats seminaturals de la fauna i flora silvestres. De manera que la
seva infrastructura aporti elements integrats en el paisatge, útils per a la vida silvestre.
Tenint especial cura dels elements estructurals de les parcel·les (marges i illes amb
vegetació natural) i reduint al mínim el percentatge de terra pertorbat en el conjunt de la
parcel·la.
R-2.4. Crear i mantenir elements estructurals a la parcel·la, tant estructures constructives com
la vegetació que ocupa aquests espais. Es recomana que les parcel·les no superin les 50
hectàrees i disposin de marges d'almenys un metre d'ample. Les parcel·les de menys de
cinc hectàrees podran disposar de marges de 0,5 metres d'ample. Aquestes són les mesures
mínimes que haurien de disposar les marges de les parcel·les.
Els arbres i arbustos vells que caracteritzin significativament a la parcel·la han de ser considerats
elements estructurals.
- Les marges (llindes, ribassos, vores, parets de pedra, sistemes de partions tradicionals dels camps que
inclouen la vegetació natural que els ocupa) són el principal element estructural de la parcel·la.
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* Si no es tracta de murs o parets de pedra han d’estar poblades amb vegetació natural, tant si
limiten amb parcel·les veïnes com amb altres superfícies ocupades per vegetació, desguassos i
camins, sempre que aquesta vegetació no envaeixi la parcel·la de cultiu.
* Quan les marges se situen en l'interior de la parcel·la té rellevància la seva conservació i
construcció com hàbitat de les aus silvestres, així com també per a la lluita contra l'erosió i la
retenció hídrica.
* La conservació de l'hàbitat de les aus en les parcel·les està associada a l'espai que ocupen les
marges, i per tant, a la seva dimensió. L'amplària del marge ha d'adequar-se a la grandària de la
parcel·la.
- Altres elements estructurals importants per a les aus i fauna silvestre en les parcel·les són:
* Els munts de pedres.
* Els pous, abeuradors, deus, badines, llacunes i embassaments, els reguerots, bancals, murs de
pedra, dipòsits, sèquies, desguassos i drenatges oberts.
* Les parets i teulades de les construccions tradicionals agràries quan deixin buits i espais de
lliure accés per a les aus.
* Les illes i enclaus de vegetació natural o roca que es troben a l'interior de la parcel·la.
* Les barreres per a tallar el vent ja siguin arbòries o de canyes.

R-2.5. Evitar l'establiment de plantacions en parcel·les amb condicionaments edafoclimàtics
molt limitants. Cal fer especial atenció al risc alt de gelades i als nivells elevats de salinitat
en el sòl.
R-2.6. Evitar l’establiment de plantacions en zones en les quals el nivell freàtic se situa a
menys de 0,5 m de profunditat per a evitar el risc de contaminació de les aigües.
R-2.7. Evitar plantacions a menys de 8 m de cursos naturals d'aigua, sèquies, pous i
embassaments naturals per a evitar el risc de contaminació d'aigües per nitrats (si escau) o
per productes fitosanitaris.
Per al disseny d’infrastructures edificacions, instal·lacions i parcel·les.
R-2.8. El local específic destinat a l'emmagatzematge de productes fitosanitaris, si és possible
ha d’estar fora dels edificis habituals i sempre aïllat de llocs d'estada habitual de persones.
El local ha de ser fresc i ventilat, ha d'estar protegit de temperatures extremes, el terra ha
d'estar cimentat i disposar d'un sistema estanc de retenció d'aigua i d'altres líquids. A més,
de tenir porta per a tancar amb clau, i d’haver-hi un cartell amb els senyals indicatius que
procedeixi, el local ha de disposar de prestatgeries per a aïllar els productes del terra, i
d'utensilis i material per a recollida de possibles abocaments, d'ús exclusiu per a aquesta
funció.
Pròxims, a l'exterior, ha de tenir un punt d'aigua, un extintor i un armari amb material i
roba de protecció per als usuaris del local. A més s'instal·larà una dutxa de seguretat per a
accidents si no existeix una dutxa propera.
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Es recorda que en el cas que l'emmagatzematge de productes sobrepassi els límits indicats a l'Annex 12,
el magatzem ha de disposar de la corresponent llicència municipal i registrar-se en el Registre de
magatzematge de productes químics del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. A més, en
aquest cas, el magatzem ha de complir les mesures de seguretat específiques establertes en el Reial
Decret 379/2001 (vegis Annex 13).

Igualment s'ha de disposar d'un lloc específic, amb un contenidor, per al dipòsit dels
envasos buits de productes fitosanitaris i altres biocides fins al seu lliurament a l'empresa
de gestió de residus.
R-2.9. Disposar d'un lloc específic per a l'emmagatzematge de fertilitzants i altres productes
nutricionals, ben ventilat, amb terra cimentat i sistema estanc de retenció d'aigua i d'altres
líquids, i dotat d'una plataforma per a aïllar els productes del terra. En el cas d'instal·lació
de dipòsits de fertilitzants, aquests haurien d'estar aïllats adequadament de manera que
s'impedeixin abocaments.
R-2.10. Disposar d'un lloc específic per a l'emmagatzematge de carburants, olis i altres
productes combustibles. Estarà ben aïllat i ventilat, amb terra cimentat i sistema estanc de
retenció d'aigua i d'altres líquids. Disposarà de les instal·lacions i indicacions preceptives
de seguretat que el tipus de producte emmagatzemat requereixi.
R-2.11. Disposar d'una instal·lació amb presa d'aigua per a la càrrega dels dipòsits dels equips
de tractaments i instal·lació per al rentat; con terra cimentat i sistema estanc de retenció
d'aigua i d'altres líquids.
R-2.12. Disposar d'un lloc específic dotat de wàters, lavabos, dutxes i vestidors amb armaris
per a roba de treball i protecció, en nombre adequat al personal de l'explotació. I, si escau,
disposar d'un local menjador dotat de subministrament d'aigua potable i escalfaplats.
R-2.13. Situar les edificacions i altres components necessaris a l'explotació, i dissenyar la
xarxa viària i els espais de càrrega i maniobra, de manera que es minimitzi el seu impacte
sobre el paisatge i s'eviti l'erosió del sòl i el deteriorament dels hàbitats.
R-2.14. Dissenyar la parcel·lació i la disposició de les línies de plantació en cada parcel·la de
manera que es disminueixi el pendent dels carrers, per a reduir les escorrenties i evitar
l'erosió del sòl. Igualment el sistema de manteniment del sòl adoptat ha d’observar també
l’objectiu d'evitar l'erosió.
R-2.15. Dissenyar la xarxa hidràulica de reg de forma parcel·lària, perquè el control de dosi de
reg pugui ésser independent per varietats. Si més no, la maduració de les varietats incloses
en una mateixa parcel·la de reg no hauria de superar un interval de 15 dies.
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R-2.16. Evitar la implantació de sistemes de reg superficial de qualsevol tipus (per menor
eficiència de l'aigua aplicada), sobretot en sòls pedregosos i excessivament permeables.
R-2.17. Elecció preferent de sistemes de reg localitzat per degoteig, sobretot en cas de trobarse en sòls amb risc de salinització. Caldria reservar la microaspersió per aquelles
condicions de sòl que justifiquin una necessitat d'ampliar la zona mullada.
R-2.18. Dissenyar el sistema de reg localitzat amb els automatismes necessaris per permetre el
reg de forma polsant - fragmentada, per millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua, sobretot en
les explotacions amb sòls pedregosos i excessivament permeables.
R-2.19. Evitar la implantació de sistemes de reg per aspersió donada la seva menor eficiència.
La seva elecció només es justificaria per a l’ús com sistema de protecció contra gelades, o
per a l’ús com sistema de refredament ambiental (donades les característiques especifiques
d’algunes varietats de fruiters).
R-2.20. En el cas de l’elecció del reg per aspersió:
- La pluviometria del sistema ha de resultar inferior a la capacitat d’infiltració del sòl.
- S’evitarà aquest sistema sempre que la pendent en alguna zona de la parcel·la sigui
superior al 5 %.
R-2.21. En instal·lacions amb fertirrigació caldrà disposar de comptadors de volum que
permetin el control parcel·lari del consum de fertilitzant injectat.
R-2.22. En el cas d'extracció d'aigua d'un pou, el disseny de la instal·lació haurà de seguir les
recomanacions d'ús establertes per la Confederació Hidrogràfica, relatives a la profunditat
d'instal·lació del grup electrobomba submergible i al cabal de bombeig per no
sobreexplotar l'aqüífer.
R-2.23. Les bombes i motors haurien de tenir un aïllament adequat quan funcionin amb
combustible.
R-2.24. Caldria implementar xarxes de drenatge en el cas que la eliminació dels excessos
d'aigua i sals ho requereixin.
R-2.25. En el cas que es prevegi l'establiment de malles antipedra o altres sistemes de
cobertura per a la protecció de la plantació s'haurien d'adoptar les solucions que tinguin un
menor impacte en el paisatge i suposin una menor pertorbació per a les aus.
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Pel que fa a la tria de material vegetal
Un dels punts crucials de la planificació d’una explotació és la definició del pla productiu, la
tria de les espècies, varietats i portaempelts. Es podrien abordar molts aspectes agronòmics
sota aquesta perspectiva, però, en la línia de les directrius de la condicionalitat, caldria
destacar, si més no, les següents:
R-2.26. Adequar la combinació portaempelt – varietat a les característiques del sòl i a la
tecnologia de producció prevista, per tal d’aprofitar els recursos disponibles, inherents del
propi material vegetal, en l’establiment del millor equilibri productiu.
R-2.27. Primar en l’elecció del material vegetal les espècies i/o varietats tolerants o resistents
a carències nutricionals, plagues i malalties. Si més no, donar preferència a aquelles que
no siguin susceptibles o molt sensibles a carències i/o paràsits que comportin
obligadament un tractament rellevant amb correctors i/o fitosanitaris. Atendre
especialment a la clorosi fèrrica, el motejat, la cendrosa, la monilia i la mosca de la fruita.
R-2.28. Penalitzar, en la tria de material vegetal, aquell que requereixi per la seva gestió
eficient de l’aplicació de productes hormonals, ja sigui pel control del vigor o pel control
del quallat, entre altres.
R-2.29. Penalitzar aquelles varietats que presentin una gran sensibilitat a factors climàtics,
com ara esberlat o cracking, russeting, o altres que puguin exigir la freqüent aplicació de
productes per prevenir alguna fisiopatia o per curar alguna malaltia derivada.
R-2.30. Evitar la tria de varietats poc adaptades a les condicions climàtiques: necessitats de
repòs superiors a les habitualment disponibles en la zona; període de floració habitualment
coincident amb gelades de primavera; deficient manifestació de les característiques
pròpies varietals (coloració del fruit, fermesa, qualitat organolèptica); manifestació de
fisiopaties per deficient adaptació climàtica (cop de sol, podridura interna, entre altres).
R-2.31. Evitar la implantació d’espècies i/o varietats amb finalitats ornamentals o per la
protecció del vent que puguin resultar reservoris habituals o fonts de contaminació de
plagues i/o malalties de les espècies fruiteres.
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D. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA.
Normativa europea
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
habitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE: 22-7-92). Modificada per Directiva
97/62/CE (DOCE: 8-11-97) i Directiva 2006/105/CE (DOUE: 20-12-06).
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus
silvestres (DOCE: 25-4-79). Modificada en diferents ocasions.
Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de las
aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses
(DOCE: 26-1-80).
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (DOCE: 2212-2000). Modificada per Directiva 2008/32/CE (DOUE: 20-3-08).
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament
(DOUE: 27-12-06).
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 utilitzats en l’agricultura (DOCE: 31-1291).
Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialització de
productes fitosanitaris (DOCE: 19-8-91). Modificada en nombroses ocasions.
Reglament (CE) 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s’estableixen
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la
política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es
modifiquen els Reglaments (CE) 1290/2005, (CE) 247/2006, (CE) 378/2007 i es deroga el
Reglament (CE) 1782/2003 (DOUE: 31-1-09).
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Normativa estatal
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE: 14-12-07).
Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per a contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres (BOE: 28-12-95). Modificat en diverses ocasions.
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Aigües (BOE: 24-7-01). Modificat pel Reial Decret-Llei 4/2007 (BOE: 14-4-07).
Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminars I, IV, V, VI, i VIII de la Llei 29/1985, de 2
d'agost d'Aigües (BOE: 30-4-1986). Modificat en diverses ocasions entre les quals el Reial
Decret 606/2003 (BOE: 6-6-03) i el Reial Decret 9/2008 (BOE: 16-1-08).
Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació
produïda pels nitrats procedents de fonts agràries (BOE: 11-3-96).
Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE: 21-11-02).
Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la reglamentació Tècnic
sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides. (BOE: 24-1-84).
Modificat pel Reial Decret 162/1991 (BOE: 15-2-91) i el Reial Decret 443/1994 (BOE: 30-394).
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització
de seguretat i salut en el treball (BOE: 23-4-97).
Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7 (BOE: 10-5-01).
Reial Decret 486/2009, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen els Requisits Legals de Gestió i les
Bones Condicions Agràries i Mediambientals que han de complir els agricultors que rebin
pagaments directes en el marc de la política agrícola comuna, els beneficiaris de determinades
ajudes de desenvolupament rural, i els agricultors que rebin ajudes en virtut dels programes de
suport a la reestructuració i reconversió i a la prima per arrencada de vinya (BOE: 17-4-09).
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Normativa autonòmica
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (DOGC: 28-6-85). Modificada per la Llei
12/2006, del 27 de juliol (DOGC: 3-8-06, correcció d'errada DOGC: 15-10-09).
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
(DOGC: 1-3-93, correcció d'errades DOGC: 17-9-93). Modificat en varies ocasions.
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, del 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental (DOGC: 5-7-04).
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 (DOGC: 3-9-09).
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 (DOGC: 17-5-01).
Decret 221/2005, d'11 d'octubre, sobre l'aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts
directes de la política agrícola comuna (DOGC 14-10-05), (Pendent de modificació).
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3. Establiment de la plantació i execució de les obres
Per a preparar el terreny per la plantació, implantar els arbres i construir les instal·lacions,
edificacions i altres infrastructures, s'haurà de seguir el previst en la planificació i, si escau, el
reflectit en el projecte d'explotació elaborat amb anterioritat.
En aquesta etapa s'han de tenir en compte les normes exposades a continuació, a més dels
aspectes comentats en el Capítol 2 que ja s'hauran incorporat a la planificació o al projecte.

A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
A.1. Medi ambient
Conservació dels hàbitats naturals, i de la flora i fauna silvestres
3.1. Les persones encarregades de l'execució de la plantació o de les obres en una
explotació situada dintre d'un espai protegit (PEIN), han de conèixer i seguir les normes
establertes per a aquesta zona concreta, en els documents de gestió i ordenació dels
recursos naturals per a la conservació de la flora, fauna i hàbitats naturals en l'àmbit de
l'explotació frutícola. Especialment s'han de conèixer les espècies animals i vegetals
protegides existents en l'entorn de l'explotació. Vegi's informació sobre el PEIN en el punt
2.1 del Capítol anterior.
3.2. Si l'explotació està situada total o parcialment en un espai de la Xarxa Natura 2000 s'ha
de consultar amb l’Administració competent abans de realitzar qualsevol actuació que
pugui deteriorar els hàbitats naturals i la fauna i flora silvestre. Vegi's informació sobre
aquesta Xarxa en el punt 2.2 del Capítol anterior.
3.3. En l'establiment de les plantacions i la construcció d'instal·lacions i infrastructures
necessàries en l'explotació fruitera no es realitzaran actuacions que comportin alteracions
de les poblacions d'espècies vegetals protegides o que posin en perill les espècies de fauna
silvestre. Es posarà atenció a actuacions com desbrossaments, rompudes, drenatges,
excavacions, etc., i especialment no es deurà:
- Recollir, tallar, arrencar o destruir plantes de les espècies vegetals amb règim de
protecció indicades en l'Annex 2.
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- Utilitzar mètodes de destrucció massius o no selectius (esquers, paranys, xarxes,
gasos, artefactes mecànics o elèctrics, vehicles a motor, etc.) per a la captura o mort de
fauna silvestre amb especial esment a les substàncies verinoses.
- Capturar o matar cap espècie protegida de fauna silvestre detallada en la normativa
vigent (Annex 3 i 4).
3.4. En els tallavents, tancaments, vials, etc., o altres plantacions a realitzar en l'explotació,
no s'introduiran les espècies llenyoses o herbàcies de flora no autòctona a evitar que
s'indiquen en l'Annex 5. Així mateix, no s'afavorirà la proliferació d'aquestes espècies en
el cas de trobar-se en l'explotació.
3.5. En els embassaments i estanys construïts o existents, i en les lleres d'aigua que
discorrin per l'explotació, no s'introduiran les espècies de fauna no autòctona a evitar que
s'indiquen en l'Annex 5. Així mateix, no s'afavorirà la proliferació d'aquestes espècies en
el cas de trobar-se en l'explotació.
Conservació de les aus silvestres
3.6. En el cas que l'explotació es trobi situada en una zona ZEPA, es tindrà una gran cura
de conèixer i complir el disposat en les mesures de conservació establertes per a aquesta
zona, per a preservar els espais que constitueixin els hàbitats naturals de les espècies d'aus
migratòries, amenaçades i en perill d'extinció (vegis Annex 4). Vegi's informació sobre les
zones ZEPA en els punts 2.1 i 2.2 del Capítol anterior.
3.7.

Especialment, en l'execució de la plantació i de les obres necessàries, no es deurà:
- Danyar els elements estructurals naturals del terreny (marges, ribassos, tanques
d’arbrat o d’arbustives), especialment els relacionats amb la xarxa fluvial i de canals, a
excepció que s’obtingui la corresponent autorització de l’òrgan competent, ja que són
espais destinats a la reproducció i refugi de la fauna silvestre o punts d'enllaç utilitzats
en períodes de repòs o en moviments migratoris.
- Matar o capturar de forma intencionada les aus silvestres, no destruir, retenir o
danyar de forma intencionada els nius o ous.
- Pertorbar les aus silvestres de forma intencionada, en particular durant el període de
reproducció i criança.
- Utilitzar productes no biodegradables sense autorització.
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Es recomana avisar a la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de l'existència de niades o pollades d'aus rapinyaires o estèpiques, en els terrenys d'execució
de la plantació i les obres.

Protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació per substàncies perilloses
3.8. Durant l’execució de les plantacions i la construcció d'instal·lacions i infrastructures
necessàries per l'explotació fruitera, per garantir una protecció eficaç de les aigües
subterrànies, és necessari impedir l'abocament directe o indirecte de substàncies de la llista
I (vegis Annex 6). Tot abocament directe o indirecte de substàncies de la llista II (vegis
Annex 6) haurà de disposar d’autorització administrativa per dur-lo a terme. Les llistes I i
II i les condicions d’abocament s’estableixen en el Reial Decret 849/1986 i en les seves
posteriors modificacions.
Utilització de fangs de depuradora
3.9. En el cas d'utilitzar fangs de depuradora en la preparació del sòl de la plantació cal
disposar d'un pla d'adobatge elaborat a partir de les necessitats del cultiu a implantar, de
les analítiques del fang i del sòl receptor i de les limitacions legals. Aquest pla, signat, li
facilitarà el gestor de residus orgànics que gestiona els fangs de depuradora.
En alguns casos concrets la persona productora del fang de depuració pot assumir-ne la
responsabilitat de la gestió. En aquest cas la persona productora haurà de presentar un pla
d'adobatge, elaborat i signat per una persona qualificada, juntament amb la Fitxa de
Destinació a l'Agència de Residus de Catalunya, que podrà o no validar el pla.
En zones vulnerables caldrà tenir en compte les restriccions que figuren en el punt 3.23,
respecte a la procedència del fang.
Els gestors de residus industrials a Catalunya (entre ells, els que gestionin fangs de depuradora) han
d'estar inscrits al Registre general de gestors de residus de Catalunya:
http://www.arc-cat.net/és/industrials/gestors/

3.10. La documentació corresponent a l'aplicació s'haurà de tenir a disposició del personal
que realitza controls en els següents 4 anys des de l'ultima aplicació.
3.11. L'aplicació del fang de depuradora al sòl haurà de realitzar-se respectant les
indicacions del pla d'adobatge, amb maquinària adequada, i ha de ser escampat de forma
uniforme i homogènia, sense sobrepassar la dosi d'aplicació que indica el pla d'adobatge.
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Protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats i gestió de la
fertilització nitrogenada
Pel que fa a la fertilització nitrogenada, tant orgànica com inorgànica, i a causa dels
possibles efectes sobre la contaminació de les aigües, ha de contemplar-se si les explotacions
fruiteres o alguna de les seves parcel·les, es troba situada en una zona declarada vulnerable
per contaminació de nitrats, o bé en zona no vulnerable; ja que les normes a complir són
diferents segons sigui el cas.
Les zones declarades com a vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries són
definides a Catalunya mitjançant els Decrets 283/1998, de 21 d’octubre, i 476/2004, de 28 de desembre,
i l’Acord de Govern de 28 de juliol de 2009 i es poden consultar a la pàgina web del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid
=cd306c042ba34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cd306c042ba34110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Aquesta informació es pot trobar també a la DUN.
Es consideren fertilitzants nitrogenats les dejeccions ramaderes, el compost, els adobs inorgànics amb
nitrogen, els fangs de depuradora tractats, i en general, qualsevol producte fertilitzant que contingui
nitrogen. Els fertilitzants nitrogenats es classifiquen en quatre tipus definits en l’article 2 del Decret
136/2009.

