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PLATAFORMA - RETORN PROPOSTES  Taula 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes

Codi Aportació Títol EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

76222

 
Des de l’ACA es podria subvencionar, en els municipis 
que ho requereixen, la implementació d'un sistema de 
desnitrificació d’aigües a cost reduït i sense generació 
de residus perillosos.

Tecnologia de 
desnitrificació 
d'aigües 

04_01_Reducció 
nitrats d'origen 
agrari 

01_Acceptada
Els ens locals es poden acollir a les ordres de subvenció per a la 
realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament 
en alta.

80551

Observacions a les mesures de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya. Assimilar mesures 
de la taula 3 de contaminació industrial a la d’origen 
agrari.
Actuacions amb relació amb la reducció de 
contaminants agraris d’origen puntual en aigües 
superficials i descontaminació d’aqüífers
Actuacions subsidiàries de descontaminació d'aqüífers. 
ACA
Actuacions en relació amb contaminacions puntuals en 
aigües subterrànies. ACA
Mesures de l'Agència de Residus de Catalunya 
relacionada amb la descontaminació de sòls i 
actuacions subsidiàries. ARC
Identificació dels contaminants específics a les masses 
d’aigua superficials. ACA

Reducció de 
nitrats d’origen 
agrari

04_01_Reducció 
nitrats d'origen 
agrari 

03_En estudi / 
avaluació Es recerquen les mesures més eficient amb aquest objectiu.

80552

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Foment de la valorització de les dejeccions 
en sistemes alternatius a la fertilització: energètic o 
altres. 

Reducció de 
nitrats d’origen 
agrari

04_01_Reducció 
nitrats d'origen 
agrari 

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a la Secretaria 
d'Agricultura. Des de l'ACA no s'impulsen els temes de recerca en 
relació a l'activitat agroramadera. 

80553

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Foment i innovació en la millora de la dieta 
de la producció animal per reduir el nitrogen excretat, 
DARP

Reducció de 
nitrats d’origen 
agrari

04_01_Reducció 
nitrats d'origen 
agrari 

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a la Secretaria 
d'Agricultura. Des de l'ACA no s'impulsen els temes de recerca en 
relació a l'activitat agroramadera. 

80554

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya. Foment de les produccions que usen menys 
productes fitosanitaris o amb menys riscos: ecològica, 
sostenible i lluita alternativa a la química. DARP

Reducció de 
plaguicides d’
origen agrari

04_02_Reducció 
plaguicides 
d'origen agrari 

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a la Secretaria 
d'Agricultura. Des de l'ACA no s'impulsen els temes de recerca en 
relació a l'activitat agroramadera. 


