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Línies d’ajut associades a la gestió 
sostenible de la fertilització

Albert Piñol
Responsable de Fertilització i Gestió de la Matèria Orgànica del DARP
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Antecedents
Importància de la fertilització

A data d’avui Catalunya té
designada com a zona
vulnerable un terç del territori
amb un total de 438 municipis
afectats, que suposa al
voltant del 70% de la SAU.
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Antecedents
Altres qüestions a més del nitrogen, el fòsfor

Distribució de fòsfor 
disponible per a les plantes 
(Olsen mg/kg) 

Mostreigs aleatoris 
(2005-2013)
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Millorar les pràctiques de fertilització dels conreus que es realitzen a les
explotacions agràries.

Optimitzar la fertilització des del punt de vista agronòmic, econòmic i
mediambiental. D’aquesta manera s’aconsegueix ajustar les dosis aplicades amb
les necessitats dels cultius evitant les pèrdues cap al medi ambient (sòl, aigua i
atmosfera), sempre tenint presents el nutrients que hi ha en tot moment al sòl.

Planificar 

Ajuts associats a la gestió sostenible de la fertil ització
Objectius
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Ajuts lligats al PDR 2014 - 2020

� Ajut agroambiental:

� Gestió de la fertilització.

� Ajut lligat a la realització d’inversions

� Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

Ajuts associats a la gestió sostenible de la fertil ització
Tipologia
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Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (I)

� Beneficiaris: els titulars d’explotacions agràries.

� Actuacions subvencionables:

Obligatòria
- Analítiques de sòl inicial i final (A)

Complementàries
- Analítiques de nitrats del sòl (B1)
- Analítiques de dejeccions ramaderes (B2)
- Ús d’equips de mesura automàtica de contingut de nutrients (B3)
- Ús de distribuïdors eficients en les aplicacions (B4)
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Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (II)

� Requisit : només es podran acollir a les actuacions complementàries els 
beneficiaris que s’hagin acollit a l’actuació obligatòria.

� Superfície elegible:

•Mínim 2 ha cultius herbacis, farratgers, conreus llenyosos

•Mínim 0,5 ha per cultius hortícoles

8

– Analítiques de sòl inicial i final (A)
� Efectuar les següents anàlisis de sòl en l'explotació:

• Anàlisi inicial de caracterització: matèria orgànica, pH 1:2,5, 
conductivitat elèctrica 1:5 en 25ºC, carbonat càlcic equivalent, 
textura, nitrogen (N) Kjeldahl, fòsfor (P) assimilable, potassi (K) 
assimilable.

• Anàlisi final: matèria orgànica, pH 1:2,5, conductivitat elèctrica 
1:5 en 25ºC, fòsfor (P) assimilable, potassi (K) assimilable.

� L’analítica s’ha de fer abans de l’inici del cicle del cultiu, i fins a 
un màxim de:

o 1 ha per a hortícoles
o 3 hectàrees per a la resta de cultius

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (III )
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– Analítica de nitrats del sòl (B1)
� Efectuar les següents anàlisis de sòl en l'explotació fins a un màxim de :

o 1 ha per a hortícoles
o 3 hectàrees per a la resta de cultius

� El moment per realitzar aquesta analítica vindrà determinat en funció del cultiu, i 
caldrà realitzar-la anualment

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (IV)
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– Analítica de dejeccions ramaderes (B2)
Efectuar l'anàlisi de les dejeccions ramaderes:

� Per a cada 12 hectàrees de cultiu:
o una analítica durant el primer any
o una segona analítica el segon o el tercer any

� Si s'apliquen diferents tipus de material orgànic (fems, purins, 
gallinassa o d'altres), s'haurà de realitzar un mínim d'una anàlisi 
per a cada una d'elles durant el primer any de la seva aplicació.

� S'analitzarà com a mínim: matèria seca, matèria orgànica, 
nitrogen, fòsfor, potassi, coure, zinc, magnesi.

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (V)
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– Aplicació de les dejeccions ramaderes mitjançant di stribuïdors de 
fertilitzants que incorporin mesures automàtiques d el contingut de 

nutrients (B3)

� Conductímetre automàtic o altres equips de mesures automàtiques 
(NIR,...) que permetin conèixer el contingut de nutrients, a fi d'ajustar 
la dosi de fertilització a la necessària per a cada cultiu.

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (VI)
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– Aplicació de dejeccions ramaderes mitjançant distri buïdors de 
fertilitzants que permetin una alta eficiència, mil lorant la uniformitat i 

permetent l'ajust de les dosis (B4)

� Aplicadors de mànegues (tubs penjants) o tipus injector
� Remolcs escampadors de fems equipats amb cèl·lules de càrrega
� Altres (sensors de velocitat, cabalímetres...)