3.12. L'espargiment o incorporació al sòl de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants
nitrogenats només és pot realitzar en terres de conreu, àrees enjardinades, prats, pastures i
activitats de rehabilitació de sòls o de revegetació d'espais degradats. L'aplicació no és pot
fer en marges, ribassos o espones de les parcel·les.
3.13. L'aplicació de purins no és pot efectuar en les condicions següents:
a) Directament des de la bóta de transport sense mediació de dispositius de repartiment o
espargiment.
b) Utilitzant els sistemes de reg. Se n’exceptua l’aplicació de la fracció líquida dels purins
i digestats mitjançant sistemes de reg per aspersió o localitzat.
3.14. En cas que s’apliquin fertilitzants nitrogenats en terrenys de pendent local superior al
5%, cal prendre mesures per minimitzar l’escolament superficial per tal d’afavorir la
infiltració de l’aigua (de reg o de pluja) al sòl. No es poden aplicar fertilitzants nitrogenats
líquids o semilíquids al sòl en terrenys de pendent local superior al 15%.
3.15. Resta prohibida l’aplicació de fertilitzants nitrogenats en sòls entollats. En terrenys
inundables no s’han d’aplicar fertilitzants nitrogenats en èpoques de risc d’inundació. En
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aquest cas s’han d’incorporar els fertilitzants el mateix dia en què s’apliquen a la
superfície del sòl. En sòls gelats o nevats no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats.
3.16. No s’han de superar en els sòls agraris les concentracions màximes de nutrients (N en
forma de nitrat i fòsfor) especificades a l’annex 4 del Decret 136/2009 durant el període
establert, i segons les condicions i la metodologia que es determina en aquest annex; a
efectes d’inspecció i control de la correcta fertilització.
3.17. Pel que respecta a l’aplicació de fertilitzants orgànics a sòls propers a cursos d’aigua
s’han de respectar les distàncies mínimes establertes a l’annex 5.2 del Decret 136/2009
(vegis Annex 9). En el cas de fertilitzants minerals nitrogenats la distància a respectar a
qualsevol curs d’aigua és de 2 m.
Així mateix, s’han de respectar en l’aplicació agrícola de fertilitzants orgànics les
restriccions sobre distàncies mínimes a explotacions ramaderes, nuclis habitats, habitatges
aïllats i altres elements, detallades a l’annex 5.1 del Decret 136/2009 (vegis Annex 10).
3.18. Caldrà complir les condicions d’incorporació de fertilitzants orgànics al sòl establertes
a l’article 13 del Decret 136/2009.
3.19. Pel que fa a l’apilament temporal de fems o altres fertilitzants orgànics dins de
l’explotació caldrà complir les condicions establertes a l’article 19 del Decret 136/2009,
que recull entre altres aspectes la quantitat màxima de fertilitzant que es pot apilar i les
distàncies a respectar respecte a cursos d’aigua i altres elements (vegis Annex 7).
a) Condicions específiques per a explotacions o parcel·les situades en zona no vulnerable

3.20. La quantitat màxima de nitrogen que procedeixi de les dejeccions ramaderes i altres
fertilitzants orgànics a aplicar és de 170 k N/ha per cultius fruiters en regadiu i de 130 k
N/ha per cultius fruiters en secà. Aquestes quantitats podran ser superades si es tracta
d’esmenes orgàniques en preplantació de cultius llenyosos amb fertilitzants tipus 1 (vegis
la classificació dels fertilitzants nitrogenats en quatre tipus definits en l’article 2 del Decret
136/2009). Aquesta aplicació de dosis superiors ha de constar justificada en un informe
emès per una persona tècnica competent, el qual s’ha de presentar a l’Administració si
aquesta ho requereix.
b) Condicions específiques per a explotacions o parcel·les situades en zona vulnerable

Les zones vulnerables estan sotmeses a una legislació específica i disposen d’un Programa
d’Actuació amb la finalitat de prevenir la contaminació de les aigües per nitrats que
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procedeixen de fonts agràries. Aquesta normativa es troba desenvolupada de forma extensa i
específica. És per això que en aquest apartat es farà referència només a la normativa aplicable
sense detallar les condicions concretes de cada punt, remetent en cada cas a l’article o annex
corresponent que les defineix de forma completa.
A més a més, caldrà complir el Programa d’Actuació corresponent a cada zona vulnerable.
Encara que la totalitat de l'explotació no estigui situada en zona vulnerable, la normativa
serà també d'aplicació a les parcel·les que sí que es trobin en zona vulnerable.
3.21. En zones vulnerables no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats en els períodes
establerts en l’article 4 del Decret 136/2009. Vegis annex 8.
3.22. En zones vulnerables les quantitats màximes de nitrogen total procedents de
fertilitzants orgànics, fertilitzants minerals i de l’aigua de reg, que es poden aplicar són,
segons especifica l’annex 3 del Decret 136/2009, les següents:
- Cultius en secà: límit màxim de 75 kg N/ha en total, dels quals el N mineral no suposarà
més de 50 kg N/ha.
- Cultius en regadiu: límit màxim de 150 kg N/ha en total, sense sobrepassar el N orgànic
els 130 kg/ha, i el N mineral els 90 kg/ha
- En el cas de realitzar un adobatge de fons, previ a la plantació, els fertilitzants de tipus 3
(vegis la classificació dels fertilitzants nitrogenats en quatre tipus definits en l’article 2 del
Decret 136/2009) no poden suposar més de la meitat del N corresponent al N mineral
especificat anteriorment.
3.23. A les zones vulnerables resta prohibida l’aplicació agrícola de fangs tractats procedents
d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes, tret dels que procedeixin de les
poblacions incloses dins la respectiva zona vulnerable.
3.24. En zones vulnerables, quan la superfície de l’explotació fruitera superi alguns dels
llindars establerts en l’article 23 del Decret 136/2009 (vegis Annex 11), les persones
titulars de les explotacions fruiteres han de portar un llibre de gestió dels fertilitzants
nitrogenats, el contingut mínim del qual vindrà establert per la direcció general competent
en matèria d’agricultura i ramaderia. Les anotacions s’han d’efectuar dins els set dies
següents a la realització de les accions. El llibre de gestió s’ha de conservar durant els cinc
anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l’activitat.
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El compliment acreditat de la normativa de la producció agrària ecològica o de la
normativa de producció integrada eximeix les explotacions frutícoles de portar el llibre de
gestió, segons s’especifica en la disposició addicional tercera del Decret 136/2009.
3.25. En zones vulnerables cal complir obligatòriament el Programa d’Actuació
corresponent així com complir amb les especificacions del Codi de Bones Pràctiques
Agràries en relació amb el nitrogen, establert en la Ordre de 22 d'octubre de 1998 del
DARP (llevat dels punts derogats pel Decret 136/2009).
Per a obtenir més informació sobre bones pràctiques agràries vegis el Manual del Codi de Bones
Pràctiques Agràries - Nitrogen (DARP-2000), disponible a la pàgina web:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid
=8c006c042ba34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8c006c042ba34110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

A.2. Salut pública i fitosanitat
Utilització dels productes fitosanitaris
3.26. En la preparació del sòl de la plantació, l'aportació de productes fitosanitaris per a la
desinfecció del sòl haurà de realitzar-se sota les condicions d'ús autoritzades. El personal
que realitzi l'aplicació dels productes haurà de posseir el corresponent carnet d’aplicador
en vigència.
3.27. Respecte a l'aplicació de productes fitosanitaris han de contemplar-se els Requisits
Legals de Gestió especificats en el Capítol 7 sobre protecció fitosanitària.

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIAMBIENTALS
Condicions exigibles per evitar l’erosió
3.28. Durant el temps que durin les activitats de preparació del sòl i de construcció de les
obres es prendran les mesures oportunes perquè el sòl no es vegi afectat per l'erosió. En
cas de risc, les obres i la implantació del cultiu es faran el més ràpidament possible, per a
evitar que el sòl pugui veure's afectat per l'erosió.
3.29. Les alteracions o danys ocasionats per les obres en les terrasses de retenció i ribassos
de les parcel·les han de ser reparats com més aviat millor amb la finalitat d’evitar
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aterraments i esllavissades i, molt especialment, l'aparició de còrrecs, i, així mateix evitar
l'erosió del sòl mentre no s'asseguri l'estructura amb el nou projecte.
3.30. No es podrà arrencar cap peu de cultius llenyosos situats en recintes de pendent igual o
superior al 15 per cent, llevat que sigui objecte de reposició autoritzada per l'autoritat
competent i en aquelles zones que així s'estableixi i en aquests casos respectar les normes
destinades a la seva reconversió cultural i varietal i als canvis de cultiu o aprofitament.
El disposat anteriorment no serà d'aplicació quan el pendent real del recinte estigui
compensat mitjançant terrasses o bancals.
Condicions exigibles per a conservar la matèria orgànica del sòl
3.31. En el cas de replantacions, l'eliminació de les restes de llenya procedent de l'arrencada
de plantacions velles s'haurà de realitzar d'acord amb els criteris de bona gestió agrícola.
En el cas de cremar les restes de llenya s'han de tenir en compte les mesures de prevenció
d'incendis forestals establertes pel Decret 64/1995, de 7 de març, modificat pel Decret
206/2005, de 27 de setembre, i desplegades per la Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer.
Resta prohibit encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat (especialment no es podrà: cremar marges i
restes d’aprofitaments agrícoles) sigui quina sigui la seva finalitat, a la franja de 500 metres que envolta
els terrenys forestals (siguin o no poblats d’espècies arbòries) en el període comprès entre el 15 de març
i el 15 d’octubre (de tota manera el DAR podrà fer autoritzacions específiques). En el cas de trobar-se
en una zona d’alt risc d’incendi i dintre del període del 15 de juny al 15 de setembre, l’autorització
expressa i excepcional caldrà que sigui concedida pel director general del Medi natural, atenent en
qualsevol cas a les mesures extraordinàries que puguin establir-se pel DAR. En el període de 16
d’octubre al 14 de març, a la citada franja de 500 metres, es podrà fer foc comunicant-ho prèviament a
les oficines del cos d’agents rurals, a l’ajuntament on es trobi situat el terreny forestal, al consell
comarcal corresponent o a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient.
En el cas de trobar-se l’explotació en un espai natural protegit caldrà consultar si existeix alguna
restricció específica d’aquest espai referida a l’eliminació de restes de poda.
Per a parcel·les situades a més de 500 metres de terrenys forestals no hi ha prohibició de fer foc, però, si
les parcel·les es troben situades en municipis d’alt risc, en el període que va del 15 de març al 15
d’octubre, és recomanable posar-se en contacte amb els agents rurals prèviament a la realització de la
crema.
Resta prohibit abocar restes vegetals de qualsevol mena que pugui ser causa de l'inici d'un foc en la
franja de 500 metres que envolta els terrenys forestals durant el període de 15 de març al 15 d’octubre.
A més a més, caldrà atendre les mesures addicionals de prevenció d’incendis que puguin tenir
establertes els Ajuntaments.
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Condicions exigibles per a evitar la compactació i mantenir l'estructura dels sòls:
Utilització de la maquinària adequada.
3.32. En sòls saturats, així com en terrenys entollats o amb neu, no s’ha de llaurar ni passar o
permetre el pas de vehicles sobre el terreny, tret dels casos considerats de necessitat per
l'autoritat competent.
Condicions exigibles per a garantir un nivell mínim de manteniment i prevenir el
deteriorament dels hàbitats
3.33. En l'execució de les obres (infrastructures, instal·lacions i edificacions) i en la
preparació del terreny de plantació, no es podrà efectuar una alteració dels elements
estructurals, sense l'autorització de l'autoritat competent. S'exceptuen d'aquesta obligació
la construcció de parades per a la correcció de rambles, reguerots i bancals, així com les
operacions de refinat de terres que es realitzin en aquelles parcel·les que es vagin a dedicar
a plantacions amb reg.
Vegis les definicions donades a l’apartat 2.14 del Capítol 2 ‘Planificació o elaboració del projecte de
l'explotació fruitera’.

3.34. En les zones que s'estableixin per l'òrgan competent no podran arrencar-se oliveres
sense que aquests siguin substituïts. Es preservaran molt especialment les oliveres
mil·lenàries (entengui's oliveres molt velles, d'edat difícil de datar per la seva gran
antiguitat).
Actualment no hi ha establertes a Catalunya zones en què no es poden arrencar les oliveres sense que
siguin substituïdes

3.35. En la preparació del terreny, en el cas d'existir, s’eliminarà de les parcel·les de cultiu la
vegetació espontània invasora que regula el Departament d'Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, com Sycios angulatus L., Solanun carolinense i Leptochloa sp, Leersia
oryzoides i Sagitaria sp., per a evitar la seva proliferació (Ordres ARP/ 10/ARP/2005 ,
ARP/339/2006 i ARP/342/2006).
3.36. No es podran abandonar o abocar materials residuals procedents d'activitats agrícoles o
ramaderes, sobre terrenys entollats o amb neu ni sobre aigües corrents o estancades.
3.37. No es podran aplicar productes fitosanitaris, fertilitzants, llots de depuradora, compost,
purins o fems, ni netejar la maquinària emprada per a aquestes aplicacions sobre terrenys
entollats o amb neu ni sobre aigües corrents o estancades.
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3.38. Per a les superfícies de regadiu el fruticultor haurà d'acreditar el seu dret d'ús d'aigua
de reg concedit per l'administració hidràulica competent.
3.39. Els titulars de les concessions administratives d'aigües i tots aquells que per qualsevol
altre títol tinguin dret al seu ús privatiu estaran obligats a disposar dels sistemes de control
de l'aigua de reg establerts per les respectives administracions hidràuliques competents, de
manera que garanteixin una informació precisa sobre els cabals d'aigua efectivament
utilitzats.

C. RECOMANACIONS
Aspectes generals de l'execució del projecte.
R-3.1. Conèixer els hàbitats naturals o seminaturals de l'explotació, encara que es trobi fora
d'un espai protegit (PEIN), amb la finalitat de protegir-los i, si escau, seguir les
recomanacions proposades per l'autoritat competent que hagi avaluat el projecte
d'execució.
R-3.2. Tots els elements estructurals del terreny que hagin de ser alterats durant la preparació
del sòl i l'execució de les obres (sempre complint el requisit 3.24) hauran de ser reparats o
reposat com més aviat millor perquè no es produeixi un deteriorament dels hàbitats.
Per a la preparació del sòl i l’establiment de la plantació.
R-3.3. Aplicar també en les zones no vulnerables el Codi de Bones Pràctiques Agràries en
relació amb el nitrogen, establert en l’Ordre de 22 d'octubre de 1998 del DARP, com
instrument per al desenvolupament d’una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi
ambient.
R-3.4. El fem i altres esmenes orgàniques aplicades abans de la plantació han de ser enterrats
immediatament després de la seva distribució per a evitar pèrdues de nitrogen i possibles
arrossegaments per escorrentia. Igualment, les esmenes minerals han de ser enterrades
com més aviat millor després de la seva distribució.
R-3.5. En la preparació del sòl es procurarà que el perfil natural del sol pateixi la menor
alteració possible, evitant, sobretot, no perdre l'horitzó superficial més fèrtil i deixar en
superfície horitzons anteriorment profunds, especialment si són horitzons més argilosos,
pedregosos, calcaris, etc.
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R-3.6. En les parcel·les que no siguin planes, els treballs de subsolat i llaurat, i els de conreu
previs a la plantació (gradeig i cultivador) han de realitzar-se en la seva última passada
perpendicularment a la màxima pendent del sòl.
Per a l'execució de les obres
R-3.7. Els abocaments de terres i enderrocs que tinguin lloc per l'execució de les obres han
de fer-se en les zones que s'ocasioni un menor impacte ambiental i una menor alteració del
paisatge. Posteriorment, es restaurarà la vegetació del terreny ocupat.
R-3.8. L'execució d'obres que requereixin el pas de maquinària pesada per les parcel·les ha
de fer-se abans de portar a terme la preparació del sòl, perquè pugui ser corregida la
possible compactació ocasionada.
R-3.9. Les rases i sondeigs realitzats durant l'execució de les obres haurien de ser objecte de
segellat i restauració del sòl afectat.
R-3.10. Els materials residuals de l'execució de les obres haurien d'eliminar-se. Els plàstics i
altres residus haurien de retirar-se de les parcel·les i dipositar-se en llocs adequats per a la
seva correcta gestió com residus.

D. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA.
Normativa europea
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
habitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE: 22-7-92). Modificada per Directiva
97/62/CE (DOCE: 8-11-97) i Directiva 2006/105/CE (DOUE: 20-12-06).
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus
silvestres (DOCE: 25-4-79). Modificada en diferents ocasions.
Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de les
aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses
(DOCE: 26-1-80).
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Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (DOCE: 2212-2000). Modificada per Directiva 2008/32/CE (DOUE: 20-3-08).
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament
(DOUE: 27-12-06).
Directiva 86/278/CEE del Consell, de 12 de juny de 1986, relativa a la protecció del medi
ambient i, en particular, dels sòls, en la utilització dels fangs de depuradora en agricultura
(DOCE: 4-7-86).
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 utilitzats en l’agricultura (DOCE: 31-1291).
Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialització de
productes fitosanitaris (DOCE: 19-8-91). Modificada en nombroses ocasions.
Reglament (CE) 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s’estableixen
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la
política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es
modifiquen els Reglaments (CE) 1290/2005, (CE) 247/2006, (CE) 378/2007 i es deroga el
Reglament (CE) 1782/2003 (DOUE: 31-1-09).
Normativa estatal
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE: 14-12-07).
Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per a contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres (BOE: 28-12-95). Modificat en diverses ocasions.
Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies
Amenaçades (BOE: 5-4-90). Modificat en diverses ocasions.
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Aigües (BOE: 24-7-01). Modificat pel Reial Decret-Llei 4/2007 (BOE: 14-4-07).
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Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminars I, IV, V, VI, i VIII de la Llei 29/1985, de 2
d'agost, d'Aigües (BOE: 30-4-1986). Modificat en diverses ocasions, entre les quals cap citar
el Reial Decret 606/2003 (BOE: 6-6-03) i el Reial Decret 9/2008 (BOE: 16-1-08).
Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a determinades
substàncies contaminants i es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat pel
Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril (BOE: 20-6-00).
Reial Decret 1310/1990, de 29 d'octubre, pel qual es regula la utilització dels fangs de
depuració en el sector agrari (BOE: 1-11-90).
Ordre de 26 d'octubre de 1993, que desenvolupa el Reial Decret 1310/1990 sobre utilització
dels fangs de depuració en el sector agrari (BOE: 5-11-93).
Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació
produïda pels nitrats procedents de fonts agràries (BOE: 11-3-96).
Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE: 21-11-02).
Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Reglamentació Tècnica
Sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE: 24-1-84).
Modificat pel Reial Decret 162/1991 (BOE: 15-2-91) i el Reial Decret 443/1994 (BOE: 30-394).
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització
de seguretat i salut en el treball (BOE: 23-4-97).
Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7 (BOE: 10-5-01).
Reial Decret 486/2009, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen els Requisits Legals de Gestió i les
Bones Condicions Agràries i Mediambientals que han de complir els agricultors que rebin
pagaments directes en el marc de la política agrícola comuna, els beneficiaris de determinades
ajudes de desenvolupament rural, i els agricultors que rebin ajudes en virtut dels programes de
suport a la reestructuració i reconversió i a la prima per arrencada de vinya (BOE: 17-4-09).
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Normativa autonòmica
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (DOGC: 28-6-85). Modificada per la Llei
12/2006, del 27 de juliol (DOGC: 3-8-06, correcció d'errada DOGC: 15-10-09).
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
(DOGC: 1-3-93, correcció d'errades DOGC: 17-9-93). Modificat en varies ocasions.
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, del 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental (DOGC: 5-7-04).
Ordre de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a
Catalunya (DOGC: 12-12-84). Modificada pel Decret 136/2009 (DOGC: 3-9-09).
Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC: 6-11-98).
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual és designen noves zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC: 31-12-04).
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 (DOGC: 3-9-09).
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 (DOGC: 17-5-01).
Ordre de 22 d'octubre de 1998, del codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (DOGC: 9-11-98). Modificada pel Decret 136/2009, d'1 de setembre (DOGC: 3-909).
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
(DOGC: 10-3-95).
Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que
estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals (DOGC: 24-2-03).
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Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC: 29-9-05).
Ordre ARP/10/2005, de 18 de gener, per la qual es declara l'existència oficial de la mala herba
Sicyos angulatus L, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita (DOGC: 3-2-2005).
Ordre ARP/339/2006, de 30 de juny, per la qual es declara l'existència oficial de la mala herba
Solanum carolinense, i s'estableixen mesures obligatòries de lluita (DOGC: 7-7-2006).
Ordre ARP/342/2006, de 30 de juny, per la qual és declara l'existència oficial a Catalunya de
les males herbes Leptochloa sp., Leersia oryzoides i Sagittaria sp., i s'estableixen mesures
obligatòries de lluita (DOGC: 7-7-2006).
Decret 221/2005, d'11 d'octubre, sobre l'aplicació de la Condicionalitat en relació amb els
ajuts directes de la política agrícola comuna (DOGC 14-10-05), (Pendent de modificació).
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4. Procés productiu i Gestió de l’explotació fruitera. Aspectes
generals
S’entén per procés productiu el conjunt d’activitats o actuacions que es realitzen en
l’explotació de forma habitual, o amb una certa periodicitat, l’objectiu últim de les quals està
vinculat amb el desenvolupament de la plantació i la seva producció.
La Gestió de l’explotació fa referència a les actuacions destinades a l’organització de
l’explotació, tant pel que fa a les activitats del procés productiu i el seu control, com a les
administratives que vetllaran, entre altres, pel compliment de la legalitat vigent en tots els
àmbits i, en concret, en el de les normatives que regulen els règims d’ajuda als quals està
acollida l’explotació.
L’etapa del procés productiu, que s’inicia un cop acabada l’execució i es perllonga fins que
s’arranca la plantació, ha de contemplar els requisits i les bones pràctiques de la
Condicionalitat que puguin afectar-la.
En aquest capítol es fa referència exclusivament a les normes que afecten de forma general a
la gestió de l’explotació i de forma conjunta a diverses activitats del procés productiu.
Aquelles que afecten primordialment a una activitat específica es desenvoluparan en el seu
capítol corresponent (per exemple, la protecció de les aigües contra la contaminació per nitrats
es troba recollida en el Capítol sobre fertilització).
A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
A.1. Medi ambient
Conservació dels hàbitats naturals, i de la flora i fauna silvestres
4.1. Conèixer si l’explotació es troba en una zona de les contemplades en el Pla d'espais
d'interès natural de Catalunya (PEIN) segons el que s'exposa en el Capítol 2, en el punt
2.1.
D'acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, la declaració d'Espai Natural de Protecció
Especial (ENPE) implica la seva inclusió automàtica en el Pla d'espais d'interès natural. En altres
paraules, el PEIN inclou els parcs nacionals, els parcs naturals, els paratges naturals d'interès nacional i
les reserves naturals (que poden ser parcials o integrals). Així mateix, i d'acord amb la Llei 12/2006, de
mesures en matèria de medi ambient, la inclusió d'un espai a Natura 2000 implica la seva integració
automàtica en el PEIN.
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Les normes del PEIN estableixen un règim de protecció bàsica aplicable en la totalitat del seu àmbit.
Aquest règim de protecció general pot completar-se en cada espai o conjunt d’espais mitjançant dues
vies:
1) La formulació de plans especials de protecció del medi natural i el paisatge, que proporcionen als
espais una ordenació d’usos i normes de protecció específiques.
2) La declaració d’espais de protecció especial (parcs nacionals, paratges naturals d’interès nacional,
reserves o parcs naturals), cosa que comporta que els espais passin a tenir una regulació jurídica pròpia i
una gestió individualitzada per preservar i potenciar els seus valors.
Informació relativa al Pla d’Espais d’Interès Natural es pot trobar a:
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/espais_naturals/pein/inici.jsp
Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge es poden trobar a:
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/espais_naturals/pein/estat_tramitacio_plans.jsp?ComponentI
D=66557&SourcePageID=68191#textos
La informació sobre la situació en la qual es troba una explotació, es pot trobar a la DUN
Es pot descarregar i el visor i la cartografia a la plana web:
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/fitxes/zepa.jsp
O bé en el SIGPAC (a nivell de la primera escala parcel·laria):
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

