Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
Acta de la reunió la Taula Sectorial Agrària de l’Horta
Identificació de la sessió
Número de referència: HO/01/2020
Data: 25/11/2020
Lloc: Virtual (TEAMS)
Horari: 16.00h- 18.40h
Ordre del dia
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior

2.

Pla Director de l’Horta. Balanç del procés d’elaboració i validació de les mesures definides

3.

Horta.Net. Seguiment de les actuacions realitzades

4.

Sanitat Vegetal
4.1. El virus rugós del tomàquet (ToBRFV). Situació a la UE.
4.2. Halyomorpha halys (bernat marbrejat). Situació a Catalunya i mesures

5.

Ajuts a la biodiversitat cultivada

6.

Declaració anual de nitrogen (DAN) i desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes

7.

Gestió dels plàstics i altres residus procedents de les explotacions agrícoles

8.

Torn obert de paraules

Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS : Montse LLigadas i Antoni Rovira
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Adrià Riera i Mauri Bosch
FCAC: Albert Capdevila, Òscar Tolsà i Xavier Castells
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general d’Agricultura i Ramaderia: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La sub- directora general d’Agricultura: Neus Ferrete
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné
El cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental: Jaume Boixadera
El tècnic del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental: Jordi Ferré
La coordinadora de Producció Integrada: Rosa Mari Pedrol
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
La responsable de la Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell (actua de secretària de la reunió)
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A BARCELONA
El director dels Serveis Territorials: Josep Pena
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La cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial: Marta Esparza
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La directora dels Serveis Territorials: Elisabet Sànchez
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A TARRAGONA
El director dels Serveis Territorials: Àngel Xifré
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LES TERRES DE L’EBRE
El director dels Serveis Territorials: Jesús Gómez
IRTA
El doctor en Protecció Vegetal Sostenible: Jordi Riudavets
FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ - UPC
El director científic: Joan Casals Missio
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC)
La directora de l’Àrea d’Economia Circular: Pilar Chiva
ESCOLA D’ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DE BIOSISTEMES DE BARCELONA (EEABB)
La directora: Anna Gras

Desenvolupament de la reunió
Introducció
Inicia la reunió la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes , quan són les 16:00
hores, agraint l’assistència dels presents i indicant el procediment que s’utilitzarà en la reunió virtual i
informa que s’enregistrarà, si ningú té inconvenient, per tal de facilitar l’elaboració de l’acta i per tal
quedi a disposició dels assistents.
Tot seguit la directora fa una breu exposició de les actuacions realitzades en referència als acords,
peticions i compromisos adquirits en l’anterior reunió de la Taula Sectorial:



En l’Ordre del dia s’ha inclòs el tema de la gestió dels plàstics i altres residus d’acord a la petició
del sector
Avui es presenta el document “Pla Director de l’Horta de Catalunya” que ha estat fruit de
diverses reunions participatives i jornades del sector, per la seva aprovació.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior de 13 de novembre de 2019,
referenciada amb el codi HO/01/19. Acord 1
Esborrany acta TS
Horta novembre 2019.pdf
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7. Gestió dels plàstics i altres residus procedents de les explotacions agrícoles
La directora informa que per motius d’agenda es canvia l’Ordre del dia, exposant-se seguidament el
punt 7, i presenta a Pilar Chiva, directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agencia de Residus de
Catalunya (ARC). P. Chiva exposa que la gestió dels plàstics és un problema no resolt, i que des de
l’any 2002 s’han fet convenis amb ens locals per a la recollida però és difícil trobar sortida per aquests
residus que, fins l’any 2018 s’exportaven en part a la Xina per a la seva gestió.
A continuació P. Chiva es refereix al concepte de la responsabilitat ampliada del productor (RAP), dient
que és la creació d’un marc legal pel qual el responsable d’assegurar la correcta recollida i gestió d’un
residu és aquell que posa el producte en el mercat i que ja existeix per diferents productes, com per
exemple, els neumàtics. En cas de plàstics agrícoles, tot i que encara no hi ha normativa específica, a
Europa s’han desenvolupat programes voluntaris que agrupen tota la cadena de valor del producte. A
Espanya es preparen normatives al respecte, i en aquesta línia el sector del plàstic agrari, ha posat en
marxa un acord voluntari a nivell estatal amb la creació de MAPLA (Medio Ambiente, Plásticos,
Agricultura) i estan elaborant un esquema per implantar, durant l’any 2021, la recollida i gestió dels
plàstics agrícoles, involucrant a tota la cadena de valor. P. Chiva conclou que la valoració de l’ARC a
la iniciativa de MAPLA és molt positiva. S’annexa la presentació de suport, amb detall de la informació
exposada:
punt 7- RESIDUS
PLÀSTICS SECTOR AGRARI 251120.pdf

