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Resum

Amb la publicació del Decret 153/2019 han aparegut noves figures de persones tècniques que poden realitzar algunes
de les tasques i requeriments establerts. Però no totes les persones tècniques tenen la mateixa consideració a l’hora de
poder realitzar-les.
En aquesta fitxa hi ha un recull de les diferents figures de persones tècniques que apareixen al Decret 153/2019 i
s’especifica les tasques que poden realitzar cadascuna d’elles.

01. Què necessiten tenir les explotacions
ramaderes i les agrícoles
Aquesta tasca d’assessorament la pot fer el mateix
titular de l’explotació agrícola si disposa de la titulació
requerida, contractant el servei d’una persona
assessora en fertilització o a través de l’entitat a la qual
pertany l’explotació si aquesta disposa de personal
tècnic assessor acreditat.

La gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants
nitrogenats s’ha de portar a terme complint uns
requisists mínims de traçabilitat que estableix la
normativa. En aquest sentit, les explotacions ramaderes
i agrícoles 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 (LGF), llibre que persones
agricultores i/o persones ramaderes es poden fer ells
mateixos i que hauran de tenir a disposició de
l’administració per si se’ls demana.

Les explotacions ramaderes han de disposar d’un pla de
gestió que empari la totalitat de la seva capacitat de
bestiar, que reflecteixi la gestió de les dejeccions.
Segons l’article 42 del Decret 153/2019, els plans de
gestió de dejeccions ramaderes els ha d’elaborar i signar
una persona tècnica habilitada.

Ara bé, durant el darrer trimestre de cada any, els
agricultors i ramaders hauran d’enviar per via telemàtica
la Declaració anual de nitrogen (DAN), que és un resum
de les actuacions anotades en el llibre de gestió de
fertilitzants durant el període 1 de setembre de l’any
anterior fins a 31 d’agost de l’any vigent.

Les explotacions agrícoles, en determinats casos, han
de disposar d’assessorament tècnic en fertilització ja
sigui per fer la planificació de la fertilització de totes les
parcel·les o per altres tasques que permetin justificar
aplicacions diferents a les que estableix la normativa.

Figura 1. Resum del que ha de tenir una
explotació ramadera i/o agrícola (Font:
DAAC)
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02. Persona tècnica habilitada

03. Persona assessora en fertilització

Per obtenir l’habilitació, les persones interessades han
d’estar en possessió d’un dels títols universitaris o de
grau que s’indiquen a l’annex 16.1 del Decret 153/2019,
que són:

Atenent a l’article 16.2 del Decret 153/2019, pot fer
assessorament en fertilització una persona tècnica que
disposi d’alguna d’aquestes titulacions:
o
o
o
o
o
o

• Titulacions oficials amb plans d’estudi anteriors a
l’Espai Europeu d’Educació Superior:
o Enginyeria agrònoma.
o Enginyeria de forest.
o Enginyeria tècnica agrícola.
o Enginyeria tècnica forestal.
o Llicenciatura en veterinària.
o Llicenciatura en ciències ambientals.
o Llicenciatura en biologia.

Com fer el tràmit

Per iniciar l’activitat de persona assessora en fertilització
cal que aquesta presenti prèviament una comunicació al
DACC a través de l’enllaç tràmit comunicació persona
assessora en fertilització.

• Titulacions oficials amb plans d’estudi d’acord amb
l’Espai d’Educació Superior:
o Màster en enginyeria agronòmica.
o Màster en enginyeria de forests.
o Màster en gestió de sòls i aigües.
o Màster en ciències ambientals.
o Grau en enginyeria agrària i alimentària.
o Grau en enginyeria agrícola.
o Grau en enginyeria agroalimentària.
o Grau en enginyeria agroambiental i del
paisatge.
o Grau en enginyeria forestal.
o Grau en enginyeria forestal i del medi natural.
o Grau en veterinària.
o Grau en ciències ambientals.
o Grau en biologia.

Si el titular de l’explotació agrícola disposa d’alguna de
les titulacions indicades a l’annex 16.2 del Decret
153/2019, se l’eximeix d’haver de disposar de
l’assessorament en fertilització a què obliga el mateix
Decret. En aquest cas, el titular de l’explotació agrícola
haurà d’acreditar que té la formació que es requereix
per a poder-se fer ell mateix l’assessorament i haurà de
tenir feta la planificació de la superfície fertilitzable de la
seva explotació.

Principals tasques

Les principals tasques de la persona assessora en
fertilització amb relació al Decret 153/2019 son:


Com fer el tràmit

El procediment d’habilitació requereix una sèrie de
gestions que trobareu detallades a la pàgina web del
DACC en el seu apartat Persones tècniques habilitades
en plans de gestió de dejeccions ramaderes.



També hauran d’haver assistit a algun dels cursos de
formació específica que s’organitzen anualment, i haver
superat la prova d’aprofitament que s’estableixi.

Realitzar la planificació de la fertilització,
seguint els criteris marcats a la instrucció
tècnica sobre l’assessorament en fertilització.
Justificar aplicacions diferents a les que
estableix el Decret ja sigui per que fa al
calendari d’aplicació o el límit màxim de
nitrogen permés (veure fitxa tècnica número
33).

Autors:

Principals tasques

Núria Canut

La tasca del tècnic habilitat és la de redactar i i signar
plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR) que
s’han d’elaborar seguint uns criteris tècnics aprovats per
resolució.

DACC - Oficina de fertilització i tractament de
dejeccions ramaderes - DAAC
A/e: fertilitzacio.daam@gencat.cat
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Enginyeria agrònoma.
Enginyeria tècnica agrícola.
Màster en enginyeria agronòmica.
Màster en gestió de sòls i aigües.
Grau en enginyeria agrícola.
Grau en enginyeria agrària i alimentària.