Queda exclosa la utilització de distribuïdors de fertilitzants tipus ventall.

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (VII )
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– Únicament per les mesures B3 i B4:

� Es respectaran els períodes establerts en els quals està prohibida 
l’aplicació de determinats tipus de fertilitzants.

� Es respectaran les quantitats màximes per hectàrea de dejeccions 
ramaderes i d’altres fertilitzants nitrogenats establerts a Catalunya.

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (VII I)
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� Compromisos de l’ajut:

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (IX)

o Realitzar la fertilització de les parcel·les segons els resultats obtinguts.

o Cal completar i mantenir actualitzat un quadern d’explotació  que reculli també les 
recomanacions de fertilització en fòsfor i potassi.

o Participar en jornades de formació.

o Mantenir la superfície de conreu durant com a  
mínim 5 anys, sense disminuir-la.

o Disposar  de la interpretació dels resultats i 
recomanacions d’un tècnic.



8

15

� Incompatibilitats amb altres ajuts:

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (X)

o Aquesta mesura és incompatible amb:

• Producció Integrada

• Agricultura ecològica 

� Altres consideracions:
o Queda exclosa la utilització de:

• llots de depuradora

• compost de residus sòlids industrials (RSI)

• Compost de residus sòlids urbans (RSU)

16

Subactuacions Ajut (€ / ha i any)

A / anàlisis de sòl 16

B1 / analítiques de nitrats 25

B2 / analítiques de fertilitzants orgànics 7

B3 / mesures automàtiques contingut nutrients 2,5

B4 / ús maquinària amb innovació 15

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (XI)
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� Criteris de priorització específics:

Associats al PDR 2014-2020
Ajut agroambiental: gestió de la fertilització (XII )

o En cas que per les sol·licituds 2015 hi hagi compensació 
de primes del 80%, aquesta s’aplica al 2016. En cas 
contrari, no s’aplicarà.

o Si malgrat això encara se supera la dotació, s’aplicaran els 
següents criteris de puntuació:

• Beneficiaris dins dels 5 anys del compromís inicial: 30 punts.

• Explotacions ubicades en més d’un 50% de la superfície i/o l’explotació ramadera, en zones 
vulnerables per nitrats: 15 punts.

• Explotacions ubicades, en més d’un 50% de la superfície i/o l’explotació ramadera, en zones 
amb limitacions naturals significatives o Xarxa Natura 2000: 10 punts.

• Sol·licitants que contemplin realitzar el conjunt de les actuacions A, B1, B2 i B3 o B4 
contemplades en la mesura: 5 punts.
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MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

� Beneficiaris: les persones físiques o jurídiques titulars  d’explotacions agràries.

Requeriments de beneficiari (I)
o Ser Agricultor Actiu i AP
o 18 a 64 anys en el moment de la sol·licitud
o CB: tots els comuners han de complir requisits persona física
o Societats: >50% del capital social en mans de persones físiques que compleixin 

ser Agricultors Actius i AP

Associats al PDR 2014-2020
Ajuts lligats a la realització d’inversions (I)
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MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

Requeriments de beneficiari (II)
o Presentar un estudi o memòria sobre l’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic de 

les inversions sol·licitades a l’explotació agrària

o En cas de primeres instal·lacions de joves simultanis a l’expedient de mitigació, 
la renovació posterior de l’ajut de 1a instal·lació implicarà la revocació de l’ajut de mitigació.

o No és un requisit que l’explotació obtingui una RUT ≥ 35% i < 120% RR

o No s’ha de presentar diagnosi i pla d’explotació

Associats al PDR 2014-2020
Ajuts lligats a la realització d’inversions (I)
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� Actuacions subvencionables:

- Injectors de purins.

- Aplicadors de mànegues (tubs penjants).

- Sistemes per l’agricultura de precisió (GPS, conductímetres, cabalímetres, NIR...).

- Sistemes electrònics dotats amb cèl·lules de càrrega en remolcs escampadors de fems. 

- Sistemes de tractament de dejeccions a la granja. 

- Distribuïdors d’aplicadors de fertilitzants minerals.

� Àmbit: la pròpia explotació

Associats al PDR 2014-2020
Ajuts lligats a la realització d’inversions (II)
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MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC (III)

� Compromisos: 
Mantenir l’activitat agrària i les inversions que van ser objecte d’ajut 
durant un mínim de cinc anys a comptar del pagament de l’ajut.

� Inici de les actuacions
Només seran subvencionables els costos efectuats després 
d’haver-se presentat la corresponent sol·licitud (excepte costos 
d’honoraris d’arquitectes, assessors, enginyers i estudis de viabilitat).