Mauri Bosch de JARC pregunta si en la recollida de plàstics també s’hi inclouen les canonades de rec.
P. Chiva li respon que actualment MAPLA ho s’està analitzant, però haurien d’entrar ja que clarament
són plàstics agrícoles.
Oscar Tolsà de la FCAC pregunta si es preveu fer alguna prova pilot. P. Chiva comenta que MAPLA
els ha informat que ho implantaran directament a tot l’Estat sense fer proves pilot, malgrat que considera
que seria molt oportú fer-les, i que tan bon punt disposi d’informació la farà arribar al sector.
Montse Lligades de la Unió de Pagesos comenta que a través de la Unión de Uniones van tenir algun
contacte amb MAPLA i pregunta quina és la finalitat del grup de treball que consta a la seva presentació.
P. Chiva li informa que l’ARC treballa amb el Gremi de Recuperació per buscar gestors de residus que
valoritzin els residus a Catalunya, cercant el processament complert dels residus prop del lloc de
producció amb la finalitat de fomentar l’economia circular real.
2. Pla Director de l’Horta. Balanç del procés d’elaboració i validació de les mesures definides
La directora fa una breu introducció del nou Pla Director de l’Horta de Catalunya dient que aquest Pla
ha estat elaborat per la Fundació Miquel Agustí i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el
suport del DARP i destaca que és fruit d’un important procés participatiu. Avui, diu la directora, es
presenta per la seva aprovació, i si el Pla és aprovat la Consellera en farà la presentació durant el mes
de desembre.
Seguidament passa la paraula a Joan Casals, director científic de la Fundació Miquel Agustí, professor
de l’UPC i coautor del Pla, que fa la presentació d’un resum executiu de les actuacions proposades.
El Pla Director de l’Horta de Catalunya, informa J. Casals, s’inicia el 17 de setembre de 2019 i conté
en el seu inici, una radiografia actualitzada del sector per conèixer l’estat de l’horticultura en el context
alimentari, econòmic i mediambiental, per desprès proposar mesures per promoure l’horticultura a
Catalunya. En el procés participatiu es van definir 5 blocs temàtics amb 27 mesures:



Sistema productiu: 7 mesures
Comercialització i viabilitat econòmica: 7 mesures
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Ecosistema i medi ambient: 4 mesures
Formació continua, recerca i transferència tecnològica: 5 mesures
Mesures transversals: 4 mesures