4.2. Si l’explotació està situada, totalment o parcial, en un espai de la Xarxa Natura 2000
cal consultar amb l'Administració competent abans de realitzar qualsevol actuació que
pugui deteriorar els hàbitats naturals i la fauna i flora silvestre.
Els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 són les zones d'especial conservació (ZEC), les zones
d'especial protecció per a les aus (ZEPA), i els llocs d’importància comunitària (LIC). Quan una zona
previsible d’esdevenir ZEC encara no té aprovat un pla de gestió reb la denominació LIC. Les ZEC són
espais que contenen hàbitats d'interès europeu o importants per a la conservació de determinades
espècies (es pot consultar la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres, també coneguda com a Directiva d'hàbitats).

4.3. Les persones responsables d'una explotació situada dins d'un espai protegit (PEIN) han
de conèixer i seguir les normes establertes, per a aquesta zona concreta. Així mateix, han
de conèixer les espècies que es trobin protegides, i en especial aquelles que es trobin
presents en l’entorn de l’explotació.
4.4. Qualsevol activitat del procés haurà d’evitar actuacions que comportin alteracions de
les poblacions de les espècies vegetals protegides especificades en la legislació vigent
(vegis Annex 2). Específicament, no s’haurà de recollir, tallar, arrencar o destruir plantes
d’espècies protegides
4.5. No utilitzar mètodes de destrucció massius o no selectius (esquers, paranys, xarxes,
gasos, artefactes mecànics o elèctrics, vehicles a motor, etc.) per a la captura o mort de
fauna silvestre amb especial esment a les substàncies verinoses.
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4.6. No capturar o matar cap espècie protegida de fauna silvestre detallada en la normativa
vigent (vegis Annex 3 i 4).
4.7. En el cas de trobar-se en l'explotació espècies llenyoses o herbàcies de flora no
autòctona a evitar, segons relació de l'Annex 5, es defugirà qualsevulla pràctica que pugui
afavorir el seu desenvolupament i proliferació.
4.8. Als embassaments i estanys. i en els cursos d'aigua que discorrin per l'explotació, no
s'introduiran les espècies de fauna no autòctona a evitar que s'indiquen en l'Annex 5. Així
mateix, no s'afavorirà la proliferació de les esmentades espècies en el cas de trobar-se en
l'explotació.
Conservació de les aus silvestres
4.9. En el cas que l'explotació es trobi situada en una zona ZEPA, es tindrà cura de
conèixer i complir allò disposat en les mesures de conservació establertes per a
l'esmentada zona, evitant qualsevulla activitat que pugui comprometre els espais que
constitueixin els hàbitats naturals de les espècies d'aus migratòries, amenaçades i en perill
d'extinció.
Les ZEPA són zones necessàries per a la conservació d'algunes espècies d'aus (podeu consultar la
Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres, recollida per
la Directiva d'hàbitats, coneguda també com a Directiva de les aus). Les persones responsables d'una
explotació situada dins d'un espai protegit (PEIN) han de conèixer i seguir les normes establertes, per a
aquesta zona concreta. Així mateix han de conèixer les espècies que es trobin protegides, i en especial
aquelles que es trobin presents en l’entorn de l’explotació.

4.10. Especialment, en l’execució de les diferents activitats del procés es tindrà cura de no
danyar els elements estructurals naturals del terreny (marges, ribassos, tanques d'arbres o
arbusts, vegetació associada a estanys i rius, etc.), a excepció que s'obtingui la
corresponent autorització de l'òrgan competent, ja que són espais destinats a la reproducció
i refugi de la fauna silvestre o punts d'enllaç utilitzats en períodes de repòs o en moviments
migratoris.
4.11. En el marc de l’explotació no es podrà:
- Matar o capturar de manera intencionada les aus, ni destruir o danyar de manera
intencionada els nius i ous, ni treure els seus nius.
- Pertorbar les aus de manera intencionada, en particular durant el període de
reproducció i criança.
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- Utilitzar productes no biodegradables sense autorització.
Es recomana avisar a la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de l'existència de niades o llocades d'aus rapinyaires o estèpiques, en l’explotació.

Protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació per substàncies perilloses
4.12. En l’execució de les diferents activitats del procés es tindrà especial cura d’impedir
l'abocament directe o indirecte de substàncies de la llista I (veure Annex 6). Tot
abocament directe o indirecte de substàncies de la llista II (veure Annex 6) haurà de
disposar d’autorització administrativa per dur-lo a terme. Les llistes I i II i les condicions
d’abocament s’estableixen en el Reial Decret 849/1986, modificat pel Reial Decret
606/2003. Es posarà especial atenció a les tasques que comportin el maneig de productes
fitosanitaris, adobs i carburants, i dels seus envasos, i de les zones de càrrega i rentat
d'equips de tractaments fitosanitaris.
Per abocament directe s’entén la descàrrega de contaminants en l’aigua mitjançant injecció sense
percolació a través del terra o del subsòl (per exemple una canonada que aboca directament al riu o a un
pou). Són abocaments indirectes els realitzats en aigües mitjançant filtració a través del terra o del
subsòl (per exemple abocar productes fitosanitaris sobre el sòl).

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIAMBIENTALS
Condicions exigibles per evitar l’erosió
4.13. No es podrà arrencar cap peu de cultius llenyosos situats en parcel·les de pendent
igual o superior al 15 per cent, excepte si és objecte de reposició autoritzada per l’autoritat
competent i en aquelles zones que s’estableixi i respectant en aquests casos les normes
destinades a la reconversió cultural i varietal i als canvis de cultiu o aprofitament. La
disposició anterior no serà d’aplicació quan el pendent real del recinte estigui compensada
per mitjà de terrasses o bancals.
4.14. En terres de guaret, de retirada i no cultivades:
Es realitzaran opcionalment pràctiques tradicionals de conreu, de mínim treball del sòl,
o de manteniment d’una coberta vegetal adient (espontània o mitjançant la sembra
d’espècies millorants)
4.15. En zones amb elevat risc d’erosió caldrà respectar les restriccions que estableixi
l’administració competent per evitar la degradació i la pèrdua de sòl.
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4.16. Les terrasses de retenció, es mantindran en bon estat de conservació de la seva
capacitat de drenatge i retenció d’escorrentia, així com els ribassos i cavallons, i s’evitaran
els aterraments i esllavissades i, molt especialment, l’aparició de còrrecs.
Les terrasses de retenció són definides com els ribassos proveïts de vegetació herbàcia, arbustiva o
arbòria; les terrasses i rases de contorn en el cas de treball del sòl a nivell i les barreres vives vegetals
perpendiculars al pendent protegeixen el sòl de l’erosió mitjançant el control de les escorrenties.

Condicions exigibles per a conservar la matèria orgànica del sòl
4.17. En el cas de coexistir a l’explotació cultius que generin rostolls, aquests no es podran
cremar tret que, per raons fitosanitàries, estigui autoritzat, i restarà condicionat al
compliment de les normes establertes en matèria de prevenció d’incendis, i en particular,
les relatives a l’amplada mínima d’una franja perimètrica quan els terrenys limitin amb
terrenys forestals (vegis el punt 3.31).
Condicions exigibles per evitar la compactació i mantenir l'estructura dels sòls:
Utilització de la maquinària adequada.
4.18. En sòls saturats (tots els seu porus estan plens d’aigua) i en terrenys entollats o amb
neu, no es portarà a terme cap activitat que comporti llaurar, passar o permetre el pas de
vehicles sobre el terreny tret dels casos de necessitat. Es consideren casos de necessitat els
relacionats amb les operacions de recol·lecció de les collites, l’adobament de cobertera i
els tractaments fitosanitaris, que coincideixin accidentalment amb èpoques de pluges.
Condicions exigibles per a garantir un nivell mínim de manteniment i prevenir el
deteriorament dels hàbitats
4.19. Cas d’existir en l’explotació alguna parcel·la amb pastures permanents caldrà tenir en
compte:
- Per garantir el bon maneig de les parcel·les es pot optar per mantenir un nivell mínim
de càrrega ramadera efectiva igual o superior a 0,1 UBM/ha.
Per damunt d'aquest nivell mínim es podran establir, conforme al tipus de pastura i a les condicions
locals, els nivells mínims i màxims de càrrega ramadera efectiva que es considerin més apropiats en
funció de diferents agro-ecosistemes. En cas de pendents superiors al 20% l’administració podrà establir
una càrrega més reduïda.
De forma alternativa, en cas de no assolir els nivells corresponents de càrrega ramadera efectiva, serà
condició obligatòria realitzar un treball de manteniment adequat, que eviti la degradació de la pastura
permanent i de la seva invasió per matolls.
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- No es poden cremar ni rompre, llevat del cas de treballs de regeneració de la
vegetació que requeriran d’autorització prèvia i on s’adoptaran mesures destinades a la
protecció de l’arbrat en la zona de crema i el seu entorn.
4.20. No es podrà efectuar una alteració dels elements estructurals del terreny sense
autorització de l'autoritat competent en matèria de desenvolupament rural. S'exceptuen
d'aquesta obligació la construcció de parades per a correcció de rambles, reguerots i
bancals, així com les operacions de refinat de terres que es realitzin en aquelles parcel·les
que es vagin a dedicar a plantacions de regadiu.
Es consideren elements estructurals del terreny: els marges de les parcel·les amb característiques
singulars (llindes i ribassos), terrasses de retenció, cavallons, illes i enclaus de vegetació natural o roca,
tanques i boscatges que es trobin a l'interior de la parcel·la, badines, llacunes, basses i abeuradors
naturals i arbres de barrera en línia, en grup o aïllats. Així mateix, es consideren elements estructurals
petites construccions, com ara margenades de pedra seca, antics colomers o altres elements
d'arquitectura tradicional que puguin servir de recer per a la flora i la fauna.
Refinat de terres: aquelles operacions de condicionament de la superfície del sòl dels bancals i terres de
regadiu, destinades a millorar l'eficiència d'ús de l'aigua i facilitar la pràctica del reg, realitzades sobre
parcel·les de cultiu en les quals s'utilitzen mètodes de reg per gravetat, per superfície i inundació.

4.21. En el cas d’existir en l’explotació alguna parcel·la amb plantació d’oliveres, en les
zones que s'estableixin per l'òrgan competent no podran arrencar-se oliveres sense que
aquestes siguin substituïdes. Es preservaran molt especialment les oliveres mil·lenàries
(entengui's oliveres molt velles, d'edat difícil de datar per la seva gran antiguitat).
Actualment no hi ha establertes a Catalunya zones en què no es poden arrencar les oliveres sense que
siguin substituïdes

4.22. No es podran abandonar les plantacions regulars de fruiters.
4.23. En el cas de coexistir en l’explotació oliveres o vinya caldrà realitzar l’esporga amb la
freqüència tradicional de la zona pel manteniment de les plantes en bon estat vegetatiu.
4.24. No es podran abandonar o abocar materials residuals procedents d'activitats agrícoles o
ramaderes, sobre terrenys entollats o amb neu ni sobre aigües corrents o estancades.
4.25. No es podran aplicar productes fitosanitaris, fertilitzants, fangs de depuradora,
compost, purins o fems, ni netejar la maquinària emprada per aquestes aplicacions sobre
terrenys entollats o amb neu i sobre aigües corrents o estancades. S’exceptuen els
tractaments fitosanitaris quan aquests tractaments coincideixin accidentalment amb
èpoques de pluja.
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4.26. Per a les superfícies de regadiu el fruticultor haurà d’acreditar el seu dret d’ús de
l’aigua de reg concedit per les administracions hidràuliques competents.
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C. RECOMANACIONS
Les recomanacions específiques per a cada activitat del procés productiu es donaran en el
capítol corresponent. Les següents recomanacions afecten només a aspectes generals del
procés productiu que guarden relació amb la Condicionalitat.
R-4.1. La integració del procés productiu en el marc de la Condicionalitat ha de contemplar
la intervenció de personal tècnic especialitzat en fruticultura, ja sigui per a l’assessorament
puntual o bé per una direcció tècnica continuada quan les característiques de l’explotació
així ho requereixin.
R-4.2. La planificació de les activitats de l’explotació cal fer-la de forma global, sota la
perspectiva de l’estalvi de recursos i conservació del medi natural.
R-4.3. En la programació, el dimensionament, i l’execució de les activitats del procés
productiu es procurarà maximitzar l’eficiència dels equips de maquinària, del personal i de
les matèries primeres utilitzades. Amb aquesta finalitat les tasques de control de les
activitats esdevenen una eina imprescindible per a la bona gestió de l’explotació.
R-4.4. Per tal de facilitar el seguiment de la traçabilitat dels productes de l'explotació fruitera,
seria adequat que es portés el Quadern d’explotació agrícola.
Aquest Quadern és un document on es registren les dades relatives a les parcel·les de cultiu, mitjançant
el qual és possible fer un seguiment detallat de totes les operacions culturals, que afecten a la
traçabilitat, realitzades durant el cicle de cultiu (adobat, coberta vegetal i tractaments fitosanitaris) i
conté els següents apartats bàsics:
1.- Relació de parcel·les i les seves característiques.
2.- Adobat: mineral i orgànic (inclosos els adobs foliars).
3.- Maneig de la coberta vegetal sota els arbres: aplicació d’herbicides.
4.- Tractaments fitosanitaris.
A més a més, s'inclouen altres exemples de documents per poder seguir la traçabilitat dels productes de
l'explotació fruitera. A continuació, podeu trobar una mostra d'aquesta documentació:
5- Observacions de camp de plagues i malalties.
6.- Anàlisi del sòl, de l’aigua de reg, de fulles.
7.- Revisió de la maquinaria de tractaments fitosanitaris i herbicides.
El “Dossier Tècnic Núm. 2: Traçabilitat agroalimentària” del DAR, on figura aquesta i altra informació
relacionada amb el tema es pot trobar a la web:
http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/gecNews.Module.ruralcat?sectorid=5&contentId=622855.

D. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA.
Normativa europea
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
habitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE: 22-7-92). Modificada per Directiva
97/62/CE (DOCE: 8-11-97) i Directiva 2006/105/CE (DOUE: 20-12-06).
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Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus
silvestres (DOCE: 25-4-79). Modificada en diferents ocasions.
Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de les
aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses
(DOCE: 26-1-80).
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (DOCE: 2212-2000). Modificada per Directiva 2008/32/CE (DOUE: 20-3-08).
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament
(DOUE: 27-12-06).
Reglament (CE) 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s’estableixen
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la
política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es
modifiquen els Reglaments (CE) 1290/2005, (CE) 247/2006, (CE) 378/2007 i es deroga el
Reglament (CE) 1782/2003 (DOUE: 31-1-09).
Normativa estatal
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. (BOE: 14-1207).
Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per a contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres (BOE: 28-12-95). Modificat en diverses ocasions.
Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies
Amenaçades (BOE: 5-4-90). Modificat en diverses ocasions.
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Aigües (BOE: 24-7-01). Modificat pel Reial Decret-Llei 4/2007 (BOE: 14-4-07).
Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminars I, IV, V, VI, i VIII de la Llei 29/1985, de 2
d'agost, d'Aigües (BOE: 30-4-1986). Modificat en diverses ocasions entre les quals cap citar el
Reial Decret 606/2003 (BOE: 6-6-03) i el Reial Decret 9/2008 (BOE: 16-1-08).
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Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a determinades
substàncies contaminants i es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat pel
Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril (BOE: 20-6-00).
Reial Decret 486/2009, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen els Requisits Legals de Gestió i les
Bones Condicions Agràries i Mediambientals que han de complir els agricultors que rebin
pagaments directes en el marc de la política agrícola comuna, els beneficiaris de determinades
ajudes de desenvolupament rural, i els agricultors que rebin ajudes en virtut dels programes de
suport a la reestructuració i reconversió i a la prima per arrencada de vinya (BOE: 17-4-09).
Normativa autonòmica
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (DOGC: 28-6-85). Modificada per la Llei
12/2006, del 27 de juliol (DOGC: 3-8-06, correcció d'errada DOGC: 15-10-09).
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
(DOGC: 1-3-93, correcció d'errades DOGC: 17-9-93). Modificat en varies ocasions.
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, del 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'Administració ambiental (DOGC: 5-7-04).
Ordre de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a
Catalunya (DOGC: 12-12-84). Modificada pel Decret 136/2009 (DOGC: 3-9-09).
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
(DOGC: 10-3-95).
Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que
estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals (DOGC: 24-2-03).
Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC: 29-9-05).
Decret 221/2005, d'11 d'octubre, sobre l'aplicació de la Condicionalitat en relació amb els
ajuts directes de la política agrícola comuna (DOGC 14-10-05), (Pendent de modificació).
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5. REG
El reg és una activitat important del procés productiu de l’explotació fruitera, ja que és
necessària per garantir la viabilitat del cultiu i resulta determinant per la seva rendibilitat.
L’aigua és objecte d’una especial regulació i control ja que es un recurs limitat i susceptible de
resultar deteriorat sinó es respecten determinades precaucions en el seu ús i maneig. Caldrà
contemplar a més a més de les normes exposades en aquest capítol, les generals del procés
productiu, exposades en el Capítol 4.

A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
A.1. Medi ambient
Protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats i gestió de la
fertilització nitrogenada
5.1. En parcel·les de regadiu, la persona titular de l’explotació agrària ha de seguir algun
mètode de programació de reg que tingui en compte les necessitats dels cultius i el tipus de
sòl i que permeti utilitzar l’aigua de reg amb criteris d’uniformitat i eficiència. La Direcció
General competent en matèria d’agricultura i ramaderia ha d’indicar els mitjans alternatius
per complir aquests requisits en els casos en què la infraestructura de reg no ho permeti.

