Processos de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica (2022-2027)

Taula 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes

Esborrany del Pla de mesures
Amb relació a la contaminació relacionada amb practiques agrícoles i ramaderes, aquest document presenta l’Esborrany
del Pla de Mesures genèriques. En aquest tema, totes les mesures són genèriques, és a dir, susceptibles d’assignar a
qualsevol de les conques dels nuclis territorials:
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ESBORRANY DEL PLA DE MESURES
MESURES GENÈRIQUES
Gener de 2021

Codi

C5:

DESCRIPCIÓ MESURA

Responsable

nitrats d'origen agrari

C5.001

Caracterització de zones amb presència de contaminació difosa per nitrats, distribució en
l'espai i discriminació de l'origen del nitrogen, tant per aigües superficials com subterrànies

ACA

C5.002

Avaluació de les aportacions de N no agrari al medi hídric

ACA

C5.005

Actuacions en la millora de la gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes

DARP

C5.007

Foment de la millora de la fertilització sostenible

DARP

C5.009

Gestió de les eines administratives de prevenció de la contaminació per nitrats

DARP

C5.010

Xarxa d'assajos sobre la fertilització orgànica i mineral en diferents cultius i zones
agroclimàtiques

DARP

C5.011

Seguiment de la qualitat del sòl

DARP

C5.012

Pla de controls de condicionalitat en relació als nitrats

DARP

C5.013

Fomentar la modernització de les instal·lacions, maquinària i dispositius per a la millora de

DARP
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la gestió de les dejeccions ramaderes
C5.019

Pla de controls de la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització

DARP

C5.022

Actuacions de prevenció i de millora de la valorització dels residus amb criteris agronòmics i
de s stenibilitat.
ntr l i traçabilitat de l’aplicaci agr ria de residus rg nics i gest rs
autoritzats

Agència de Residus de Catalunya*

C5.023

Revisió de la designació de zones vulnerables (2025)

ACA

C5.024

Anàlisi de les variacions de concentracions de nitrats a les aigües subterrànies. Mesura en
continu de nitrats en emplaçaments amb particularitats especials

ACA

C5.025

itigaci de la c nta inaci di usa per nitrats d’ rigen agrari, per
funcions ecològiques

ACA

C5.026

Actuacions en l'àmbit agrícola per a la protecció de les captacions d'aigua per a consum
humà respecte a la contaminació difusa.

ACA

C5.027

Estudi retorns de rec

ACA

C5.027

Seguiment de les aplicacions de fertilitzants nitrogenats i gestió de dejeccions ramaderes

DARP

C6:

itj de la recuperaci de

plaguicides d'origen agrari

C6.001

Inspecci ns del iste a de igil ncia de l’ s i la c ercialitzaci dels pr ductes it sanitaris
en t t el territ ri catal en unci de l’a aluaci del risc

eparta ent d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

C6.002

Analítiques de mostres de vegetals, sòls i aigua provinents de les Inspeccions del Sistema
de igil ncia de l’ s i la c ercialitzaci dels pr ductes it sanitaris en t t el territ ri catal
en unci de l’a aluaci del risc

eparta ent d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

C6.003

Programa PATT (Pla anual de transferència tecnològica) del Servei de Sanitat Vegetal
(SSV) i ulgaci de l’ s s stenible dels pr ductes it sanitaris

eparta ent d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

C6.004

Redacció d'informes anual o bianual que remetran al Servei de Sanitat Vegetal respecte de
la detecció de compostos plaguicides en aigua (superficials o subterrànies) i la seva

ACA
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localització per tal que el SSV pugui adoptar les mesures adients (controls a les zones
d’in luència, etc.)
C6.005

Detecció de plaguicides en estudis d'investigació en zones d'especial interès

ACA

C6.006

studi de les pr pietats de
aigües subterrànies

ACA
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