En les mesures del sistema productiu es pretén establir els rendiments objectiu dels conreus
hortícoles i la seva viabilitat econòmica, cercant eines per modernitzar les explotacions i fomentar
l’horticultura sostenible, l’impuls d’etiquetes eco-ambientals, qualitat del sòl, i noves zones hortícoles
pel foment d’autosuficiència alimentaria.
Referent a la comercialització, les mesures consisteixen en promoure la comercialització dels
productes, foment dels mercats locals i del cooperativisme, donar continuïtat a les polítiques de foment
de les cadenes curtes de comercialització, i campanyes de comunicació als consumidors, com també
la creació de l’Observatori de Preus dels Productes l’Horta.
En el bloc d’ecosistema i medi ambient les accions s’adrecen al repte d’adaptació al canvi climàtic, la
protecció dels espais d’alt valor hortícola, i protecció de recursos fitogenètics autòctons.
Les mesures adreçades a formació, recerca i transferència tecnològica, inclouen reforçar l’actuació
de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) en el territori, millora de la formació i crear una xarxa de
centres d’experimentació hortícola, entre d’altres.
I finalment, les mesures transversals incorporen un congrés sobre l’Horticultura Catalana que tindrà
lloc l’any 2023, per presentar resultats de les mesures proposades en el Pla, referents a la
transparència, la perspectiva de gènere i de relleu generacional i reempresa.
J. Casals afirma que aquest Pla és un document sòlid, fruit del consens de tot el sector amb mesures
importants i innovadores, i que la seva utilitat dependrà de com es desplegui. S’annexa a l’acta la
presentació:
punt 2- Pla de l'Horta
2019_projecte.vol11.pdf

La directora agraeix l’exposició feta per J. Casals i destaca que es tracta d’un excel·lent Pla.
Oscar Tolsà de la FCAC reconeix l’esforç i dedicació de J. Casals i tot l’equip, i coincideix que cal valorar
com desenvolupar el Pla, i prioritzar les mesures.
E. Guillaumes confirma que es farà una enquesta al sector per tal de que aquest prioritzi les mesures
proposades i el departament les desplegarà incloent-les dins els plans del DARP.
En el mateix sentit, Casals informa que en pla de treball es contempla fer una enquesta per prioritzar la
importància de les mesures proposades i demana que es faci difusió al sector, però dubta de la seva
utilitat i si cal posposar-la.
Mauri Bosch del JARC també agraeix la bona feina feta i comenta que en les darreres reunions va
quedar palès que algunes de les mesures són competència d’altres departaments, per això demana
que s’incloguin en el Pla per tal de fomentar la coordinació i el consens. E Guillaumes li respon que en
una mesura ja s’inclou que el DARP lidera el Pla i que es convidarà als altres departaments competents
que assisteixin a la TSA de l’Horta. Acord 2.a
Montse Lligadas de la Unió de Pagesos felicita a l’equip redactor per la feina feta i coincideix en que és
important valorar com es fa l’aplicació i seguidament demana informació del procés que seguirà el Pla
i els terminis. E. Guillaumes li respon que els terminis previstos són: si el Pla Director s’aprova en
aquesta reunió de la Taula Sectorial, la Consellera el presentarà oficialment el dia 18 de desembre i es
penjarà al web del DARP. Per tant, el Pla ja es podrà desenvolupar a partir del dia 1 de gener de 2021
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i afegeix que alguna mesura ja està contemplada al Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció
Social (CORECO) amb fons de la UE.
M. Lligadas exposa que el document definitiu del Pla no ha pogut ser estudiat en profunditat i considera
que és molt precipitat aprovar-lo en la reunió d’avui. La directora reconeix que el Pla es va enviar dilluns
perquè s’han anat incorporant millores, i proposa que en el termini de 7 dies el sector informi si presenta
esmenes, si no se’n presenten, es donarà per aprovat el Pla. Acord 2b
2. Horta.Net. Seguiment de les actuacions realitzades
E. Guillaumes fa una breu introducció recordant que dins el Grup de Treball de l’Horta, es van acordar
dos objectius, elaborar el Pla Director de l’Horta i la creació del programa Horta.Net. Aquest programa,
similar al de la fruita, té com objectius articular un sistema de treball en xarxa entre el sector,
l’administració i la recerca, per tal de desenvolupar sistemes de producció sostenibles. A continuació
passa la paraula a Jordi Riudavets, coordinador d’Horta.Net i investigador de protecció vegetal
sostenible de l’IRTA.
J. Riudavets informa de les principals activitats realitzades a Horta.Net des de l’any 2018, que
fonamentalment són estudis adreçats a millorar la sanitat vegetal i la fertilització, validacions de millores
en finques comercials i transferència tecnològica per difondre el resultats. A continuació explica
l’estructura d’Horta.Net que està formada per un Comitè Director més un Comitè Tècnic, i comenta les
funcions d’ambdós comitès.
La difusió de les activitats s’efectua mitjançant jornades tècniques i seminaris, i també hi ha la iniciativa
de crear l’Oficina virtual de l’Horta.Net al portal RuralCat per tal de millor la transferència al sector.
Enguany s’han fet nombroses activitats, com són el control de males herbes, malalties (nematodes) i
plagues (Tuta absoluta,...). S’adjunta la presentació:
punt 3- Horta.net
(J.Riudavets).pdf