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIAMBIENTALS
Cal contemplar les BCAMA generals esmentades al Capítol 4 que afecten al reg i altres
activitats del procés productiu.
Condicions exigibles per a garantir un nivell mínim de manteniment i prevenir el
deteriorament dels hàbitats
5.2. Per a les superfícies de regadiu el fruticultor haurà d’acreditar el seu dret d’ús de
l’aigua de reg concedit per l’administració hidràulica competent.
5.3. Els titulars de les concessions administratives d’aigües i tots aquells que per qualsevol
altre títol tinguin dret a l’ús privatiu de l’aigua estaran obligats a disposar dels sistemes de
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control de l’aigua de reg establerts per les respectives administracions hidràuliques
competents, de manera que garanteixin una informació precisa sobre els cabals d’aigua
efectivament utilitzats.

C. RECOMANACIONS
R-5.1. No bombejar a cabal superior al recomanat ni sobreexplotar el cabal recomanable.
R-5.2. Revisar les captacions d’aigua periòdicament, tant pel que fa a aspectes mecànics,
com aquells que tinguin influència directa en la qualitat de les aigües subterrànies.
R-5.3. S’evitarà l’aplicació d’aigües que condueixin a una degradació del sòl per salinització
i/o sodificació.
R-5.4. Efectuar una anàlisi de l’aigua de reg com a mínim cada cinc anys, o cada dos anys si
l’aigua procedeix de pou, estudiant en concret el potencial de salinització i el contingut de
nitrats.
R-5.5. Disposar d’un Quadern de control de les instal·lacions de reg en el que figurin els
elements de la instal·lació (bombes, filtres, vàlvules, conduccions, emissors, etc.) En
aquest Quadern figuraran les revisions que es realitzaran periòdicament. A més a més de
revisar les possibles pèrdues d’aigua de qualsevol element de la instal·lació de, caldrà
revisar la uniformitat de reg perquè se situï dintre dels marges correctes, segons el sistema
emprat (aspersió o localitzat).
R-5.6. Planificar el reg de cada parcel·la o unitat de reg abans de l’inici de campanya, com
referència i guia de treball.
R-5.7. Programar la dosi de reg a nivell parcel·lari setmanalment, tenint en compte:
a) Les necessitats del cultiu en funció de les variables climatològiques estimadores de
l’evapotranspiració, l’estat hídric del sòl i la planta, l’espècie, la varietat, l’edat i el
grau de desenvolupament de la planta, l’estat fenològic i la càrrega productiva.
b) Donar una dosi de rentat suplementària al reg en el cas de risc de salinització.
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c) La dosi de reg en funció de les característiques del sòl (pendent, infiltració, CRAD,
etc.) per evitar tant erosions com entollaments. No superar mai la CRAD dels
horitzons pel damunt del nivell freàtic.
d) Evitar el reg per aspersió i microaspersió els dies de vent.
Per diferents orientacions sobre les necessitats de reg dels conreus i la seva programació pot consultar-se
les pàgines web:
http://www.ruralcat.net/ruralV4/welcome.do?sessionId=897BE9CB8EB99EBD7B486A63A3EDEC9A
FADE98075AE79E674138D0C09283E1769757E58D21DC8285E531C65FE20A6AE1958D2AAEBC
DD81A9BD353E8DC444348A&domainId=rural_inicio.
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid
=913735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=913735f14ca34110VgnVCM10
00000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

R-5.8. Disposar d’un Quadern de control de reg a nivell parcel·lari, on registrar
setmanalment la lectura de comptadors de cada unitat de reg, i contrastar els cabals teòrics
de disseny del sistema amb els volums de consum registrats en comptador.
R-5.9. No regar per aspersió tot seguit de l’aplicació de fitosanitaris.
R-5.10. En plantacions amb sistema de reg per aspersió o superficial, caldrà programar el
darrer reg, prèvia la collita, amb l’antelació suficient perquè el pas de vehicles durant la
recol·lecció no pugui comportar compactacions del terreny. Igualment, durant tota la
campanya s’haurà de procurar la bona combinació del reg amb les aplicacions de
fitosanitaris, adobat i altres operacions que impliquin el pas de maquinària.

D. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA
Normativa europea
Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de las
aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses
(DOCE: 26-1-80).
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (DOCE: 2212-2000). Modificada per Directiva 2008/32/CE (DOUE: 20-3-08).
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Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament
(DOUE: 27-12-06).
Directiva. 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de las
aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura (DOCE: 31-1291).
Normativa estatal
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Aigües (BOE: 24-7-01). Modificat pel Reial Decret-Llei 4/2007 (BOE: 14-4-07).
Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminars, I, IV, V, VI, i VIII de la Llei 29/1985, de 2
d'agost d'Aigües (BOE: 30-4-1986). Modificat en diverses ocasions entre les quals cap citar el
Reial Decret 606/2003 (BOE: 6-6-03) i el Reial Decret 9/2008 (BOE: 16-1-08).
Normativa autonòmica
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 (DOGC: 3-9-09).

48

6. FERTILITZACIÓ
La fertilització, com una activitat més del procés productiu de l’explotació fruitera, haurà de
tenir en compte els requisits exposats a continuació, a més a més dels generals al procés
productiu, exposats en el Capítol 4. En concret el punt 4.12 respecte de fertilitzants en quant a
la protecció d’aigües subterrànies, i els punts 4.18 i 4.25 respecte a l’adobament en sòls
saturats, entollats o amb neu.

A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
A.1. Medi ambient
Utilització de fangs de depuradora
6.1.
En el cas d’utilitzar fangs de depuradora caldrà disposar d’un pla d’adobatge elaborat a
partir de les necessitats del cultiu implantat, de les analítiques del fang i del sòl receptor i
de les limitacions legals. Aquest pla, signat, li facilitarà el gestor de residus orgànics que
gestiona els fangs de depuradora.
En alguns casos concrets la persona productora del fang de depuració pot assumir-ne la
responsabilitat de la gestió. En aquest cas la persona productora haurà de presentar un pla
d’adobatge, elaborat i signat per una persona qualificada, juntament amb la Fitxa de
Destinació a l’Agència de Residus de Catalunya, que podrà o no validar el pla.
En zones vulnerables caldrà tenir en compte les restriccions que figuren en el punt 6.16,
respecte a la procedència del fang.
Els gestors de residus industrials a Catalunya (entre ells, els que gestionin fangs de depuradora) han
d'estar inscrits al Registre general de gestors de residus de Catalunya:
http://www.arc-cat.net/és/industrials/gestors/

6.2.
La documentació esmentada al punt anterior s’haurà de tenir a disposició del personal
que realitza controls en els següents 4 anys des de l’ultima aplicació.
6.3.
L’aplicació del fang de depuradora al sòl haurà de realitzar-se respectant les
indicacions del pla d’adobatge, amb maquinària adequada, i ha de ser escampat de forma
uniforme al llarg de línia d’arbres, sense sobrepassar la dosi d’aplicació que indica el pla
d’adobatge.
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6.4.
S’estableix la prohibició d’aplicar fangs tractats a la plantació durant el cicle vegetatiu
quan la ramificació estigui pròxima o en contacte amb el sòl, llevat que ja s’hagi efectuat
la recollida de la fruita.
Protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats i gestió de la
fertilització nitrogenada
Pel que fa a la fertilització nitrogenada, tant orgànica com inorgànica, i a causa dels seus
possibles efectes sobre la contaminació de les aigües, ha de contemplar-se si l’explotació
fruitera o alguna de les seves parcel·les, es troba situada en una zona declarada vulnerable per
contaminació de nitrats, o bé en zona no vulnerable; ja que les normes a complir són diferents
segons sigui el cas.
Les zones declarades com a vulnerables per contaminació de nitrats procedents de fonts agràries són
definides a Catalunya mitjançant els Decrets 283/1998, de 21 d’octubre, i 476/2004, de 28 de desembre,
i l’Acord de Govern de 28 de juliol de 2009 i es poden consultar a la pàgina web del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid
=cd306c042ba34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cd306c042ba34110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Aquesta informació es pot trobar també a la DUN.
Es consideren fertilitzants nitrogenats les dejeccions ramaderes, el compost, els adobs inorgànics amb
nitrogen, els fangs de depuradora tractats, i en general, qualsevol producte fertilitzant que contingui
nitrogen, etc. Els fertilitzants nitrogenats es classifiquen en quatre tipus definits en l’article 2 del Decret
136/2009.

6.5.
L’espargiment o incorporació al sòl de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants
nitrogenats només es pot realitzar en terres de conreu, àrees enjardinades, prats, pastures i
activitats de rehabilitació de sòls o de revegetació d’espais degradats. L’aplicació no es pot
fer en marges, ribassos o espones de les parcel·les.
6.6.

L’aplicació de purins no es pot efectuar en les condicions següents:
a) Directament des de la bóta de transport sense mediació de dispositius de repartiment o
espargiment.
b) Utilitzant els sistemes de reg. Se n’exceptua l’aplicació de la fracció líquida dels purins
i digestats mitjançant sistemes de reg per aspersió o localitzat.

6.7.
En cas que s’apliquin fertilitzants nitrogenats en terrenys de pendent local superior al
5%, cal prendre mesures per minimitzar l’escolament superficial per tal d’afavorir la
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infiltració de l’aigua (de reg o de pluja) al sòl. No es poden aplicar fertilitzants nitrogenats
líquids o semilíquids al sòl en terrenys de pendent local superior al 15%.
6.8.
Resta prohibida l’aplicació de fertilitzants nitrogenats en sòls entollats. En terrenys
inundables no s’han d’aplicar fertilitzants nitrogenats en èpoques de risc d’inundació. En
aquest cas s’han d’incorporar els fertilitzants el mateix dia en què s’apliquen a la
superfície del sòl. En sòls gelats o nevats no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats.
6.9.
No s’han de superar en els sòls agraris les concentracions màximes de nutrients
(nitrogen en forma de nitrat, i fòsfor) especificades a l’Annex 4 del Decret 136/2009
durant el període establert, i segons les condicions i la metodologia que es determina en
aquest annex; a efectes d’inspecció i control de la correcta fertilització.
6.10. Pel que respecta a l’aplicació de fertilitzants orgànics a sòls propers a cursos d’aigua
s’han de respectar les distàncies mínimes establertes a l’annex 5.2 del Decret 136/2009
(vegis Annex 9). En el cas de fertilitzants minerals nitrogenats la distància a respectar a
qualsevol curs d’aigua és de 2 m.
Així mateix, s’han de respectar en l’aplicació agrícola de fertilitzants orgànics les
restriccions sobre distàncies mínimes a explotacions ramaderes, nuclis habitats, habitatges
aïllats i altres elements, detallades a l’annex 5.1 del Decret 136/2009 (vegis Annex 10).
6.11. Caldrà complir les condicions d’incorporació de fertilitzants orgànics al sòl establertes
a l’article 13 del Decret 136/2009.
6.12. Pel que fa a l’apilament temporal de fems o altres fertilitzants orgànics dins de
l’explotació caldrà complir les condicions establertes a l’article 19 del Decret 136/2009,
que recull entre altres aspectes la quantitat màxima de fertilitzant que es pot apilar i les
distàncies a respectar respecte a cursos d’aigua i altres elements (vegis Annex 7).
a) Condicions específiques per a explotacions o parcel·les situades en zona no vulnerable

6.13. La quantitat màxima de nitrogen que procedeixi de les dejeccions ramaderes i altres
fertilitzants orgànics a aplicar és de 170 kg N/ha per cultius fruiters en regadiu i de 130 kg
N/ha per cultius fruiters en secà.
b) Condicions específiques per a explotacions o parcel·les situades en zona vulnerable

Les zones vulnerables estan sotmeses a una legislació específica i disposen d’un Programa
d’Actuació amb la finalitat de prevenir la contaminació de les aigües per nitrats que
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procedeixen de fonts agràries. Aquesta normativa es troba desenvolupada de forma extensa i
específica. És per això que en aquest apartat es farà referència només a la normativa aplicable
sense detallar les condicions concretes de cada punt, remetent en cada cas a l’article o annex
corresponent que les defineix de forma completa.
A més a més, caldrà complir el Programa d’Actuació corresponent a cada zona vulnerable.
Encara que la totalitat de l'explotació no estigui situada en zona vulnerable, la normativa
serà també d'aplicació a les parcel·les que sí que es trobin en zona vulnerable.
6.14. En zones vulnerables no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats en els períodes
establerts en l’article 4 del Decret 136/2009 (vegis Annex 8).
6.15. En zones vulnerables les quantitats màximes de nitrogen totals procedents de
fertilitzants orgànics, fertilitzants minerals i de l’aigua de reg, que es poden aplicar són,
segons especifica l’annex 3 del Decret 136/2009, les següents:
- Cultius en secà: límit màxim de 75 kg N/ha en total, dels quals el N mineral no suposarà
més de 50 kg N/ha.
- Cultius en regadiu: límit màxim de 150 kg N/ha en total, sense sobrepassar el N orgànic
els 130 kg/ha, i el N mineral els 90 kg/ha..
6.16. A les zones vulnerables resta prohibida l’aplicació agrícola de fangs tractats
procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes, tret dels que procedeixin
de les poblacions incloses dins la respectiva zona vulnerable.
6.17. En zones vulnerables, quan la superfície de les parcel·les superi alguns dels llindars
establerts en l’article 23 del Decret 136/2009 (vegis Annex 11), les persones titulars de les
explotacions fruiteres han de portar un llibre de gestió dels fertilitzants nitrogenats, el
contingut mínim del qual vindrà establert per la direcció general competent en matèria
d’agricultura i ramaderia. Les anotacions s’han d’efectuar dins els set dies següents a la
realització de les accions. El llibre de gestió s’ha de conservar durant els cinc anys
posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l’activitat.
El compliment acreditat de la normativa de la producció agrària ecològica o de la
normativa de producció integrada eximeix les explotacions frutícoles de portar el llibre de
gestió, segons s’especifica en la disposició addicional tercera del Decret 136/2009.
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6.18. En Zones Vulnerables cal complir obligatòriament el Programa d’Actuació
corresponent així com complir amb les especificacions del Codi de Bones Pràctiques
Agràries en relació amb el nitrogen, establert en l’Ordre de 22 d'octubre de 1998 del
DARP (llevat dels punts derogats pel Decret 136/2009).
Per a obtenir més informació sobre bones pràctiques agràries vegis el Manual del Codi de Bones
Pràctiques Agràries - Nitrogen (DARP-2000), disponible a la pàgina web:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid
=8c006c042ba34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8c006c042ba34110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIAMBIENTALS
A més de les condicions específiques citades a continuació, caldrà tenir en compte les
Bones Condicions Agràries i Mediambientals reflectides al Capítol 4, sobre aspectes generals
del procés productiu, especialment els punts 4.12, 4.18, i 4.25.
Condicions exigibles per evitar l’erosió
6.19. En cas d’existir en l’explotació terres de guaret, de retirada i no cultivades, amb la
finalitat de fertilització, i de forma alternativa al manteniment d’una coberta vegetal o per
complementar les pràctiques tradicionals de conreu, o de mínim treball del sòl, es podrà
incorporar una quantitat màxima total per hectàrea de 20 tones de fems o 40 m3 de purins
cada tres anys, quan estigui prevista la immediata sembra o la immediata implantació d’un
cultiu. En tot cas es complirà el que disposa el Reial Decret 261/96, de 16 de febrer, sobre
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts
agràries.

C. RECOMANACIONS
R-6.1. Aplicar també en les zones no vulnerables el Codi de Bones Pràctiques Agràries en
relació amb el nitrogen, establert en l’Ordre de 22 d'octubre de 1998 del DARP, com
instrument per al desenvolupament d’una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi
ambient.
R-6.2. Planificar la fertilització de cada parcel·la de l’explotació abans de l’inici de
campanya, com referència i guia de treball, en funció de les anàlisis de sòls i foliars
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disponibles, de la producció de la campanya anterior i de l’esperada per la present
campanya.
R-6.3. Considerar la reducció i fins i tot supressió de l’adobatge nitrogenat quan el
desenvolupament vegetatiu de la plantació sigui excessiu o desequilibrat en relació a la
previsió de collita.
R-6.4. Prèviament a l’aplicació de quantitats importants d’adobat cal tenir en compte les
previsions climàtiques, el tipus de sòl, i el pendent, per tal d’evitar arrossegaments i
percolacions de fertilitzant. Cal recordar que el moment òptim d’aplicació és quan les
extraccions del cultiu són màximes i els nutrients aportats en la fertilització són utilitzats
immediatament per la planta.
R-6.5. Disposar d’una identificació clara i accessible dels continguts dels diferents dipòsits
de fertilitzant, pel que fa a la composició i la riquesa en unitats fertilitzants. Mantenir un
etiquetatge permanent dels adobs conservats en els magatzems de la pròpia explotació.
R-6.6. Disposar d’un Quadern de control de la maquinària aplicadora de fertilitzants i
dipòsits mescladors, revisant periòdicament l’estanquitat de tots ells, i l’ajustament dels
mecanismes dosificadors a les especificacions tècniques.
R-6.7. En el cas d’utilitzar fertirrigació, disposar d’un Quadern de control d’aquesta
instal·lació específica d’adobat. A més a més de revisar les possibles fuites de qualsevol
element de la instal·lació de fertirrigació, i de l’ajustament de la bomba injectora a les
especificacions tècniques, cal revisar la uniformitat de reg perquè se situï dintre dels
marges correctes segons el sistema emprat, ja que la distribució de l’adob es troba
plenament vinculada a la de l’aigua de reg.
R-6.8. Disposar d’un Quadern de control de l’adob i esmenes aplicades a la plantació amb un
registre de periodicitat setmanal en el cas de fertirrigació o el registre de cada aplicació en
els altres casos, durant tota la campanya. En cas de producció ecològica o integrada el
quadern a utilitzar serà l’específic d’aquests tipus de produccions.
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D. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA.
Normativa europea
Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de les
aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses
(DOCE: 26-1-80).
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (DOCE: 2212-2000). Modificada per Directiva 2008/32/CE (DOUE: 20-3-08).
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament
(DOUE: 27-12-06).
Directiva 86/278/CEE del Consell, de 12 de juny de 1986, relativa a la protecció del medi
ambient i, en particular, dels sòls, en la utilització dels fangs de depuradora en agricultura
(DOCE: 4-7-86).
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 utilitzats en l’agricultura (DOCE: 31-1291).
Reglament (CE) 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s’estableixen
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la
política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es
modifiquen els Reglaments (CE) 1290/2005, (CE) 247/2006, (CE) 378/2007 i es deroga el
Reglament (CE) 1782/2003 (DOUE: 31-1-09).
Normativa estatal
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Aigües (BOE: 24-7-01). Modificat pel Reial Decret-Llei 4/2007 (BOE: 14-4-07).
Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminars I, IV, V, VI, i VIII de la Llei 29/1985, de 2
d'agost, d'Aigües (BOE: 30-4-1986). Modificat en diverses ocasions entre les quals cap citar el
Reial Decret 606/2003 (BOE: 6-6-03) i el Reial Decret 9/2008 (BOE: 16-1-08).
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Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a determinades
substàncies contaminants i es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat pel
Reial Decret 849/1986, d’11 d'abril (BOE: 20-6-00).
Reial Decret 1310/1990, de 29 d'octubre, pel qual es regula la utilització dels fangs de
depuració en el sector agrari (BOE: 1-11-90).
Ordre de 26 d'octubre de 1993, que desenvolupa el Reial Decret 1310/1990 sobre utilització
dels fangs de depuració en el sector agrari (BOE: 5-11-93).
Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació
produïda pels nitrats procedents de fonts agràries (BOE: 11-3-96).
Reial Decret 486/2009, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen els Requisits Legals de Gestió i les
Bones Condicions Agràries i Mediambientals que han de complir els agricultors que rebin
pagaments directes en el marc de la política agrícola comuna, els beneficiaris de determinades
ajudes de desenvolupament rural, i els agricultors que rebin ajudes en virtut dels programes de
suport a la reestructuració i reconversió i a la prima per arrencada de vinya (BOE: 17-4-09).
Normativa autonòmica
Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC: 6-11-98).
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual és designen noves zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC: 31-12-04).
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 (DOGC: 3-9-09).
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 (DOGC: 17-5-01).
Ordre de 22 d'octubre de 1998, del codi de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen (DOGC: 9-11-98). Modificada pel Decret 136/2009, d'1 de setembre (DOGC: 3-909).
Decret 221/2005, d'11 d'octubre, sobre l'aplicació de la Condicionalitat en relació amb els
ajuts directes de la política agrícola comuna (DOGC 14-10-05), (Pendent de modificació).
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7. Protecció fitosanitària
La protecció fitosanitària comprèn el conjunt d’activitats que tenen com a finalitat el control
de plagues, malalties i males herbes en l’explotació fruitera. Aquesta activitat del procés
productiu té una rellevància significativa en els rendiments i en la qualitat de la producció.
Alhora, moltes de les substàncies actives dels productes fitosanitaris, presenten riscs per les
persones, els animals o el medi ambient. Per aquest motiu, la utilització dels productes
fitosanitaris està estrictament regulada a nivell comunitari i nacional.
Els requisits i condicions d’aquest capítol fan referència a les condicions d’aplicació, al
maneig dels productes fitosanitaris, a la capacitació del personal aplicador i manipulador, a la
gestió dels residus, i a la traçabilitat i seguretat alimentària.

