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Llibre de gestió de fertilitzants i declaració anual de nitrogen
RESUM
La gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats s’ha de portar a terme complint uns requisits
mínims de traçabilitat. En aquest sentit agricultors i ramaderes tenen la responsabilitat d’anotar la quantitat de
nitrogen que es genera, s’emmagatzema, s’adquireix, s’aplica o surt de les seves explotacions.
El detall de la gestió de les dejeccions ramaderes i els fertilitzants nitrogenats ha de quedar anotat en el llibre de
gestió de fertilitzants, llibre que agricultor i ramader hauran de tenir a disposició de l’administració per si se’ls
demana. Ara bé, durant el darrer trimestre de cada any, els agricultors i ramaders hauran d’enviar telemàticament
un resum de les actuacions anotades en el llibre de gestió de fertilitzants durant el període 1 de setembre de l’any
anterior a 31 d’agost de l’any en curs.
Aquesta fitxa recull les principals novetats sobre el llibre de gestió de fertilitzants i la declaració anual de nitrogen.
Aquesta publicació és mèrament informativa. La normativa aplicable és el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables

01. Llibre de gestió de fertilitzants i declaració anual de nitrogen
PREVISIÓ

GESTIÓ REALITZADA

Pla de gestió de
dejeccions ramaderes

Planificació de la
fertilització

Llibre de gestió de fertilitzants

Declaració anual de nitrogen

És una planificació de
la destinació i la gestió
de les dejeccions
ramaderes
És obligat per a les
explotacions
ramaderes (el Decret

És una planificació de
la fertilització de
l’explotació agrícola

És el document/fitxer on cal
anotar les aplicacions i la
gestió reals efectuades

En l’àmbit del Decret
una persona assessora
en fertilització cal que
elabori la planificació
de la fertilització en:
- les explotacions
agrícoles >1ha
hivernacle, >3ha
horta-florornamental, >10ha
reg o >20ha secà (i/o
equivalents)

Han d’anotar les aplicacions
en un Llibre els titulars de:

És el resum del llibre de gestió de
fertilitzants durant el període 1 de
setembre de l’any anterior a 31
d’agost de l’any vigent
Han d’entregar-la de forma
telemàtica, el DARRER TRIMESTRE
DE 2019 i cada any:

153/2019 contempla
unes excepcions)

És obligat per als
centres de gestió de
dejeccions ramaderes
És obligat per a les
persones gestores de
residus que tracten
dejeccions ramaderes
amb destí a aplicació
agrícola

- els centres de gestió
>50ha
- en altres casos
segons el Decret
153/2019

- les explotacions ramaderes
que hagin de fer Pla de
gestió de dejeccions
ramaderes
- les explotacions agrícoles
>0,5ha hivernacle, >2ha
horta-flor-ornamental, >3ha
reg o >4ha secà (i/o
equivalents)
- els centres de gestió (tots)
Cal anotar-ho per ordre
cronològic dins els 7 dies
naturals següents a la
realització de les accions.

- les explotacions ramaderes que
hagin de fer Pla de gestió
- les explotacions agrícoles en
zona vulnerable >1ha hivernacle,
>5ha horta-flor-ornamental,
>25ha reg o >50ha secà (i/o
equivalents)
- els centres de gestió (tots)
Han d’entregar-la de forma
telemàtica, el DARRER TRIMESTRE
DE 2020 i cada any:
- les explotacions ramaderes que
hagin de fer Pla de gestió (Decret
153/2019)
- les explotacions agrícoles en
zona vulnerable i no vulnerable
>0,5ha hivernacle, >2ha hortaflor-ornamental, >3ha reg o >4ha
secà
- els centres de gestió (tots)
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02. Tramitació de la Declaració anual de nitrogen





La Declaració l’ha de tramitar la persona titular afectada
Hi ha l’opció d’encomanar la presentació a un tercer
La tramitació es farà per mitjans telemàtics amb el programa informàtic DAN
El DARP facilitarà un codi usuari i una contrasenya. Tot i això, els ramaders (actualment de porcí) també hi podran
accedir mitjançant un enllaç a partir de l’aplicació informàtica GTR.

03. Contingut de la Declaració anual de nitrogen
La Declaració ha de contenir totes les dades de nitrogen gestionades per l’explotació, ja sigui agrícola o ramadera amb
o sense base territorial.

Contingut de la declaració anual
Caldrà declarar:


LES ENTRADES DE NITROGEN durant el període 1 setembre-31 agost  Quantitat de N entrat a
l’explotació



A) En
explotacions
agrícoles

L’EMMAGATZEMATGE EN DESTINACIÓ DE NITROGEN a 1 de setembre  Quantitat de N emmagatzemat
en destinació
Les sortides caldrà declarar LES SORTIDES DE NITROGEN durant el període 1 setembre-31 agost 
les en kg N totals per cada
Quantitat de N sortit de l’explotació.
recinte del SIGPAC.
Quin tipus de NITROGEN caldrà declarar?


Fertilitzants comercials minerals (kg N totals) Ex: Adob CE- adob nitrogenat N32



Fertilitzants comercials amb N orgànic (kg N totals) Ex: Esmena orgànica – compost de fems



Dejeccions ramaderes (kg N per granja) i provinents de centres de gestió (kg N per centre)



Aportacions de gestors de residus (kg N aportats per gestor) Ex: Fangs de depuradora



N provinent de l’aigua de reg (kg N totals)

Caldrà declarar:

B) En
explotacions
ramaderes



L’EMMAGATZEMATGE DE NITROGEN a l’inici (1 setembre) i al final (31 agost)  Quantitat de N



LA GENERACIÓ DE N durant el període 1 setembre -31 agost  Quantitat de N total generat a
l’explotació ramadera



L’ELIMINACIÓ DE NITROGEN amb tractaments durant el període 1 setembre -31 agost  Quantitat de N
total eliminada amb els tractaments



LES SORTIDES DE NITROGEN cap a gestors de residus durant el període 1 setembre -31 agost 
Quantitat de N total per cada gestor



LES SORTIDES DE NITROGEN cap a centres de gestió durant el període 1 setembre -31 agost  Quantitat
de N total per cada centre de gestió



LES SORTIDES DE NITROGEN cap a terres d’altres agricultors durant el període 1 setembre -31 agost 
Quantitat de N sortit de l’explotació. Les sortides caldrà declarar-les en kg N totals per cada NIF
d’agricultor, però no per recinte.

EN EL CAS DE DISPOSAR DE BASE AGRÍCOLA:


LES SORTIDES DE NITROGEN DE LA GRANJA cap a les seves terres durant el període 1 setembre - 31 agost
 Quantitat de N total sortit de l’explotació. Les sortides caldrà declarar-les en kg N totals per cada
recinte del SIGPAC



ENTRADES I SORTIDES DE NITROGEN, I L’EMMAGATZEMAT EN DESTINACIÓ, tal i com diu a l’apartat A.

Caldrà declarar:

C) En
centres de
gestió
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La quantitat de nitrogen i dejeccions ramaderes gestionades pel centre.



La identificació de les explotacions ramaderes productores de les dejeccions, amb indicació de la quantitat
de nitrogen i de dejeccions aplicada.



La localització i capacitat de les instal·lacions d’emmagatzematge de dejeccions en destinació de les que
sigui titular.
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