4. Sanitat Vegetal
4.1 El virus rugós del tomàquet (ToBRFV). Situació a la UE
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa a la Taula d’una nova plaga, en concret, el
virus rugós del tomàquet (ToBRFV) que pot ser molt problemàtic. Aquest virus està a la llista d’alertes
de l’EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) per la seva perillositat, i afecta
bàsicament al tomàquet i al pebrot, de fàcil transmissió (contacte, ferides, i llavor), provocant danys
greus. La UE l’any 2019 va establir mesures d’emergència per evitar la propagació a la Europa, que
posteriorment han estat reforçades a l’agost de 2020.
A continuació Giné exposa la seva simptomatologia, la distribució mundial i la situació a Europa, on ja
s’ha detectat focus en la majoria de països (a l’Estat s’ha detectat a Andalusia, però no a Catalunya).
El DARP està efectuant controls visuals i analítiques, així com actuacions d’informació al sector
(avisos i un full informatiu que està al web del DARP):
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/virusfitoplames-afins/virus-rugos-tomaquet/

4.2 Halyomorpha halys (bernat marbrejat). Situació a Catalunya i mesures
Tot seguit, Jordi Giné informa sobre la plaga del bernat marró marbrejat, d’origen asiàtic, molt
preocupant, que està afectant a Europa moltes plantes de jardineria, hortalisses, fruiters, etc. Explica
la seva evolució i els focus detectats a Europa. A Catalunya, trobat per primer cop al 2016 a Girona, ja
són 148 els municipis on s’ha detectat en 2020. Explica el cicle vital, el Pla d’Acció endegat per prevenir
i fer front a la plaga, que conté, entre d’altres qüestions, un Pla de Comunicació en el que es va incloure
l’elaboració d’una Guia tècnica per diferenciar-lo d’altres bernats presents al nostre territori i material
divulgatiu divers destinat a tècnics així com a la ciutadania per tal que el pugui reconèixer i sàpiga la
importància d’eliminar-ho a la tardor-hivern quan entra a les cases, i com fer-ho; ni ha prou en capturarGran Via de les Corts Catalanes, 612-614
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los i ofegar-los amb aigua i sabó. Aquesta plaga preocupa molt pels danys que produirà als fruits i
perquè comportarà realitzar més tractaments fitosanitaris pel seu control. Al web del DARP es pot trobar
la Guia tècnica:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/insectes/ha
lyomorpha-halys/
punt 4- SV TS Horta
2020.pdf

5.

Ajuts a la biodiversitat cultivada

La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, informa, que l’any 2012, el DARP va elaborar el
Pla d’Acció per a la Biodiversitat Cultivada a Catalunya, amb la finalitat de conservar el patrimoni
fitogenètic català, preservant les varietats locals d’interès agrari i fent accions per la preservació de la
biodiversitat, com la conservació, divulgació, i la comercialització de les varietats locals de Catalunya.
En el període 2015-2020 s’han concedit 830.000€ a entitats de conservació, en concepte d’ajut PDR a
la Biodiversitat cultivada per realitzar actuacions com la prospecció i recerca bibliogràfica
caracterització, conservació in situ, conservació ex situ, creació d’inventaris i manteniment de bases de
dades i activitats formatives i informatives.
Enguany, per finalització del període PDR, és la direcció general d’Agricultura i Ramaderia qui assumeix
amb pressupost propi el Pla, pel que ha aprovat un Ajut de minimis a la Biodiversitat cultivada amb les
mateixes actuacions subvencionables que els anys anteriors per tal de donar continuïtat a la feina
realitzada. Es disposa d’un pressupost de 250.000€. S’adjunta la presentació:
punt 5Fitxa-interpretativa-ajuts-minimis-2020.pdf