A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ.
A.1. Medi ambient
En l’àmbit del medi ambient s’hauran de tenir en compte els Requisits Legals de Gestió
recollits en el Capítol 4, sobre aspectes generals del procés productiu.
A.2. Salut pública i fitosanitat
Utilització dels productes fitosanitaris
7.1.

Utilitzar només productes fitosanitaris autoritzats i inscrits en el Registre de Productes
Fitosanitaris que la Direcció General d’Agricultura publica en la pàgina web del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM, abans MAPA) per als
cultius on es vol aplicar:
http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp

7.2. Tenir vigent el corresponent carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris
que acredita el nivell de capacitació necessària per utilitzar determinats productes
fitosanitaris.
7.3.

Utilitzar adequadament els productes fitosanitaris, el que suposa l’aplicació dels
principis de les bones pràctiques fitosanitàries, entre els que es troba el compliment de les
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condicions d’ús contemplades en l’autorització del producte i que apareixen en la seva
etiqueta.
No existeix cap document oficial específic que defineixi les bones pràctiques fitosanitàries de forma
completa. Cal entendre que fan referència a la correcta utilització i aplicació dels productes fitosanitaris.
En el punt R-7.6 s’indiquen una sèrie de recomanacions prou detallades sobre aquestes bones pràctiques.

Sempre que sigui possible, es respectaran els principis relatius a la lluita integrada.
Cal respectar l’abella Apis mellifera com a insecte bàsic pol·linitzador.
La informació sobre la perillositat per a les abelles dels diferents productes es pot trobar en les etiquetes
i en el full de registre de cada producte fitosanitari al web del MARM.

7.4.

L’explotació ha de tenir un espai específic destinat a l'emmagatzematge de productes
fitosanitaris, amb porta per a tancar amb clau, i ha d’haver-hi un cartell amb els senyals
indicatius que procedeixi, d'acord amb el Reial Decret 485/1997.
Quan l’emmagatzematge de fitosanitaris sobrepassi les quantitats màximes indicades en el
Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril els magatzems hauran de disposar de la corresponent
llicència municipal, i registrar-se en el registre d’emmagatzematge de productes químics
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
En l’Annex 12 s’indiquen les quantitats màximes de productes establertes pel Reial Decret
379/2001. En l’Annex 13 es troben detallades les mesures de seguretat que
obligatòriament han de complir aquests magatzems.

7.5.

Els envasos de productes fitosanitaris no es poden abandonar ni cremar.
La utilització de productes fitosanitaris genera tres tipus de residus: els sobrants dels propis productes
fitosanitaris, els caldos sobrants i els envasos buits que els han contingut.
Aquests residus, a excepció dels envasos buits d’algunes feromones i ceres, estan classificats com a
residus especials i, per tant, cal gestionar-los d’acord amb la normativa. L’entitat Sigfito Agroenvases es
l’autoritzada a Catalunya com a Sistema Integral de Gestió, s’ocupa de recollir periòdicament els residus
d’envasos fitosanitaris (ampolles, garrafes, bidons de plàstic, sacs, etc.) i n’assegura la seva correcta
gestió ambiental.
Aquesta recollida es realitza mitjançant els punts de recollida establerts, principalment els punts de
venda de productes fitosanitaris i cooperatives agràries, sense cap cost addicional per part dels usuaris
del servei.
Els usuaris abans de dipositar els envasos en els punts de recollida han d’esbandir fins a 3 vegades el
recipient o envàs per aprofitar el màxim el producte i reduir-ne el contingut perillós. Podeu consultar els
punts de recollida a la pàgina web de SIGFITO: www.sigfito.es
Quan els envasos siguin susceptibles de ser reutilitzats per les seves grans dimensions, el procediment
de gestió de recollida serà el Sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR). Els envasos acollits al
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sistema SDDR venen identificats amb un símbol específic. El posseïdor final (normalment, l’agricultor)
quan els buida, els ha de retornar als punts establerts.
Per a més informació es pot consultar les pàgines web de l’Agencia de Residus de Catalunya:
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
http://www.arc-cat.net/ca/municipals/envasos/sig.html

Seguretat alimentària
7.6.

Per garantir la traçabilitat i seguretat alimentària s’ha de portar, de manera
actualitzada, un Registre de dades de l’explotació, en suport paper o informàtic, en el qual
ha de constar la informació relativa a les operacions següents:
a. Per a cada tractament plaguicida realitzat:
• Cultiu, producte recol·lectat, local o medi de transport tractat.
• Plaga o mala herba motiu del tractament.
• Producte utilitzat, nom comercial i número de registre.
b. Per a cada anàlisi de plaguicida realitzada per voluntat de l’agricultor o per exigència
del sistema de producció que se segueixi:
• Cultiu o producte mostrejat.
• Substàncies actives detectades.
• Número del full d’anàlisi i laboratori que l’ha realitzada.
c. Per a cada producte vegetal o partida de la collita:
• Producte vegetal.
• Quantitat del mateix expedida.
• Nom i direcció del client o receptor.
D’acord amb el que estableix l’ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, el DAR posa a disposició de les
persones interessades tres models de fitxes, que els professionals de l’agricultura i la silvicultura han
d’emplenar, quan sigui procedent, per a cada finca o parcel·la (SIGPAC):
A. Fitxa de tractaments fitosanitaris.
B. Fitxa d’anàlisis de plaguicides.
C. Fitxa de la collita o partida comercialitzada.
Els models d’aquestes fitxes es poden trobar a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid
=40fcd58113006110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=40fcd58113006110VgnVCM10
00008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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7.7.

S’ha de guardar els següents documents durant dos anys a partir de la conclusió de la
campanya:
• Documents acreditatius de les compres dels productes fitosanitaris.
• Contractes amb les empreses de tractament.
• Els resultats de les anàlisis realitzades.
• Albarans i factures de venda.
• Relació de parcel·les que integren l’explotació identificades mitjançant el
sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIOAMBIENTALS
Les Bones Condicions Agràries i Mediambientals que afecten a la protecció fitosanitària són
les recollides en els punts 4.18, 4.22, 4.24 i 4.25 del Capítol 4 ‘Procés productiu i Gestió de
l’explotació. Aspectes generals’.

C. RECOMANACIONS
Aspectes generals de la protecció fitosanitària
R-7.1. Mantenir les plantacions en un bon estat fitosanitari per tal de garantir les produccions
pròpies i evitar la difusió de plagues i malalties a plantacions adjacents.
R-7.2. Comprovar que el material vegetal adquirit per introduir a la plantació es troba en bon
estat sanitari i porta el passaport fitosanitari.
R-7.3. Aplicar de forma diligent les mesures fitosanitàries que s’estableixin oficialment per a
lluitar contra una determinada plaga.
R-7.4. Col·laborar amb el DAR amb les següents activitats del Servei de Sanitat Vegetal:


Comunicar al Servei de Sanitat Vegetal del DAR si se sospita la presencia d’un paràsit
de quarantena (Foc bacterià, Sharka, Xanthomonas, etc.)
Els paràsits de quarantena són els que figuren a la llista A1 i A2 de la EPPO.
www.eppo.org/quarantine/quarantine.htm
Les plagues de quarantena actualment definides pels conreus de fruita es troben a:
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http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/dossier.ruralcat?sectorid=2&tipoDossier=PLAGUESDE
QUARANTENAENFRUITERS



Participar en les campanyes específiques dirigides a lluitar de forma col·lectiva en
determinades zones contra les plagues de control individualment difícil.



Integrar l’explotació en una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV).



Participar en l’experimentació i posada a punt de tècniques de lluita alternatives a la
lluita química, com per exemple la utilització de feromones, captura massiva o bé de
lluita biològica.

R-7.5. És convenient que l’agricultor obtingui un assessorament global, mitjançant la seva
integració en una entitat registrada al Sistema d’assessorament agrari de Catalunya, regulat
pel Decret 392/2006.
La informació sobre aquest Sistema pot trobar-se a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=
f35135f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f35135f14ca34110VgnVCM1000
000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Recomanacions per a la pràctica fitosanitària
R-7.6. Els aspectes que s’han de tenir en compte per a portar a terme una bona pràctica
fitosanitària són els següents:
Abans del tractament


Fer una identificació del problema (plagues, malalties o males herbes) i considerar si
és necessari el tractament a efectuar tenint en compte els llindars de tolerància, llindars
i/o criteris mínims d’intervenció que figuren per exemple als annexos de les normes
tècniques per a la producció integrada de fruita; i en cas de malalties quan l’estimació
del risc ho indiqui, segons sigui el problema a combatre.
Es pot trobar sobre aquests aspectes al web del DAR:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.c113d7d4987ed53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid
=b2e36c042ba34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b2e36c042ba34110VgnVCM1
000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default



Aplicar els productes adequats en el moment idoni per combatre cada plaga, seguint
les instruccions de les estacions d’avisos. No aplicar fora del moment òptim per
cadascuna.



Elegir el producte fitosanitari de forma que, pel seu termini de seguretat, no es vagi
condicionat l’inici de la collita en la data prevista.



No comprar mai cap producte fitosanitari que no estigui en un envàs degudament
precintat i etiquetat, adquirint els productes en establiments autoritzats.
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Procurar utilitzar, sempre que això sigui possible, productes de la més baixa toxicitat.



Tenir cura en la preparació de la dosi correcta dels productes, ajustant les dosificacions
a les necessitats. No sobredosificar.



Llegir amb atenció les advertències d’ús que figuren en les etiquetes dels productes i
seguir les seves indicacions.



Pel que fa referència a l’etiqueta, es pot consultar el document del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, “L’etiquetatge de substàncies i preparats
perillosos”:
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_89146303_1.pdf
L’objectiu principal d’aquest és informar els treballadors en relació al contacte, manipulació i ús de
productes amb risc; per poder adoptar les mesures de prevenció més adequades. D’aquesta manera es
garanteix la protecció de la salut dels treballadors i del medi ambient.



Procurar alternar l’ús dels fitosanitaris, ja que així es combat la resistència de les
plagues, malalties i males herbes; i per tant amb iguals o menys tractaments s’obté el
mateix resultat.



No tocar els productes amb les mans i evitar esquitxos a la cara i protegir-se sempre
amb un equip de protecció adequat per manipular productes químics (guants, granota,
davantal, caretes...).



L’obertura d’envasos i manipulació dels productes, cal fer-la a l’aire lliure o en locals
molt ventilats.



Els estris per a efectuar la preparació dels productes (galledes, mesuradors, bàscules,
etc.) s’han de destinar únicament a aquest ús.



Durant la preparació del producte cal disposar d’aigua abundant per a efectuar neteges
d’urgència.
Al realitzar el tractament



Utilitzar roba especial, que caldrà netejar amb freqüència i de forma separada, i
utilitzar equips de protecció adequats a la toxicitat del producte (ulleres, caretes,
impermeables, botes, etc.), d’acord amb les indicacions que es troben a l’etiqueta.



No menjar, ni beure, ni fumar durant els tractaments.



Fer l'elecció de la tècnica d’aplicació i utilització d’equips de tractaments adequats i
ben regulats, calculant acuradament la quantitat del brou fitosanitari necessari per tal
de minimitzar els sobrants i ajustant el volum de brou a aplicar a la plantació i al
problema fitosanitari a combatre.



Les aigües de neteja del tanc fitosanitari cal que siguin aplicades també als conreus.
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Evitar, en les aplicacions, les derives a qualsevol curs d’aigua. Quan hi ha una
distància menor de 50 m a qualsevol curs d’aigua, canal, mina, pou, etc., per tal
d’evitar un risc de contaminació directa o indirecta, cal consultar i seguir les
indicacions del full de registre del producte, especialment pels que porten el
pictograma “Perillós per al medi ambient (N)”, a l’apartat que fa referència a
“Condicionantes preventivos de riesgos” al web del MARM:
http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/registro/menu.asp



Cal garantir la uniformitat en la distribució del producte i evitar les pèrdues al sòl i per
deriva.



La maquinària d’aplicació ha de ser l’adequada i ha d’estar en bon estat de
funcionament per tal d’evitar l’escapament de productes i cal revisar-la periòdicament
per garantir el seu bon funcionament.



No fer el tractament amb calor excessiva resultant millor, des del punt de vista de la
seguretat, fer els tractaments a primeres hores del matí i al tard.



No aplicar en condicions climàtiques adverses (vent o risc de pluja). Donat el cas, si el
vent és fluix, fer el tractament sempre d’esquena al vent, evitant que el producte caigui
sobre l’aplicador. Suspendre el tractament si el vent és fort.



Una vegada esgotat el contingut dels envasos, cal buidar completament les restes de
productes en el tanc d’aplicació esbandint-los amb aigua tres vegades, omplint-los
cada cop fins la seva quarta part, tapar i agitar l’envàs i abocar-ne el contingut en el
tanc d’aplicació, deixant-lo escórrer novament sobre el tanc trenta segons.



A fi d'aconseguir una minimització de lixiviats:
- No regar per gravetat o a tesa després tot seguit de l’aplicació de fitosanitaris.
- En sòls arenosos o amb granulometries grolleres i poca matèria orgànica, i quan el
nivell freàtic estigui a poca profunditat, s’han d’utilitzar productes amb una degradació
ràpida i una capacitat alta de ser retinguts en el sòl.
-En els mateixos casos del punt anterior cal evitar la realització de tractaments amb
herbicides residuals.
Després del tractament



Rentar-se amb sabó, especialment mans, braços i cara, i canviar-se de roba.



No menjar, ni beure ni fumar sense haver efectuat les operacions anteriors.



No beure llet en cas d’intoxicació pensant que contraresta el tòxic, ja que en algun cas
pot ser contraproduent. Limiteu també en aquests dies la ingesta de begudes
alcohòliques.
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Ser diligents i curosos en complir la normativa sobre gestió d’envasos buits de
fitosanitaris, recollida al punt 7.5. Es disposarà d'un contenidor adient amb la finalitat
de guardar provisionalment els envasos buits fins al moment de retorn al gestor.



Netejar la maquinària d’aplicació, els dipòsits i el material de preparació, sense
contaminar el medi amb l’aigua de neteja.

Gestió de residus de productes fitosanitaris.
R-7.7. Pel que fa referència als residus de productes fitosanitaris:
Cal considerar com a residus de productes fitosanitaris les quantitats sobrants de la barreja
de tractament, així com els productes caducats o que ja no es fan servir. Per tal de
minimitzar els residus generats, a l’hora de fer els tractaments, cal tenir en compte el
següent:


Les quantitats sobrants de preparat en el tanc es diluiran en aigua i es polvoritzaran
sobre els mateixos cultius. Mai no s’ha d’abocar el producte sobrant en corrents
d’aigua o claveguerams.



Cal netejar la maquinària d’aplicació, els dipòsits i el material de preparació sense
abocar l’aigua de neteja al medi.



Els productes caducats o que ja no feu servir, així com les restes de barreja no
utilitzats, sempre s’han de gestionar com a residus especials, i per tant, els haureu de
portar a un gestor autoritzat de residus per al seu tractament.
Al web de l’Agencia de Residus de Catalunya es pot consultar on portar aquests residus i quins tràmits
cal fer.
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/ccr/jr-42000.asp

Magatzems de productes fitosanitaris.
R-7.8. En l’emmagatzematge de productes fitosanitaris s’haurà de tenir en compte les
següents recomanacions:


Emmagatzemar els productes fitosanitaris i els utensilis pel seu maneig en llocs
específicament destinats a aquest ús, frescos i ventilats, protegits de temperatures
extremes, i amb una solera impermeable. Aquests llocs d’emmagatzematge, s’ubicaran
si és possible fora d’edificis habitats. No es guardarà en aquest lloc cap aliment o
beguda destinada a persones o animal.



Tancar amb clau la porta d’entrada per tal d’evitar l’accés a persones no autoritzades i
animals.
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Posar a la porta un cartell amb una calavera i la paraula “perill”, i un full amb els
números de telèfon d’emergència per a trucar en casos d’intoxicació.



Mantenir sempre els productes en els envasos originals, ben tancats. En tot cas
s’assegurarà de mantenir l’etiqueta dels envasos en condicions llegibles. En cas
d’envasos amb subunitats aquestes romandran dins de la capsa o embalatge original i
perfectament identificades.



Prendre mesures per a evitar trencaments o vessaments i adequar un sistema estanc de
retenció de líquids en previsió de possibles vessaments.



No fumar, ni permetre que altres persones fumin al magatzem i, posar un rètol
indicatiu de la prohibició de fumar.



Col·locar sempre els productes aïllats del sòl o sobre estants i separats per tipus de
productes: insecticides, fungicides, herbicides, etc. Dintre de cada grup, mantenir-los
separats en funció de la seva toxicitat, els sòlids separats dels líquids i els inflamables
de la resta, en especial dels comburents.



Disposar d’un equip de protecció personal en un armari tancat fora del local
d’emmagatzematge, i instal·lar-hi una presa d’aigua prop per netejar-se.



Tenir almenys un extintor en el local, i material absorbent i utensilis per a la recollida
de possibles vessaments, els quals han de ser d’ús exclusiu per aquesta activitat.



Cal recordar que la instal·lació elèctrica ha de complir estrictament els requisits del
Reglament de baixa tensió.



És recomanable tenir al magatzem la mínima quantitat possible de producte, i utilitzar
sempre, en primer lloc, els més antics. Per facilitar la gestió es farà un llistat de l’estoc
dels productes amb la data de la seva compra i de la seva caducitat de registre (que
figura adjacent al número de registre).



Disposar de la Fitxa de dades de seguretat dels productes, per tenir un major
coneixement dels perills i precaucions a tenir en compte amb aquests.
La Fitxa de cada producte es pot aconseguir a partir del distribuïdor o bé a partir de la pàgina web de
l’empresa fabricant.



Estar atents a les informacions que des del Servei de Sanitat Vegetal del DAR es fan
sobre la retirada de productes fitosanitaris, per ajustar les compres als terminis
d’autorització, i que no en quedin restes al magatzem quan ja no es poden utilitzar.
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D. LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA.
A continuació es reflecteix la normativa europea, estatal i autonòmica, i altra documentació
d’interès que fa referència a la protecció fitosanitària. En aquest cas la legislació s’ha
classificat per temes per facilitar la seva consulta donada la seva amplitud.
LEGISLACIÓ
Ús de productes fitosanitaris.
Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialització de
productes fitosanitaris (DOCE: 19-8-91). Modificada en nombroses ocasions.
Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE: 21-11-02).
Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la reglamentació Tècnica
sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE: 24-1-84).
Modificat pel Reial Decret 162/1991 (BOE: 15-2-91) i el Reial Decret 443/1994 (BOE: 30-394).
Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat
comunitari d’autorització per a comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris (BOE: 18-1194).
Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que
realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. (DOGC: 3-1006).
Decret 392/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula el Sistema d’assessorament agrari de
Catalunya. (DOGC: 19-2-06).
Emmagatzematge, residus i gestió d’envasos de productes fitosanitaris.
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. (BOE: 25-4-97).
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. (BOE: 22-4-98).
Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i
execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos (BOE: 1-5-98).
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Modificada pel Reial Decret 252/2006 (BOE: 4-3-06) i Ordre MAM/3624/2006 (BOE: 29-1106).
Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel que s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries (BOE: 10-5-01).
Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris (BOE:
28-12-01).
Ordre APA/1610/2003, de 17 de juny, per la qual es regula la retirada dels productes
fitosanitaris que continguin substàncies actives excloses de la llista comunitària (BOE: 19-603).
Seguretat alimentària i traçabilitat.
Directiva 2001/95/CE, de 3 de desembre de 2001, relativa a la seguretat general dels
productes de consum (DOCE: 15-1-02).
Reglament CE 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel
qual s’estableixen els principis i requisits generals de la legislació alimentària, es crea
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat
alimentària (DOCE: 1-2-02). Modificat pels Reglaments CE 1642/2003 del Parlament
Europeu i del Consell (DOUE: 29-9-03), CE 575/2006 de la Comissió (DOUE: 8-4-06), CE
202/2008 de la Comissió (DOUE: 5-3-2008), i CE 596/2009 del Parlament Europeu i del
Consell (DOUE: 18-7-09).
Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris
(DOUE: 30-4-04).
Real Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes (BOE: 101-04).
Llei 20/2002, de 5 de juliol, de seguretat alimentària (DOGC: 17-7-02).
Ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, per la que s’estableix les obligacions dels titulars de les
explotacions agrícoles i forestals en matèria de registre de la informació sobre l’ús de
productes fitosanitaris (BOE: 19-2-07).
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Per trobar més informació sobre legislació d’aquest tema es pot consultar la Base de Dades de
Legislació Alimentària de la Generalitat de Catalunya:
http://www.gencat.cat/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1296/doc3729.html

DOCUMENTACIÓ ESPECIFICA
Es pot trobar informació concreta sobre productes fitosanitaris, avisos fitosanitaris, plagues i
malalties etc., a la pàgina sobre Sanitat vegetal del DAR, i a la pàgina d’Informació tècnica
sobre Sanitat vegetal de RuralCat:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?v
gnextoid=20eead88887d5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=20eead8888
7d5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/documentacio.ruralcat?sectorid=5&tipoIdName=DOCU
MENTAC&contentId=30103
Per reduir, el màxim possible, les fonts de contaminació puntual de les aigües per l’ús de
fitosanitaris; podeu consultar el document “Buenas Prácticas Fitosanitarias para una mejor
calidad del agua” Proyecto TOPPS. UPC-MAPA 2008, a la web:
http://www.topps-life.org/upl/1/default/doc/BMP%20booklet%20ES.pdf
Sobre el “Carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris” es pot trobar
informació a la web del DAR:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?
vgnextoid=fb1afa5a913a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fb1afa5a913
a5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Sobre seguretat alimentària i traçabilitat es pot trobar informació a les següents webs:
http://www.gencat.cat/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1306/doc3849.html
http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/gecnews.module.ruralcat?sectorid=11&contentID=698509

http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/gecNews.Module.ruralcat?sectorid=6&tipoIdName=INF
OBASE&contentId=622855&content=/infobase/jsp/infobase.jsp
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8. Manteniment del sòl
El manteniment del sòl comprèn el conjunt d’activitats que tenen com a finalitat conservar el
sòl en bones condicions, controlar les males herbes evitant els efectes negatius sobre la
plantació i facilitar l’adequada realització d’altres activitats.
Els requisits a tenir en compte fan referència, sobretot al treball del sòl, a evitar l’erosió, al pas
de la maquinària i a la utilització de productes fitosanitaris herbicides.
Les matèries actives dels productes fitosanitaris herbicides presenten en molts casos riscs per
les persones, els animals o el medi ambient. Per aquest motiu, la seva utilització està
estrictament regulada a nivell comunitari i nacional. En aquest capítol es farà referència
únicament a les condicions per a la utilització d’herbicides en el control de males herbes de la
plantació. En el Capítol 7, ‘Protecció fitosanitària’, s’han especificat les condicions i la
informació que fa referència als productes fitosanitaris en general.