� Modificacions
Només es podran realitzar modificacions de menor entitat en el 
programa d’inversions aprovat (les que no afecten a la viabilitat del 
programa d’inversió).

Associats al PDR 2014-2020
Ajuts lligats a la realització d’inversions (III)
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MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC (IV)

� Intensitat de l’ajut
màxim 40% de la inversió subvencionable, amb possibilitat d’arribar al 65% si:

Associats al PDR 2014-2020
Ajuts lligats a la realització d’inversions (IV)

1. Jove agricultor o instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud: + 5%.

– En aquest últim cas, els sol·licitants han de complir tots els requisits de la definició 
d’agricultor jove prevista en el Reglament, incloent el requisit de l’edat.

– En cas d’instal·lació compartida, en cotitularitat o instal·lació a una societat, increment 
proporcional al % del capital en mans de joves. 

2. Explotacions situades >50% superfície i/o explotació ramadera en zones amb limitacions 
naturals o altres limitacions específiques: +5%.

3. Inversions col·lectives (>50% de la inversió subvencionable): +10%. 

4. Inversions relacionades amb article 28 R. 1305/2013 (agroambientals), sempre que suposi 
>50% de la inversió subvencionable: +5%

� Inversió total mínima subvencionable de 5.000€ (concessió i certificació)

� Total d’inversió auxiliable durant el període de programació 2014-2020 no pot superar els 
120.000€ / UTA amb un màxim de 240.000€ / explotació 
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MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC (V)

� Prioritats (I)

Associats al PDR 2014-2020
Ajuts lligats a la realització d’inversions (V)

o Dona (persones físiques) o >50% capital social en mans de 
dones i formin part dels òrgans de govern (persones jurídiques): 5 punts.

o L’explotació està catalogada d’EAP en el moment de sol·licitud: 20 punts.

o L’explotació està inscrita  al CCPAE en el moment de sol·licitud, per més del 50% de la 
superfície de l’explotació i/o pel bestiar i com a mínim el 50% de l’import d’inversió aprovat es 
dirigeixi a agricultura i/o ramaderia ecològica: 5 punts.

o L’explotació situada, en més d’un 50% de la superfície i/o l’explotació ramadera, en zones amb 
limitacions naturals: 5 punts.
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MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC (VI)

� Prioritats (II)

Associats al PDR 2014-2020
Ajuts lligats a la realització d’inversions (VI)

o Inversions innovadores (>50% inversió subvencionable): 10 punts.

o Joves agricultors, que s’instal·len simultàniament o ho han fet en els últims 5 anys. En cas 
d’instal·lació en una societat, també s’aplicarà aquest increment: 25 punts. 

o Inversions col·lectives (>50% de la inversió subvencionable): 15 punts. 

o Inversions en energies renovables (>50% de la inversió subvencionable): 15 punts

Les sol·licituds d’aquest ajut amb una puntuació inferior o igual a 30 punts no seran 
subvencionables per no assolir els criteris d’atribució mínims. 
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions  ramaderes
Què és i com hi podem arribar?

Es visualitza en l’apartat d’Oficines Virtuals de RuralCat

www.ruralcat.net

O es pot accedir directament a 
www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertilitzacio

Instrument virtual del DARP per posar a disposició dels tècnics i del
sector les eines i coneixements necessaris per dur a terme una
correcta gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes.
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions  ramaderes
Xarxa de plans per a la millora de la fertilització

Què és?
Actuacions de fertilització orgànica i mineral en 
diferents  zones de Catalunya 

Amb quina finalitat?
Implementar pautes de maneig que permetin
garantir les produccions i la seva optimització
econòmica, alhora que es respecta el medi
ambient

Per què?
Perquè l’agricultor, el ramader i el tècnic disposin 
d’assessorament tècnic per prendre decisions
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Oficina de fertilització i tractament de dejeccions  ramaderes
Què hi podem trobar?

� Informació de jornades, cursos o fires relacionades amb aquest tema.

� Documentació bàsica vinculada al món dels adobs, la fertilització i la gestió de les
dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics:

- Fulls informatius.
- Fitxes tècniques.
- Dossiers tècnics.
- Taules i dades.

� Punt d’assessorament a l’usuari

� Informació de la Xarxa de Plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya.

� Eines d’ajuda a la decisió:

- Mesura ràpida de nutrients.

- Calculadora de costos de gestió i de fertilització.

- Regulació de maquinària d’aplicació de fems i purins.

- FERTIARRÒS.

� Informació dels estudis realitzats o encarregats pel DARP a centres d’investigació.

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/

http://www.ruralcat.net/web/guest/oficina-de-fertil itzacio

973 22 08 68