Montse Lligades de la Unió de Pagesos considera que els agricultors que col·laboren en la conservació,
també haurien de rebre ajudes, i demana que dins el nou PDR es tingui en compte. A. Goutan li respon
que el DARP ja es treballa en aquesta línia i que s’avaluarà la possibilitat de que els agricultors rebin
ajuda, dins el PDR o a través un ajut específic. Acord 5a
A. Goutan demana als membres de la Taula Sectorial que enviïn al DARP propostes que ajudin a poder
definir els ajuts a la biodiversitat cultivada del nou PDR, ajuts per entitats de conservació i ajuts per
agricultors. Acord 5b
6.

Declaració anual de nitrogen (DAN) i desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes

Jordi Ferré, tècnic del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental, informa sobre la Declaració Anual de
Nitrogen (DAN), que és un resum del Llibre de Gestió de Fertilitzants (relació dels fertilitzats nitrogenats
aplicats a les seves terres en un període determinat en cas d’agricultors, i comunicació de la gestió de
les dejeccions ramaderes, en cas dels ramaders), establerta pel Decret 153/2019, de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, amb l’objectiu de poder garantir i comprovar la seva
correcta gestió, de cara a reduir la contaminació de nitrats existent als aqüífers de Catalunya i complir
amb la Directiva de nitrats vigent, tal com exigeix la normativa europea.
J. Ferré explica als assistents, qui està obligat a presentar la DAN, que en el cas de l’horta són les
explotacions que superin 0,5 ha de cultiu en hivernacle; 2 ha en cultius hortícoles, flors o ornamentals;
3 ha de cultius de regadiu i 4 ha de cultius de secà. El període de referencia a declarar (1/09/201931/08/2020), el termini per a la presentació (DAN 2020 fins el 20/01/2021), com cal fer-la (mitjançant
aplicació DAN), així com l’accés a l’aplicació DAN, perfils dels usuaris permesos (titulars i tècnics),
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dades a declarar (origen, destinació i resum), models i impresos, etc. A l’aplicació DAN s’han precarregat els recintes a partir de la DUN 2020. Tota la informació està al web del DARP:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/dar_impresos_models/

Per finalitzar, J. Ferré explica breument altres aspectes importants del desplegament del Decret
153/2019, com són l’assignació a cada explotació ramadera del Nitrogen de referència procedent de la
ramaderia que es podrà aplicar en les terres ubicades en zones vulnerables, que el DARP comunicarà,
i l’obligatorietat de disposar d’assessorament tècnic en fertilització per part de les explotacions agrícoles
a partir d’una certa superfície. S’annexa a l’acta la presentació amb el detall de la informació exposada:
punt 607_DAN_TS_horta.pdf

M. Bosch exposa el malestar del sector de l’horta que no rep ajuts directes de la PAC, però té una
important càrrega administrativa, i demana simplificar la DAN i ajudes per compensar les despeses
administratives. La directora li respon que les normatives són d’aplicació per a tots els agricultors i
ramaders i que la DAN ve derivada de l’incompliment de la normativa de contaminació de les aigües
per nitrats i la finalitat és el control de l’aplicació del nitrogen orgànic (produït per la ramadera) i
l’inorgànic (fertilitzants minerals) en base a les necessitats dels cultius i reconeix que és un tema
complex però s’intentarà simplificar. Així mateix informa que enguany s’ha aprovat un ajut per
l’assessorament en fertilització. Acord 6
8.