A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
A.1. Medi ambient
En l’àmbit del medi ambient s’hauran de tenir en compte els Requisits Legals de Gestió
recollits en el Capítol 4, sobre aspectes generals del procés productiu.
A.2. Salut pública i fitosanitat
En l’àmbit de salut pública i fitosanitat s’hauran de tenir en compte els Requisits Legals de
Gestió recollits en el Capítol 7 sobre protecció fitosanitària.

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIAMBIENTALS.
A més de les condicions específiques citades a continuació, caldrà tenir en compte les Bones
Condicions Agràries i Mediambientals reflectides al Capítol 4, sobre aspectes generals del
procés productiu, i les assenyalades al Capítol 7 en quant a l’aplicació de productes
fitosanitaris.
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Condicions exigibles per evitar l’erosió
8.1. En les tasques de manteniment del sòl es tindrà especial cura en no danyar o alterar les
terrasses de retenció, que a més s’hauran de mantenir en bon estat de conservació quant a
la seva capacitat de drenatge i retenció d’escorrentia; s’evitaran els aterraments i
esllavissades i, molt especialment, l’aparició de còrrecs.
Condicions per garantir un nivell mínim de manteniment i prevenir el deteriorament
dels hàbitats.
8.2. Serà obligatori el manteniment de les parcel·les en condiciones apropiades pel seu
cultiu, mitjançant el control de la vegetació espontània no desitjada i especialment les
regulades per les ordres del DAR: Sycios angulatus L. (Ordre ARP/10/2005), Solanum
carolinense (Ordre ARP/339/2006) i Leptochloa sp., Leersia oryzoides i Sagittaria sp.
(Ordre ARP/342/2006).

C. RECOMANACIONS
Practiques culturals pel manteniment del sòl.
R-8.1. Les pràctiques de manteniment del sòl aniran encaminades a optimitzar l’aprofitament
de l’aigua tractant d’augmentar la infiltració i disminuir el consum de la coberta vegetal
quan aquesta suposi una competència no desitjada per als arbres. Especial atenció
mereixerà aquesta recomanació en cultius ubicats en secà o amb limitada disponibilitat de
reg.
R-8.2. En condicions no limitants de disponibilitat d’aigua, serà sempre desitjable mantenir
una coberta vegetal, (ja sigui espontània o bé sembrada), per a disminuir l’erosió, facilitar
el pas de la maquinària, disminuir la compactació, i millorar la fertilitat del sòl, etc. La
coberta serà especialment recomanable en els casos en els quals el sistema de reg sigui
mitjançant aspersió i la topografia de la parcel·la i les característiques del sòl comportin un
elevat risc d’escorrentia degut al reg. El maneig d’aquesta coberta es farà preferentment
mitjançant la sega.
R-8.3. En condicions de cultius en pendent que comportin risc d’erosió s’evitarà llaurar a
favor de la pendent. En aquest cas serà especialment convenient l’establiment d’una
coberta vegetal.
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R-8.4. En els primers anys de la plantació es recomana contemplar l’ús de l’encoixinat pel
control de les males herbes en la fila sota els arbres.
R-8.5. Sempre que sigui possible, serà preferible realitzar el control les males herbes amb
activitats mecàniques o per mitjans biològics, enlloc de l’aplicació d’herbicides.
Aplicació d’herbicides.
R-8.6. Pel que fa referència als productes fitosanitaris herbicides, pel control de les males
herbes de la plantació, són igualment vàlides les Recomanacions del Capítol 7, ‘Protecció
fitosanitària’, d’aquesta Guia.
R-8.7. L’aplicació d’herbicides es limitarà a la línia de plantació afectant com a màxim el
30% del total de la superfície compresa entre les files d’arbres.
R-8.8. El tractament herbicida es farà, preferentment, en el moment que la mala herba sigui
més sensible amb la finalitat d’utilitzar les dosis mínimes eficaces.
R-8.9. Les matèries actives a utilitzar seran seleccionades d’acord amb els criteris de menor
perillositat per les persones, i menor impacte ambiental, i que proporcionin un control
efectiu de la mala herba.
R-8.10. La maquinària utilitzada per aplicar els productes herbicides s’ha de mantenir en un
adequat estat de funcionament i sotmetre’s, periòdicament, als controls que s’estableixen
per garantir el seu bon ús.
R-8.11. La dosificació de matèria activa i el volum de caldo, dels tractaments herbicides
s’ajustaran tenint en compte l’estat de desenvolupament del cultiu i la mala herba, per
obtenir la màxima eficàcia amb la menor dosi i l’absència de qualsevol fitotoxicitat.
R-8.12. Per a l’aplicació cal adoptar les mesures precises per a evitar que la deriva de les
aplicacions arribi als arbres i a altres parcel·les i/o UHC (unitats homogènies de cultiu)
diferents a les que es pretenen tractar.
R-8.13. En sòls arenosos o amb granulometries grolleres i poca matèria orgànica, i quan el
nivell freàtic estigui a poca profunditat, no utilitzar herbicides residuals.
R-8.14. Pel control de les males herbes es recomana seguir la normativa de Producció
Integrada.
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D. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA.
La legislació especifica d’aquest capítol està recollida en el Capítol 4 sobre aspectes generals
del procés productiu.
Pel que fa referència als productes fitosanitaris herbicides, pel control de les males herbes dels
fruiters, la Legislació i Documentació especifica està recollida en el Capítol 7, ‘Protecció
fitosanitària’.
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9. Intervencions sobre la vegetació i la fructificació
En la plantació es porten a terme una sèrie intervencions sobre els arbres com esporgues
d'hivern i estiu, aclarida de fruits, aplicació de fitoreguladors per a controlar la vegetació i
fructificació, col·locació de ruscs per a pol·linització, etc., que en algun cas poden veure's
afectades per la Condicionalitat, encara que en menor grau que les activitats dels capítols
anteriors.
Les substàncies actives dels productes fitosanitaris fitoreguladors presenten riscos per les
persones, els animals o el medi ambient i, per aquest motiu, la seva utilització està
estrictament regulada a nivell comunitari i nacional.

A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
A.1. Medi ambient
En l’àmbit del medi ambient s’hauran de tenir en compte els Requisits Legals de Gestió
recollits en el Capítol 4, sobre aspectes generals del procés productiu.
A.2. Salut pública i fitosanitat
En l’àmbit de salut pública i fitosanitat s’hauran de tenir en compte els Requisits Legals de
Gestió recollits en el Capítol 7 sobre protecció fitosanitària pel que fa a l’aplicació de
fitireguladors.

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIAMBIENTALS
A més de les condicions específiques citades a continuació, caldrà tenir en compte les Bones
Condicions Agràries i Mediambientals reflectides al Capítol 4, sobre aspectes generals del
procés productiu en els punts 4.18, 4.22, 423 i 4.25, i les assenyalades al Capítol 7 quant a
l’aplicació de productes fitosanitaris, en concret fitoreguladors.
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Condicions exigibles per a conservar la matèria orgànica del sòl
9.1. L’eliminació de les restes de poda, s’haurà de realitzar d’acord amb criteris de bona
gestió agrícola.
La ramificació tallada es triturarà sobre els carrers de la plantació per a contribuir a l'increment de la
matèria orgànica en el sòl, excepte en aquells casos que per qüestions sanitàries sigui aconsellable la
retirada de la plantació i la seva crema posterior.
En el caso de cremar les restes de poda, tal i com es va recollir en el punt 3.31, caldrà tenir en compte
les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes pel Decret 64/1995, de 7 de març, modificat pel
Decret 206/2005, de 27 de setembre, i desenvolupades per l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer.
Resta prohibit encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat (especialment no es podrà: cremar marges i
restes d’aprofitaments agrícoles) sigui quina sigui la seva finalitat a la franja de 500 metres que envolta
els terrenys forestals (siguin o no poblats d’espècies arbòries) en el període comprès entre el 15 de març
i el 15 d’octubre (de tota manera el DAR podrà fer autoritzacions específiques). En el cas de trobar-se en
una zona d’alt risc d’incendi i dintre del període del 15 de juny al 15 de setembre, l’autorització
expressa i excepcional caldrà que sigui concedida pel director general del Medi natural, atenent en
qualsevol cas a les mesures extraordinàries que puguin establir-se pel DAR. En el període de 16
d’octubre al 14 de març, a la citada franja de 500 metres, es podrà fer foc comunicant-ho prèviament a
les oficines del cos d’agents rurals, a l’ajuntament on es trobi situat el terreny forestal, al consell
comarcal corresponent o a les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient.
En el cas de trobar-se l’explotació en un espai natural protegit caldrà consultar si existeix alguna
restricció específica d’aquest espai referida a l’eliminació de restes de poda.
Per a parcel·les situades a més de 500 metres de terrenys forestals no hi ha prohibició de fer foc, però, si
les parcel·les es troben situades en municipis d’alt risc, en el període que va del 15 de març al 15
d’octubre, és recomanable posar-se en contacte amb els agents rurals prèviament a la realització de la
crema.
Resta prohibit abocar restes vegetals de qualsevol mena que pugui ser causa de l'inici d'un foc en la
franja de 500 metres que envolta els terrenys forestals durant el període de 15 de març al 15 d’octubre.
A més a més, caldrà atendre mesuris addicionals de prevenció d'incendis que puguin tenir establertes els
ajuntaments.

C. RECOMANACIONS
Tal com es recull en el Capítol 2, en les recomanacions per l’elecció del material vegetal és
molt importar que en el moment de la tria de varietat i portaempelt es contempli assolir de
forma natural un equilibri vegetatiu i productiu, a fi de minimitzar les intervencions amb poda
i fitoreguladors.
L’equilibri dels arbres s’haurà de controlar de manera prioritària amb mesures culturals, com
la fertilització, un adequat subministrament d’aigua, la poda d’estiu i/o la regulació del
nombre de fruits quallats. Quan a través d’aquestes tècniques no sigui possible mantenir
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l’equilibri, es podrà justificar la utilització de fitoreguladors de síntesi, legalment autoritzats,
per regular el creixement de l’arbre.
R-9.1. Mitjançant podes i altres intervencions es mantindran els arbres en bon estat vegetatiu.
No han d'existir arbres fruiters abandonats en la parcel·la, o parcel·les abandonades, ja que
poden ser focus de plagues i malalties i tenir altres efectes negatius per a l'explotació.
R-9.2. Mitjançant la poda de formació s'haurà d'aconseguir que els arbres adoptin l'estructura
adequada al seu vigor i a les característiques previstes per a la plantació; així es facilitarà
el maneig posterior de la vegetació i fructificació, tractant d'evitar l’ús de reguladors de
creixement.
R-9.3. Mitjançant podes, i juntament amb altres operacions culturals, especialment el reg i
l'abonat, s'haurà de mantenir l'equilibri vegetatiu i productiu dels arbres.
S'evitaran les podes dràstiques i altres intervencions en l'arbre que originin brotacions
vigoroses o desequilibris en la vegetació, atès que, a més de les repercussions negatives
sobre la fructificació i sobre les necessitats de la planta, es pot facilitar el desenvolupament
de plagues i malalties, amb el consegüent increment en la utilització de productes
fitosanitaris.
Es procurarà evitar l'ús de reguladors de creixement i la seva utilització es restringirà a
aquells casos que no sigui possible aconseguir l’equilibri amb operacions culturals. En tot
cas els fitoreguladors a utilitzar seran preferentment aquells basats en substàncies
hormonals presents de forma natural en la pròpia planta (giberelines, auxines,
citoquinines, etc.) i els seves barreges.
R-9.4. Amb la poda de fructificació, o amb intervencions mecàniques sobre la floració, s'ha
de tractar de regular la càrrega dels arbres per a reduir les necessitats d'aclarida. S'evitarà,
en tant que sigui possible, l'aplicació de productes químics aclaridors de flors o fruits. En
tot cas s'utilitzarà amb preferència productes a base d’auxines o símil-auxines de síntesi
per l’aclarida de fruits.
R-9.5. Per a facilitar la pol·linització, a més de disposar, si escau, dels pol·linitzadors
adequats, es distribuiran ruscs en la plantació, segons les necessitats de l'espècie i la
varietat.
Es reduirà, en tant que sigui possible, l'aplicació de tractaments hormonals per al quallat
dels fruits. En el cas que es donin condicions desfavorables per la pol·linització o quallat,
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ja sigui d'origen climàtic o inherents a la pròpia plantació, es podran realitzar
intervencions amb productes fitoreguladors afavoridors del quallat.
R-9.6. L'aplicació de productes antirusseting, o, per contra, afavoridors de russeting, es
restringirà solament a aquells casos que les exigències comercials de presentació de la
fruita facin imprescindible el seu ús, evitant, en tant que sigui possible, una aplicació
indiscriminada d'aquests productes.
L'aplicació de productes fitoreguladors per a reduir la caiguda de fruits (purgues després
del quallat o pròximes a la recol·lecció), es restringirà tot el possible tractant de controlar
aquestes caigudes mitjançant mesures culturals aplicades a la plantació.
R-9.7. S'haurà de disposar de l'assessorament d'un tècnic qualificat per a prendre la decisió de
realitzar tractaments amb fitoreguladors i definir les seves condicions tècniques.

D. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA.
La normativa europea i estatal que afecta a aquest capítol referent a intervencions sobre la
vegetació i la fructificació es troba recollida en la legislació que figura en el Capítol 4
d'aspectes generals del procés productiu i en el Capítol 7 sobre protecció fitosanitària.
Normativa autonòmica
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
(DOGC: 10-3-95).
Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que
estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals (DOGC: 24-2-03).
Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC: 29-9-05).
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10. Recol·lecció, manipulació i transport de la fruita
La recol·lecció, manipulació i transport de la fruita fins la central hortofrutícola està sotmesa
a algunes normatives relacionades bàsicament amb la traçabilitat i la seguretat alimentària.

A. REQUISITS LEGALS DE GESTIÓ
A.1. Medi ambient
En l’àmbit del Medi Ambient s’hauran de tenir en compte els Requisits Legals de Gestió
recollits en el Capítol 4, sobre aspectes generals del procés productiu.
A.2. Salut pública i fitosanitat
Utilització dels productes fitosanitaris
8.1. En cap cas pot iniciar-se la recol·lecció de fruits d’una parcel·la si no s’ha superat el
termini de seguretat dels fitosanitaris utilitzats.
Seguretat alimentària
8.2. Per garantir la traçabilitat i seguretat alimentària s’ha de portar, de manera actualitzada,
un Registre de dades de l’explotació, en suport paper o informàtic, en el qual ha de constar
a més a més de la informació assenyalada en el punt 7.6 del Capítol 7, sobre protecció
fitosanitària, la informació següent:
Per a cada producte vegetal o partida de la collita:
• Producte vegetal
• Quantitat del mateix expedida
• Nom i direcció del client o receptor
D’acord amb el que estableix l’ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, el DAR posa a disposició de les
persones interessades tres models de fitxes, que els professionals de l’agricultura i la silvicultura han
d’emplenar, quan sigui procedent, per a cada finca o parcel·la (SIGPAC). La fitxa que correspon a
aquest punt és l’assenyalada com Fitxa C: Fitxa de la collita o partida comercialitzada
El model d’aquesta fitxa es pot trobar a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid
=40fcd58113006110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=40fcd58113006110VgnVCM10
00008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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8.3. S’ha de guardar els següents documents durant dos anys a partir de la conclusió de la
campanya:
• Per a cada anàlisi de plaguicida realitzada per voluntat de l’agricultor o per
exigència del sistema de producció que se segueixi, cal guardar els resultats de les
anàlisis realitzades:
• Albarans i factures de venda de la collita.
• Relació de parcel·les que integren l’explotació identificades mitjançant el sistema
d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).

B. BONES CONDICIONS AGRÀRIES I MEDIOAMBIENTALS
Les Bones Condicions Agràries i Mediambientals que afecten a la protecció fitosanitària són
les recollides en els punts 4.18 i 4.24 del Capítol 4 ‘Procés productiu i Gestió de l’explotació.
Aspectes generals’.

C. RECOMANACIONS
R-10.1. Ajustar la data de collita a les condicions naturals de la fruita, evitant fer ús de
tractaments fitoreguladors amb l’objectiu d’avançar o retardar la collita, o evitar la
caiguda. L’estat de maduresa dels fruits a la collita ha de contemplar el destí final de la
fruita per evitar tractaments suplementaris de postcollita.
R-10.2. Ajustar la pràctica de la recol·lecció a les característiques dels fruits, evitant ferides
cops, arrencament de peduncles, etc. amb l’objectiu de reduir els tractaments fitosanitaris
de postcollita. Igualment es recomana no efectuar la recol·lecció quan els fruits estiguin
mullats ni tampoc quan la temperatura ambient sigui molt elevada, pels possibles efectes
negatius sobre la conservació.
R-10.3. Durant la recol·lecció s’eliminaran els fruits que presentin ferides o símptomes amb
presència de paràsits, amb el mateix objectiu que el punt anterior.
R-10.4. La fruita, un cop collida, ha de ser retirada del camp el més aviat possible, sempre
abans de 24 h; introduint-la a la cadena de fred quant abans millor. En tot cas, mentre
estigui en el camp es protegirà de la radiació solar directa. I en cas d’emmagatzemar-la
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temporalment en l’explotació, la fruita ha d’estar adequadament separada de productes
químics i deixalles.
R-10.5. S’evitarà que qualsevol material utilitzat per la collita (caixes, palots, cartrons, etc.)
pugui resultar contaminat per fitosanitaris, combustibles, adobs, etc. S’evitarà l’ús dels
envasos i embalatges amb presència de residus de fruits o contaminats per paràsits. Els
envasos de la pròpia explotació es netejaran i desinfectaran com a mínim un cop a l’any.
R-10.6. Els operaris que participen en la recol·lecció i manipulació de la fruita han de
prendre les mesures necessàries per evitar el contacte dels fruits i dels envasos amb
substàncies químiques, aigües no potables o objectes estranys (restes de plàstics, ferros,
vidres, etc.).
R-10.7. Els envasos utilitzats en la collita han de portar una identificació amb la parcel·la de
procedència i la varietat, a fi i efecte de garantir la seva traçabilitat.
R-10.8. No deixar fruita sense collir o abandonada en la parcel·la pel perill de propagació de
paràsits.
R-10.9. Donar formació i instruccions als operaris per a què en el decurs de la seva activitat
es compleixin les condicions d’higiene, sanitat i seguretat alimentària.
R-10.10. Els receptacles i contenidors dels vehicles de l’explotació utilitzats per transportar la
fruita han d’estar nets i en condicions adequades de manteniment i desinfecció, per
protegir-los de la contaminació per agents aliens.
R-10.11. Per tal de facilitar la traçabilitat dels productes de l'explotació fruitera, seria adequat
que es portés el Quadern d’explotació agrícola citat en el punt R-4.4.

D. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA.
Normativa europea
Reglament CE 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel
qual s’estableixen els principis i requisits generals de la legislació alimentària, es crea
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat
alimentària (DOCE: 1-2-02). Modificat pels Reglaments CE 1642/2003 del Parlament
Europeu i del Consell (DOUE: 29-9-03), CE 575/2006 de la Comissió (DOUE: 8-4-06), CE
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202/2008 de la Comissió (DOUE: 5-3-2008), i CE 596/2009 del Parlament Europeu i del
Consell (DOUE: 18-7-09).
Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004,
relatiu a la higiene dels productes alimentaris (DOUE: 30-4-04).
Normativa estatal
Real Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. (BOE: 101-04).
Ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, per la que s’estableix les obligacions dels titulars de les
explotacions agrícoles i forestals en matèria de registre de la informació sobre l’ús de
productes fitosanitaris (BOE: 19-2-07).
Normativa autonòmica
Llei 20/2002, de 5 de juliol, de seguretat alimentària (DOGC: 17-7-02).
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ANEXOS
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ANNEX 1 – Legislació bàsica per a l’aplicació de la Condicionalitat
Normativa europea
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels
habitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE: 22-7-92). Modificada per Directiva
97/62/CE (DOCE: 8-11-97) i Directiva 2006/105/CE (DOUE: 20-12-06).
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus
silvestres (DOCE: 25-4-79). Modificada en diferents ocasions.
Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la protecció de les
aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses
(DOCE: 26-1-80). Restarà derogada el 22-12-2013 segons Directiva 2000/60/CE (DOCE: 212-00).
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (DOCE: 2212-2000). Modificada en diverses ocasions.
Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament
(DOUE: 27-12-06).
Directiva 86/278/CEE, del Consell de 12 de juny de 1986, relativa a la protecció del medi
ambient i, en particular, dels sòls, en la utilització dels fangs de depuradora en agricultura
(DOCE: 4-7-86). Modificada en diverses ocasions.
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 utilitzats en l’agricultura (DOCE: 31-1291). Modificada en diverses ocasions.
Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialització de
productes fitosanitaris (DOCE: 19-8-91). Modificada en nombroses ocasions.
Reglament CE 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel
qual s’estableixen els principis i requisits generals de la legislació alimentària, es crea
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat
alimentària (DOCE: 1-2-02). Modificat pels Reglaments CE 1642/2003 del Parlament
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Europeu i del Consell (DOUE: 29-9-03), CE 575/2006 de la Comissió (DOUE: 8-4-06), CE
202/2008 de la Comissió (DOUE: 5-3-2008), i CE 596/2009 del Parlament Europeu i del
Consell (DOUE: 18-7-09).
Reglament (CE) 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s’estableixen
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la
política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es
modifiquen els Reglaments (CE) 1290/2005, (CE) 247/2006, (CE) 378/2007 i es deroga el
Reglament (CE) 1782/2003 (DOUE: 31-1-09).
Reglament (CE) núm. 1698/2005, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER), (DOUE: 21-10-05).
Normativa estatal i autonòmica
Reial Decret 486/2009, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits legals de gestió i les
bones condicions agràries i mediambientals que han de complir els agricultors que rebin
pagaments directes en el marc de la política agrícola comuna, els beneficiaris de determinades
ajudes de desenvolupament rural, i els agricultors que rebin ajudes en virtut dels programes de
suport a la reestructuració i reconversió i a la prima per arrencada de vinya (BOE: 17-4-09).
Decret 221/2005, d'11 d'octubre, sobre l'aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts
directes de la política agrícola comuna (DOGC 14-10-05), (Pendent de modificació).
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ANNEX 2 – Espècies vegetals protegides
Segons Annex IV de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la
conservació dels habitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE: 22-7-92). Modificada per
Directiva 97/62/CE (DOCE: 8-11-97) i Directiva 2006/105/CE (DOUE: 20-12-06).
Espècies d’interès comunitari que requereixen una protecció estricta a tot el territori.
Espècie
Alyssum pyrenaicum

Família
Brassicàcies

Nom comú
Botgeta pirinenca

Androsace pyrenaica

Primulàcies

Androsàcia

Apium repens

Apiàcies

Api reptant.

Boleum asperum
Borderea chouardii

Brassicàcies
Dioscoreàcies

Boleum

Botrychium simplex

Ofioglossàcies

Falguera

Cypripedium calceolus

Orquidàcies

Cipripedi (orquídia)

Dracocephalum austriacum

Lamiàcies

Kosteletzkya pentacarpos

Ramnàcies

Malva aquàtica, trenca-dalla

Ligularia sibirica
Linaria flava
* Marsilea cuadrifolia

Asteràcies
Escrofulariàcies
Marsileàcies

Ligularia
Linaria
Trèvol de quatre fulles

* Marsilea strigosa

Marsileàcies

Trèvol de quatre fulles

* Narcissus pseudonarcissus
nobilis
Saxifraga vayredana

Amaril.lidàcies

Narcís de montanya.

Saxifragàcies

Spiranthes aestivalis

Orquidiàcies

Herba de Sant Segimon o herba de les
set sagnies o bàlsam del Montseny
Espirant estival o Abellera d’estiu
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Habitat
Pasturatges pedregosos. De la muntanya.
mediterrània. a l'alta muntanya
Endemisme del Pirineu Central entre
Posets y Añisclo. 1500-3000 m. Val d’Aran
2200 - 2600 m s.m
Llocs humits, amfíbia en aigua neta i dolça
tot i que suporta certa salinitat. Aragón
(Terol, Saragossa) Alacant, Segòvia.
http://weblogforestal.blogspot.com/2008/0
1/apium-repens.html
Lleida, Saragossa, Terol, Osca,
Rupícola, acantonada en algunes parets
pirenaiques, amb una distribució molt
reduïda. Esquerdes de roquerars calcaris,
no massa exposades al sol. Endèmica del
Prepirineu Ribagorcà.
http://floraaragon.blogspot.com/2008/03/bordereachuardii.html 750 - 850 m s.m
En pastures denses sobre sòl acidificat,
roquerars ombrius o sòls higrotorbosos
Habita en fagedes pirenaiques catalanes,
en algunes localitats. A Barcelona i Osca.
Altitud: 1.200-1.600 m
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiv
ersidad/inventarios/inb/flora_vascular/pdf/
921.pdf
http://www.orquideasibericas.info/cypripedi
um/calceolus_desc.htm
Torrent del Saüc. Serra del Moixeró. Urús.
Cerdanya. Girona.
Herbassars humits, canyars. Delta del
Llobregat i Albufera de València

Es pot trobar entre València y Girona
Creixia en els arrossars del Delta de l’Ebre
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiv
ersidad/inventarios/inb/flora_vascular/pdf/
903.pdf
Girona i zona mediterrània. En zones
temporalment inundades.
http://herbarivirtual.uib.es/casmed/especie/4637.html
En boscos humits, Prats del Pirineu
Al Montseny entre roques no calcàries
Aiguamolls, herbassars humits i escletxes
de roques de rius i rieres.

Segons Annex II de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la
conservació dels habitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE: 22-7-92). Modificada per
Directiva 97/62/CE (DOCE: 8-11-97) i Directiva 2006/105/CE (DOUE: 20-12-06).
Espècies d’interès comunitari protegides dintre de la Xarxa Natura 2000.
Espècie
Alyssum pyrenaicum
Androsace pyrenaica
Apium repens
Boleum asperum
Borderea chouardii
Botrychium simplex
Buxbaumia viridis

Família
Brassicàcies
Primulàcies
Apiàcies
Brassicàcies
Dioscoreàcies
Ofioglossàcies

Nom comú
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Molsa

Cypripedium calceolus
Dracocephalum austriacum
Drepanocladus vernicosus

Orquidàcies
Lamiàcies

Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Molsa

Kosteletzkya pentacarpos
Ligularia sibirica
Linaria flava
Luronium natans

Ramnàcies
Asteràcies
Escrofulariàcies
Alismatàcies

Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior

Marsilea quadrifolia
Marsilea strigosa
Narcissus pseudonarcissus
nobilis
Orthotrichum rogerii
Petrocoptis montsicciana

Marsileàcies
Marsileàcies
Amaril.lidàcies

Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Molsa

Habitat
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Sobre troncs d’avet o de pi negre en descomposició. A
diverses localitats a l’estatge subalpí dels Pirineus
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
No han estat trobades fins ara a cap localitat catalana. És
una espècie característica de torberes, humides
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Estatges subalpí i alpí. Val d`Aran en estanys i basses
d’alta muntanya. .
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Epífit. Zona de Montgarri
Roques calcàries

Cariofil·làcies

Segons Ordre de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a
Catalunya (DOGC: 12-12-84). Annex 1. Modificada per la disposició derogatòria parcial del

Decret 172/2008 (DOGC: 28-8-08).
Espècies la recol·lecció, tallada i desarrelament de les quals és prohibida.
Taxus baccata

Taxàcies

Teix, teixera

Pirineu de la Cerdanya

Segons Annex 2 de l’Ordre de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada a Catalunya (DOGC: 12-12-84). Modificada pel Decret 172/2008 (DOGC: 28-8-08)
Espècies la recol·lecció, tallada i desarrelament de les quals és sotmesa a autorització prèvia.
Chamaerops humilis

Arecàcies

Margalló

Gentiana lutea
Ilex aquifolium

Gencianàcies
Aquifoliàcies

Genciana groga
Grèvol.

Barcelona, Girona, Tarragona. Indrets oberts i secs, en
vessants de muntanya, sempre prop del litoral. 0 - 800 m
s.m.
Pirineu i Prepirineu. 900 - 2100 m s.m
Amplament distribuït. 300 - 1850 m s.m.

Segons Annex I del Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional
d’Espècies Amenaçades(BOE: 5-4-90).
Espècies en perill d’extinció.
Androsace pyrenaica
Borderea chouardii
Delphinium bolosii
Delphinium fissum bolosii
Thymus loscosii

Primulàcies
Dioscoreàcies
Ranunculàcies
Ranunculàcies
Lamiàcies

Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Esperó
Vegis taula anterior
Timó de Loscos

Vegis taula anterior
Vegis taula anterior
Ulldemolins. 600 - 650 m s.m.
Vegis taula anterior
Pastures camefítiques. 100 - 600 m s.m.
www.mma.es/secciones/biodiversidad/especies_amenaza
das/catalogo_especies /flora/pdf/FL40.pdf

Per trobar la distribució a Catalunya de diferents espècies pot consultar-se el
“Banc de dades de biodiversitat de Catalunya”.
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
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ANNEX 3 – Espècies protegides de fauna silvestre
Segons Annex IV de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la
conservació dels habitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE: 22-7-92). Modificada per
Directiva 97/62/CE (DOCE: 8-11-97) i Directiva 2006/105/CE (DOUE: 20-12-06).
Espècies d’interès comunitari que requereixen una protecció estricta a tot el territori.
Nom comú
Banyarriquer del roure
Rosalia
*
*
*
*
*
Linx nòrdic
Vell marí
Llúdria
Ós bru
Eriçó africà
Rat-penat de ferradura mediterrani
Rat-penat de ferradura gran
Rat-penat de ferradura petit
Rat-penat de ferradura mitjà
Rat-penat de bosc
Rat-penat de cova
Rat-penat de Bechstein
Rat penat de musell agut
Rat-penat de peus grans
Rat-penat d’orelles dentades
Rat-penat de musell llarg
Esturió
Samaruc
Tortuga d’aigua europea
Tortuga d’aigua ibèrica
Tortuga babaua
Tortuga mediterrània
Sargantana muntanyenca
Sargantana muntanyenca pirinenca

Gènere
Cerambyx
Rosalia
Osmoderma
Eriogaster
Maculinea
Maculinea
Oxygastra
Lynx
Monachus
Lutra
Ursus
Aethechinus
Erinaceus
Rhinolophus
Rhinolophus
Rhinolophus
Rhinolophus
Barbastella
Miniopterus
Myotis
Myotis
Myotis
Myotis
Myotis
Acipenser
Valencia
Emys
Mauremys
Mauremys
Caretta
Testudo
Lacerta
Lacerta
Lacerta

Espècie
cerdo
alpina
eremita
catax
nausithous
teleius
curtisii
lynx
monachus
lutra
arctos
algirus
algirus
euryale
ferrumequinum
hipposideros
mehelyi
barbastellus
schreibersii
bechsteinii
blythii
capaccinii
emarginatus
myotis
sturio
hispanica
orbicularis
caspica
leprosa
caretta
hermanni
bonnali
monticola
monticola
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Subespècie

bonnali

Familia
Cerambícids
Cerambícids
Escarabèids
Lasiocàmpids
Licènids
Licènids
Libel.lúlids
Fèlids
Fòcids
Mustèlids
Úrsids
Erinàceids
Erinàceids
Rinolòfids
Rinolòfids
Rinolòfids
Rinolòfids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Acipensèrids
Ciprinodòntids
Emídids
Emídids
Emídids
Quelònids
Testudínids
Lacèrtids
Lacèrtids
Lacèrtids

Segons Annex II de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la
conservació dels habitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE: 22-7-92). Modificada per
Directiva 97/62/CE (DOCE: 8-11-97) i Directiva 2006/105/CE (DOUE: 20-12-06).
Espècies d’interès comunitari protegides dintre de la Xarxa Natura 2000.
Nom comú
Llamprea de mar
Cranc de riu
*
*
Banyarriquer del roure
Rosalia
*
Escanyapolls
*
*
*
*
Graèlsia
*
*
Linx nòrdic
Vell marí
Llúdria
Ós bru
Rat-penat de ferradura mediterrani
Rat-penat de ferradura gran
Rat-penat de ferradura petit
Rat-penat de ferradura mitjà
Rat-penat de bosc
Rat-penat de cova
Rat-penat de Bechstein
Rat penat de musell agut
Rat-penat de peus grans
Rat-penat d’orelles dentades
Rat-penat de musell llarg
Esturió
Barb de muntanya
Madrilla vera
Madrilleta roja
Fartet
Samaruc
*
Cavilat
Tortuga d’aigua europea
Tortuga d’aigua ibèrica
Tortuga babaua
Tortuga mediterrània
Sargantana muntanyenca
Sargantana muntanyenca pirinenca

Gènere
Petromyzon
Austropotamobius
Vertigo
Vertigo
Cerambyx
Rosalia
Osmoderma
Lucanus
Callimorpha
Eriogaster
Maculinea
Maculinea
Graellsia
Coenagrion
Oxygastra
Lynx
Monachus
Lutra
Ursus
Rhinolophus
Rhinolophus
Rhinolophus
Rhinolophus
Barbastella
Miniopterus
Myotis
Myotis
Myotis
Myotis
Myotis
Acipenser
Barbus
Chondrostoma
Rutilus
Aphanius
Valencia
Alosa
Cottus
Emys
Mauremys
Mauremys
Caretta
Testudo
Lacerta
Lacerta
Lacerta

Espècie
marinus
pallipes
angustior
moulinsiana
cerdo
alpina
eremita
cervus
quadripunctaria
catax
nausithous
teleius
isabelae
mercuriale
curtisii
lynx
monachus
lutra
arctos
euryale
ferrumequinum
hipposideros
mehelyi
barbastellus
schreibersii
bechsteinii
blythii
capaccinii
emarginatus
myotis
sturio
meridionalis
toxostoma
arcasii
iberus
hispanica
sp.
gobio
orbicularis
caspita
leprosa
caretta
hermanni
bonnali
monticola
monticola

Subespècie

bonnali

Familia
Petromizòntids
Astàcids
Vertigínids
Vertigínids
Cerambícids
Cerambícids
Escarabèids
Lucànids
Àrctids
Lasiocàmpids
Licènids
Licènids
Satúrnids
Cenàgrids
Libel.lúlids
Fèlids
Fòcids
Mustèlids
Úrsids
Rinolòfids
Rinolòfids
Rinolòfids
Rinolòfids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Vespertiliònids
Acipensèrids
Ciprínids
Ciprínids
Ciprínids
Ciprinodòntids
Ciprinodòntids
Clupèids
Còtids
Emídids
Emídids
Emídids
Quelònids
Testudínids
Lacèrtids
Lacèrtids
Lacèrtids

Segons Annex I del Reial Decret 439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional
d’Espècies Amenaçades(BOE: 5-4-90).
Espècies en perill d’extinció.
Nom comú
Linx ibèric
Vell marí
Ós bru

Gènere
Felis
Lynx
Monachus
Ursus

Espècie
pardina
pardina
monachus
arctos

Subespècie

Familia
Fèlids
Fèlids
Fòcids
Úrsids

Per trobar la distribució a Catalunya de diferents espècies pot consultar-se el
“Banc de dades de biodiversitat de Catalunya”.
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
87

ANNEX 4 – Espècies d’aus migratòries, amenaçades i en perill d’extinció
Segons Annex I de la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979.
Nom comú

Gènere

Espècie

Agró blanc
Agró roig
Àguila calçada
Àguila coronada
Àguila cridanera
Àguila cuabarrada
Àguila daurada
Àguila marcenca
Àguila marina
Àguila pescadora
Aligot vesper
Ànec canyella
Ànec capblanc
Arpella pàl·lida
Arpella vulgar
Aufrany
Baldriga cendrosa
Batallaire
Bec d’alena
Becadell gros
Bec-planer
Bitó comú
Blauet
Boscarla d’aigua
Boscarla mostatxuda
Cabussó orellut
Calàbria agulla
Calàbria grossa
Calàbria petita
Calàndria
Cames-llargues
Capó reial
Cigne cantaire
Cigne petit
Cigonya blanca
Cigonya negra
Cogullada fosca
Corb marí gros
Corriol pit-roig
Cotoliu
Cotxa blava
Curroc
Daurada grossa
Duc
Enganyapastors
Escorxador
Escuraflascons bec-fi
Esmerla
Esparver cendrós
Esparver d’estany

Egretta
Ardea
Hieraaetus
Aquila
Aquila
Hieraaetus
Aquila
Circaetus
Haliaetus
Pandion
Pernis
Tadorna
Oxyura
Circus
Circus
Neophron
Calonectris
Philomachus
Recurvirostra
Gallinago
Platalea
Botaurus
Alcedo
Acrocephalus
Acrocephalus
Podiceps
Gavia
Gavia
Gavia
Melanocorypha
Himantopus
Plegadis
Cygnus
Cygnus
Ciconia
Ciconia
Galerida
Phalacrocorax
Eudromias
Lullula
Luscinia
Sterna
Pluvialis
Bubo
Caprimulgus
Lanius
Phalaropus
Falco
Circus
Circus

alba
purpurea
pennatus
heliaca
clanga
fasciatus
chrysaetos
gallicus
albicilla
haliaetus
apivorus
ferruginea
leucocephala
macrourus
aeruginosus
percnopterus
diomedea
pugnax
avosetta
media
leucorodia
stellaris
atthis
paludicola
melanopogon
auritus
arctica
immer
stellata
calandra
himantopus
falcinellus
cygnus
columbianus
ciconia
nigra
theklae
carbo
morinellus
arborea
svecica
nilotica
apricaria
bubo
europaeus
collurio
lobatus
columbarius
pygargus
cyaneus
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Subspècie

bewickii

sinensis

Família
Ardèids
Ardèids
Accipítrids
Accipítrids
Accipítrids
Accipítrids
Accipítrids
Accipítrids
Accipítrids
Pandiònids
Accipítrids
Anàtids
Anàtids
Accipítrids
Accipítrids
Accipítrids
Procel.làrids
Escolopàcids
Recurviròstrids
Escolopàcids
Tresquiornítids
Ardèids
Alcedínids
Sílvids
Sílvids
Podicipèdids
Gàvids
Gàvids
Gàvids
Alàudids
Recurviròstrids
Tresquiornítids
Anàtids
Anàtids
Cicònids
Cicònids
Alàudids
Falacrocoràcids
Caràdrids
Alàudids
Túrdids
Estèrnids
Caràdrids
Estrígids
Caprimúlgids
Lànids
Escolopàcids
Falcònids
Accipítrids
Accipítrids

Falcó de la reina
Falcó llaner
Falcó pelegrí

Falco
Falco
Falco

eleonorae
biarmicus
peregrinus

Nom comú

Gènere

Espècie

Flamenc
Fumarell negre
Gaig blau
Gall fer
Ganga
Gavina capblanca
Gavina capnegra
Gavina corsa
Gralla de bec vermell
Grèvol
Grua vulgar
Guatlla maresa
Hortolà
Martinet blanc
Martinet de nit
Martinet menut
Martinet ros
Merla cuablanca
Milà negre
Milà reial
Morell xocolater
Mussol emigrant
Mussol pirinenc
Oca de galta blanca
Ocell de tempesta
Papamosques de collar
Papamosques menut
Pelicà vulgar
Perdiu blanca
Perdiu de mar
Petrell cuaforcat
Picardona
Picot negre
Pioc
Polla blava
Polla pintada
Rascletó
Sisó
Tallareta cuallarga
Tallareta sarda
Tallarol esparverenc
Terrerola vulgar
Torlit
Trenca
Trencalòs
Trobat
Valona
Voltor comú
Voltor negre
Xatrac bec-llarg

Phoenicopterus
Chlidonias
Coracias
Tetrao
Pterocles
Larus
Larus
Larus
Pyrrhocorax
Bonasa
Grus
Crex
Emberiza
Egretta
Nycticorax
Ixobrychus
Ardeola
Oenanthe
Milvus
Milvus
Aythya
Asio
Aegolius
Branta
Hydrobates
Ficedula
Ficedula
Pelecanus
Lagopus
Glareola
Oceanodroma
Porzana
Dryocopus
Otis
Porphyrio
Porzana
Porzana
Tetrax
Sylvia
Sylvia
Sylvia
Calandrella
Burhinus
Lanius
Gypaetus
Anthus
Tringag
Gyps
Aegypius
Sterna

ruber
niger
garrulus
urogallus
alchata
genei
melanocephalus
audouinii
pyrrhocorax
bonasia
grus
crex
hortulana
garzetta
nycticorax
minutus
ralloides
leucura
migrans
milvus
nyroca
flammeus
funereus
leucopsis
pelagicus
albicollis
parva
onocrotalus
mutus
pratincola
leucorrhoa
pusilla
martius
tarda
porphyrio
porzana
parva
tetrax
undata
sarda
nisoria
brachydactyla
oedicnemus
minor
barbatus
campestris
lareola
fulvus
monachus
sandvicensis

89

Falcònids
Falcònids
Falcònids

Subspècie

pyrenaicus

Família
Fenicoptèrids
Estèrnids
Coràcids
Tetraònids
Pteroclídids
Làrids
Làrids
Làrids
Còrvids
Tetraònids
Grúids
Ràl.lids
Emberízids
Ardèids
Ardèids
Ardèids
Ardèids
Túrdids
Accipítrids
Accipítrids
Anàtids
Estrígids
Estrígids
Anàtids
Hidrobàtids
Muscicàpids
Muscicàpids
Pelecànids
Tetraònids
Glareòlids
Hidrobàtids
Ràl.lids
Pícids
Otídids
Ràl.lids
Ràl.lids
Ràl.lids
Otídids
Sílvids
Sílvids
Sílvids
Alàudids
Burínids
Lànids
Accipítrids
Motacíl.lids
Escolopàcids
Accipítrids
Accipítrids
Estèrnids

Xatrac comú
Xatrac gros
Xatrac menut
Xatrac rosat
Xoriguer petit

Nom comú

Sterna
Sterna
Sterna
Sterna
Falco
Hieraetus

hirundo
caspia
albifrons
dougallii
naumanni
fasciatus

Gènere

Espècie

Hieraetus
Cygnus
Charadrius
Chlidonias
Chlidonias
Gelochelidon
Gelochelidon
Hydroprogne
Casmerodius
Procellaria

pennatus
bewickii
morinellus
hybrida
nigra
nilotica
nilotica
caspica
albus
diomedea
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Estèrnids
Estèrnids
Estèrnids
Estèrnids
Falcònids
Accipítrids

Subspècie

Família
Accipítrids
Anàtids
Caràdrids
Estèrnids
Estèrnids
Estèrnids
Estèrnids
Estèrnids
Ardèids
Procel.làrids

ANNEX 5 – Espècies no autòctones a evitar

Espècies de flora:
Nom científic
Acacia dealbata
Agave americana
Ailanthus altissima
Budlejja davidii
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis bàlsam,
Cortaderia selloana
Opuntia ficus-indica
Pittosporum tobira
Robinia pseudoacacia
Senecio inaequidens
Eichornia crassipes
Espècies de fauna:
Nom científic
Procambarus clarkii
Pacifastacus leniusculus
Trachemys spp.
Mustela putorius furo
Dreissena polymorpha
Rutilus rutilus
Lepomis gibbosus
Carassius auratus
Scardinius eritrophtalmus
Alburnus alburnus

Nom comú
mimosa
atzavara
ailant
budleia
bàlsam, ungla de gat, curatalls
ungla de gat, curatalls
plomall de la pampa
figuera de moro, chumbera
pitospor
robínia, falsa acàcia
seneci del cap

Nom comú
Cranc americà
Cranc senyal
Tortuga de Florida
Fura
Musclo zebra
Rutilo
Peix sol
Peix vermell
Gardí
Alburno
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ANNEX 6 – Substàncies perilloses. Llistes I i II
Segons Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979 i Reial Decret 849/1986,
d’11 d’abril, modificat en diverses ocasions entre les quals cap citar el Reial Decret 606/2003
(BOE: 6-6-03) i el Reial Decret 9/2008 (BOE: 16-1-08).
Per garantir una protecció eficaç de les aigües subterrànies és necessari impedir l'abocament
de substàncies de la llista I i limitar l'abocament de substàncies de la llista II. Tot abocament
indirecte de substàncies de la llista I i tot abocament directe o indirecte de substàncies de la
llista II estan subjectes a un règim d'autorització prèvia.
LLISTA I DE FAMÍLIES I GRUPS DE SUBSTÀNCIES
1. Composts organohalogenats i substàncies que puguin donar origen a composts d'aquesta
classe en el medi aquàtic.
2. Composts organofosfòrics.
3. Composts organoestànnics.
4. Substàncies en les quals hi ha demostrat el seu poder cancerigen en el medi aquàtic o per
mitjà d'ell.
5. Mercuri i composts de mercuri.
6. Cadmi i composts de cadmi.
7. Olis minerals persistents i hidrocarburs d'origen petrolífer persistents.
8. Substàncies sintètiques persistents que puguin flotar, romandre en suspensió o enfonsar-se
causant amb això perjudici a qualsevol utilització de les aigües.
LLISTA II DE FAMÍLIES I GRUPS DE SUBSTÀNCIES
1. Substàncies que formen part de les categories i grups enumerats en la llista I per a les quals
no s’hagin fixat límits segons l’article 256 del Reial Decret 606/2003 (BOE: 6-6-03), tret que
es tracti de vessaments a aigües subterrànies.
2. Substàncies o tipus de substàncies enclosos en l’apartat següent, i que, tot i tenir efectes
perjudicials, puguin quedar limitades a zones concretes segons les característiques de les
aigües receptores i la seva localització.
3. Els metal·loides i metalls següents i els seus compostos:
a.
1. Zenc.
2. Coure.
3. Níquel.
4. Crom.
5. Plom.
6. Seleni.
7. Arsènic.
8. Antimoni.
9. Molibdè.
10. Titani.
11. Estany.
12. Bari.
92

13. Beril·li.
14. Bor.
15. Urani.
16. Vanadi.
17. Cobalt.
18. Tal·li.
19. Tel·luri.
20. Plata.
b. Biocides i els seus derivats no inclosos en la relació I.
c. Substàncies que tinguin efectes perjudicials per al sabor i/o l'olor de productes de
consum humà derivats del medi aquàtic, així com els composts susceptibles d'originar-los
en les aigües.
d. Composts organosilícics tòxics o persistents i substàncies que puguin originar-los en les
aigües, exclosos els biològicament innocus o que dins de l'aigua es transformen
ràpidament en substàncies innòcues.
e. Composts inorgànics de fòsfor i fòsfor elemental.
f. Olis minerals no persistents o hidrocarburs d'origen petrolífer no persistent.
g. Cianurs, fluorurs.
h. Substàncies que influeixen desfavorablement en el balanç d'oxigen, especialment
amoníac i nitrits.
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ANNEX 7 – Condicions per a l’apilament temporal de fems o altres fertilitzants orgànics
dins de la finca
Segons Article 19 i Annex 7.2 del 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 (DOGC: 3-909).
1. Es permet l’apilament temporal de fems o altres fertilitzants orgànics dins de finca amb la
finalitat de facilitar la logística del repartiment dels fertilitzants a les diferents parcel·les i la
posterior aplicació agrícola, sempre que es respectin les restriccions que estableix aquest
article.
2. L’apilament temporal només és permès en finques situades a més de 3 km de les
instal·lacions d’on provenen els fertilitzants orgànics i en llocs on no hi hagi risc de
contaminació per escolament superficial ni infiltració subterrània. No es poden fer apilaments
sobre les planes d’inundació, entenent com a tals les àrees baixes, properes als rius i cursos
d’aigua, que s’inunden regularment. No es poden fer apilaments sobre terrenys que presentin
porositat per fissuració o en àrees sobre calcàries dures afectades per processos de
carstificació dins o immediatament per sota del sòl. Si es tracta de fertilitzants orgànics que
tenen menys d’un 20% de matèria seca han d’estar en dipòsits impermeables i estancs; si es
tracta de fertilitzants orgànics que tenen consistència, d’almenys el 20% de matèria seca, se’n
poden fer piles.
3. Els apilaments temporals de gallinassa han de tenir coberta impermeable.
4. La quantitat de fertilitzant apilat en una part de la finca no ha de ser superior a 100 t.
5. L’apilament temporal no es pot perllongar més enllà de 45 dies en el cas de fertilitzants
orgànics que tenen almenys un 20% de matèria seca, ni més de quatre mesos en el cas dels que
en tenen menys d’un 20%, tret que per circumstàncies meteorològiques s’hagi de retardar
l’aplicació agrícola. Aquest retard s’haurà de comunicar al departament competent en matèria
d’agricultura i ramaderia abans que es produeixi.
6. L’apilament temporal no pot comptabilitzar-se per donar compliment als requeriments de
capacitat d’emmagatzematge que estableix l’article 15.
7. Per tal d’efectuar l’apilament temporal s’han de respectar les distàncies següents:
A altres granges: 300 m.
A punts de captació d’aigua per produir aigua de consum humà:
100 m si l’apilament és aigües avall.
300 m si l’apilament és aigües amunt.
A rius, llacs i embassaments: 100 m.
A altres cursos d’aigua no canalitzats i drenatges: 50 m.
A nuclis habitats, habitatges aïllats, polígons industrials, centres de treball i àrees de
lleure: 200 m. A menys de 500 m, cada apilament individual no es pot perllongar més
de dos dies.
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ANNEX 8 – Períodes en què no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats als fruiters
Segons Article 4 i Annex 1 del 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 (DOGC: 3-9-09).
1. Els períodes de l’any en què no es poden aplicar els diferents tipus de fertilitzants
nitrogenats són els següents:

Fertilitzant tipus 1

Fertilitzant tipus 2

Fertilitzant tipus 3

Maig – novembre

Juliol – 15 gener

Novembre – gener

(els mesos o dates d’inici i final del període estan inclosos en la prohibició)
2. Aquests períodes de prohibició no s’apliquen quan s’utilitzen els fertilitzants orgànics per
biofumigació, sempre que es disposi d’un informe emès per una persona tècnica competent
que justifiqui l’aplicació.
3. En cas de condicions meteorològiques adverses que retardin les feines agrícoles habituals,
la direcció general competent en matèria d’agricultura i ramaderia pot autoritzar en
determinades zones l’aplicació de fertilitzants dins dels períodes prohibits als quals fan
referència els apartats 1 i 6 d’aquest article.
4. Al tractar-se de conreus llenyosos, es poden aplicar fertilitzants de tipus 3 dins dels períodes
establerts en el punt 1, sempre que es disposi d’un informe emès per una persona tècnica
competent que en justifiqui la necessitat i la quantitat.
5. En cas d’aplicació de quelats de ferro, es poden incorporar simultàniament fertilitzants tipus
3, encara que es tracti de períodes prohibits en el punt 1, sense necessitat d’informe emès per
una persona tècnica competent.
6. En cas d’adobatge de preplantació en cultius fruiters llenyosos es poden aplicar dins els
quatre mesos anteriors a la plantació.
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ANNEX 9 – Distàncies a respectar en l’aplicació de fertilitzants orgànics i minerals
nitrogenats, respecte dels cursos d'aigua.
Segons Article 14 i Annex 5.2 del 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 (DOGC: 3-909).
1. Distància respecte a cursos d'aigua naturals i masses d'aigua definits a la cartografia
1:250.000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), en la seva versió vigent a l'entrada en
vigor d'aquest Decret (versió 3, any 1998):
a) Pendent local < 10%:
Injectats o aplicats arran de terra: 15 m.
Aplicats d'altres maneres: 35 m.
b) Pendent local > 10%:
Injectats o aplicats arran de terra: 25 m.
Aplicats d'altres maneres: 50 m.
2. Distància respecte a cursos d'aigua naturals que no apareixen a la cartografia 1:250.000 de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), en la seva versió vigent a l'entrada en vigor d'aquest
Decret (versió 3, any 1998):
a) Pendent local < 10%:
Injectats o aplicats arran de terra: 5 m.
Aplicats d'altres maneres: 10 m.
b) Pendent local > 10%:
Injectats o aplicats arran de terra: 10 m.
Aplicats d'altres maneres: 25 m.
3. Distància respecte a cursos d'aigua artificials:
Injectats o aplicats arran de terra: 1 m.
Aplicats d'altres maneres: 2 m.
4. En el cas de fertilitzants minerals nitrogenats la distància a respectar en tots els casos és de
2 m.
5. La distància es mesura des de la vora de la llera del curs d'aigua. Si hi ha presència de
banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua, les distàncies anteriors es redueixen en un
50%. Si l'aplicació es fa manualment, no es tenen en compte les distàncies d'aquest annex.
96

ANNEX 10 – Distàncies a respectar en l'aplicació agrícola de fertilitzants orgànics
Segons Article 12 i Annex 5.1 del 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 (DOGC: 3-909).
T: tipus de fertilitzant orgànic; D: distància (m) respecte a; FN: fertilitzant no injectat dins del sòl ni
incorporat immediatament**; FI: fertilitzant injectat dins del sòl o incorporat immediatament.
T

D

FN

FI

Dejeccions porcines

Altres granges porcines que siguin dels
grups 2n, 3r i especial (definits al Reial
decret 324/2000)

200 / 150***

100

Altres granges porcines que siguin del grup
1r (definit al Reial decret 324/2000)

100 / 75***

50

Granges no porcines

50

25

Granges avícoles de reproductores

300 / 225***

150

Granges avícoles sense reproductores

150 / 110***

75

Granges no avícoles

50

25

Granges amb la mateixa espècie

100 / 75***

50

Granges d'espècies diferents

50

25

Fertilitzants orgànics diferents de les Explotacions ramaderes
dejeccions ramaderes

50

25

Tots els fertilitzants orgànics

Centres de gestió de dejeccions

25

15

Punts de captació d'aigua per produir aigua
de consum humà

50

50

Nuclis habitats*

100 / 70***

40

Habitatges aïllats*, polígons industrials*,
centres de treball*, àrees de lleure*

75 / 50***

25

Dejeccions avícoles

Dejeccions d'altres espècies (boví,
oví, etc.)

* Les distàncies no són d'aplicació quan s'utilitzen en àrees enjardinades fertilitzants orgànics que assoleixen els
valors mínims de qualitat establerts en la normativa vigent aplicable. En el cas dels habitatges aïllats, no cal
respectar les distàncies establertes si estan directament vinculats a l'explotació ramadera d'on procedeixen les
dejeccions.
** L'article 13.1 d'aquest Decret estableix que la incorporació al sòl no és obligatòria quan pot perjudicar el tipus
de conreu o l'ús. En aquestes situacions, caldrà respectar les distàncies establertes en aquesta columna.
*** En cas d'aplicació amb tubs penjants (aplicació arran de terra) la distància a respectar és la menor de les
dues.
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ANNEX 11 – Superfícies en les quals es necessari portar un llibre de gestió dels
fertilitzants nitrogenats, en explotacions amb parcel·les ubicades en zones vulnerables.
Segons Article 23 del 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 (DOGC: 3-9-09).
Les persones titulars de les explotacions agràries que tenen parcel·les ubicades en zones
vulnerables han de portar, per a les parcel·les situades en zones vulnerables (llevat de les
superfícies en què es fa fertirrigació i es recirculen els lixiviats), un llibre de gestió dels
fertilitzants nitrogenats quan la seva superfície superi algun dels llindars següents (s’exclouen
dels còmputs les superfícies en què es fa fertirrigació i es recirculen els lixiviats):
Tenir, en zona vulnerable, més d’1 ha de cultius en hivernacle.
Tenir, en zona vulnerable, més de 5 ha de cultius a l’aire lliure d’hortícoles, de flors o
de planta ornamental.
Tenir, en zona vulnerable, més de 25 ha de regadiu (sense considerar les superfícies
dels dos apartats anteriors).
Tenir, en zona vulnerable, més de 50 ha de secà.
Tenir, en zona vulnerable, l’equivalent a més de 50 ha de secà.
En el cas que l’explotació tingui una combinació de diferents cultius en zona vulnerable es
consideraran els factors de conversió següents:
Cada hectàrea de cultius en hivernacle equival a 50 ha de secà.
Cada hectàrea de cultius a l’aire lliure d’hortícoles, de flors o de planta ornamental
equival a 10 ha de secà.
Cada hectàrea de regadiu, llevat dels cultius en hivernacle, equival a 2 ha de secà.
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ANNEX 12 – Quantitats màximes de productes perillosos que poden tenir
emmagatzemades els agricultors.
Segons Article 2 i Instruccions tècniques del Reial Decret 379/2001.
Quantitats màximes de productes perillosos que poden tenir els agricultors en un magatzem
sense necessitat de fer cap tipus de tramitació administrativa:
Quantitat
Tipus de productes perillosos (plaguicides i altres)
màxima
· Gasos liquats o comprimits (bromur de metil i altres)
cap
· Productes molt tòxics (pictograma, lletres T+, i indicació "molt tòxic")
Sòlids
<50 kg
Líquids (*)
Envàs inferior o igual a 2 l
< 50 l
Envàs superior a 2 l
cap
· Productes tòxics (pictograma, lletra T, i indicació "tòxic")
Sòlids
<250 kg
Líquids (*)
Envàs inferior o igual a 5 l
< 150 l
Envàs superior a 5 l
cap
· Nocius (pictograma, lletra Xn, i indicació "nociu")
Sòlids
<1.000 kg
Líquids (*)
< 1.000 l
· Inflamables
Líquids classe B (pictograma, lletra F, i indicació "fàcilment
inflamable"; pictograma, lletra F+ i indicació "extremadament
< 50 l
inflamable"; o frase de risc "inflamable")
Líquids classe C (amb punt d'inflamació entre 55-100ºC indicat en la
<250 l
fitxa de dades de seguretat).
Líquids classe D (amb punt d'inflamació superior a 100ºC i inferior a
<600 l
150ºC indicat en la fitxa de dades de seguretat).
· Corrosius (pictograma, lletra C, i indicació "corrosiu")
Líquids classe A (frase de risc "produeix cremades greus")
<200 l
Sòlids classe A (frase de risc "produeix cremades greus")
<200 kg
Líquids classe B (frase de risc "produeix cremades")
<400 l
Sòlids classe B (frase de risc "produeix cremades")
<400 kg
Líquids classe C (frase de risc "produeix cremades")
<1.000 l
Sòlids classe C (frase de risc "produeix cremades")
<1.000 kg
· Comburents (pictograma, lletra O, i indicació "comburent")
<500 kg
· Irritants (pictograma, lletra Xi, i indicació "irritant")
<1.000 kg
· Perillosos per al medi ambient (pictograma, lletra N)
<1.000 kg
(*) La quantitat total emmagatzemada de productes líquids perillosos (molt tòxics, tòxics o nocius) no podrà
superar la quantitat total de 600 l, dels quals 50 l com a màxim podran ser molt tòxics, i 150 l com a màxim,
tòxics.
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En el cas de sobrepassar-se aquests límits, els magatzems hauran de disposar de la
corresponent llicència municipal, i registrar-se en el registre d’emmagatzematge de productes
químics del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Vegis l’Annex 11.
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Annex 13 – Mesures de seguretat a complir en els magatzems que superin determinades
quantitats de productes perillosos, i senyals a col·locar.
Mesures de seguretat segons Instruccions tècniques del Reial Decret 379/2001. Senyals a
col·locar segons Annex III del Reial Decret 485/1997.
Els magatzems d’agricultors que superin les quantitats de productes perillosos indicades en
l'Annex 12 han de disposar de llicència municipal, i, a més, s'han d'inscriure en el Registre
d’emmagatzematge de productes químics del Departament d’Innovació, Universitat i
Empresa, segons el Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril; en el qual s’indica de manera
detallada les mesures de seguretat que han de complir aquests magatzems.
Entre elles, s’inclouen les següents:
1. Posar a la porta un rètol indicatiu de prohibició d'accés a persones alienes.
2. Senyalitzar les diferents zones del magatzem d'acord amb el Reial Decret
485/1997, tant respecte a la perillositat dels productes, com a la prohibició de
fumar i fer foc, i d'entrada a persones alienes (vegeu senyals indicatius més
endavant).
3. Tenir ventilació natural o forçada.
4. Disposar d'un sistema de prevenció de vessaments.
5. Col·locar dutxes i rentaülls prop de la zona de treball, a una distància màxima de
10 m.
6. Tenir bona il·luminació en tot el magatzem.
7. En el cas de tenir productes tòxics o inflamables, el magatzem no podrà estar
ubicat en plantes elevades d'edificis habitats.
8. En el cas de tenir algun producte molt tòxic, el magatzem s'ubicarà en àrees
obertes, suficientment allunyat d'edificis habitats, i dotats d'equips de detecció i de
protecció personal adients.
9. Disposar de l'equip de protecció personal necessari per a la manipulació dels
productes, el qual junt amb altra roba de treball es guardarà en un armari fora del
magatzem.
10. Tenir establert un pla de formació per a tot el personal que de manera permanent o
puntual col·labori en les tasques de manipulació d'aquests productes. Aquest pla
inclourà formació sobre els productes a manipular i les seves característiques, el
seu funcionament i ús correcte, així com dels equips de protecció personal,
funcionament de la instal·lació, precaucions i perills en cas de vessaments,
instruccions escrites de què fer en cas d'intoxicació i on anar. Aquest personal com
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a mínim haurà de disposar del carnet de manipulador de productes fitosanitaris de
nivell bàsic.
11. Tenir establert un pla periòdic de revisions de la instal·lació, dutxes i rentaülls,
equips de protecció personal i sistema de lluita contra incendis.
12. Comptar amb un pla d'emergència interior.

Senyals a col·locar en el magatzem cas de que procedeixi
(segons Annex III del Reial Decret 485/1997):
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