Torn obert de paraules

M. Bosch (JARC) demana al DARP que en les inspeccions de la DUN es controli als agricultors que no
fan la Declaració i en cas de trobar errors en les declaracions s’ajudi a esmenar-los sempre amb
intencionalitat informadora i no sancionadora. Acord 8a
Adrià Riera (JARC) demana al DARP que es tingui en compte les especials característiques del sector
de l’horta atès a inici d’any han de declarar uns conreus a la DUN que sovint els han de canviar, i en
cas de control sobre terreny que no siguin penalitzats. El DARP (E. Guillaumes) es compromet a valorarho i a informar a la DG02. Acord 8b
Acords
1.

Per unanimitat i sense esmenes, s’aprova l’acta de la reunió anterior de 13 de novembre de
2019, referenciada amb el codi HO/01/19.

2.a JARC (M. Bosch) demana que es reflecteixi dins el Pla Director de l’Horta la implicació
d’altres departaments amb matèries de la seva competència. El DARP (E. Guillaumes), tal i
com consta en la proposta del Pla Director de l’Horta que s’ha presentat en la TS, es compromet
a liderar del Pla i a informar a d’altres departaments competents per tal incloure dins la
Taula Sectorial de l’Horta membres d’altres departaments que es consideri.
2.b El DARP demana al sector que en el termini de 7 dies es presentin esmenes al Pla Director
de l’Horta pel correu de Taules Sectorials, i en cas de no presentar-se’n, s’aprovarà el Pla
Director de l’Horta.
5.a La Unió de Pagesos (M. Lligades) demana que dins el nou PDR s’incloguin ajudes per als
agricultors que col·laboren en el foment de la biodiversitat cultivada. El DARP (A. Goutan) es
compromet a estudiar la forma de com incloure’ls, ja sigui a través d’alguna mesura en el nou
PDR o si no fos possible mitjançant un ajut específic
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5.b El DARP (A. Goutan) insta als membres de la Taula Sectorial, que si tenen qualsevol
proposta per tal de poder articular les dues línies d’ajut a la biodiversitat cultivada, ens les
facin arribar.
6.

JARC (M. Bosch) demana simplificar la DAN i ajudes per compensar la càrrega administrativa
del sector de horta que no rep ajudes de la PAC.

8.a JARC (M. Bosch) demana al DARP que en els Plans de Control de la DUN es prioritzin les
inspeccions als productors que no fan la Declaració i no als que han comés involuntàriament
errors, i aquests controls que tinguin una finalitat informadora i no sancionadora.
8.b JARC (A. Riera) demana al DARP flexibilització en els controls de la DUN, que es tingui en
compte les especials característiques del sector de l’horta que han de presentar una previsió de
conreus en la declaració DUN, que sovint els han de canviar, i per tant no es penalitzi com a
incidència en cas de no coincidir el conreu declarat amb el realment efectuat. El DARP (E.
Guillaumes) es compromet a valorar-ho i a informar a la DG02.
Sense cap altre tema a tractar per part dels assistents, el director general dóna per finalitzada la reunió
quan són les 18:40 hores, agraint l’assistència i participació.

La secretària,
Signat digitalment per
Anna Maria
Anna Maria Martell
Martell Barrubes Barrubes - DNI
35019243H (SIG)
- DNI
Data: 2021.11.25
35019243H (SIG) 17:02:40 +01'00'

Responsable de Gestió Telemàtica Ramadera (ef)

Vist i plau
Elisenda
Guillaumes
Cullell - DNI
43627998B
(TCAT)

Signat digitalment
per Elisenda
Guillaumes Cullell DNI 43627998B
(TCAT)
Data: 2021.11.26
10:08:10 +01'00'

Directora general

Annexos a l’acta








Esborrany acta reunió anterior (document)
Pla director de l’Horta (presentació)
Horta.Net. Seguiment de les actuacions realitzades (presentació)
Sanitat Vegetal (presentació)
Fitxa interpretativa ajuts a la biodiversitat cultivada (fitxa)
Declaració anual de nitrogen (DAN) i Desplegament del Decret 153/2019 de gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes (presentació)
Residus Plàstics Sector Agrari (presentació)
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