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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ORDRE TES/80/2021, de 9 d'abril, per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a
les zones vulnerables.
L'article 144 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència
compartida en matèria de medi ambient i la competència per establir normes addicionals de protecció. Així
mateix, d'acord amb l'article 117, li correspon la competència exclusiva en matèria d'aigües que pertanyin a
conques hidrogràfiques intracomunitàries, que inclou, en tot cas, l'adopció de mesures i instruments específics
de gestió i protecció dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics i terrestres vinculats a l'aigua; i, pel que
fa a les conques hidrogràfiques intercomunitàries, li correspon, dins del seu àmbit territorial, la competència
executiva sobre l'adopció de mesures addicionals de protecció i sanejament dels recursos hídrics i dels
ecosistemes aquàtics.
Atès que la declaració de les zones vulnerables constitueix l'àmbit territorial d'aplicació dels programes
d'actuació, també cal fer esment de la competència exclusiva que l'article 116 de l'Estatut atribueix a la
Generalitat en matèria d'agricultura i ramaderia, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les
competències dels articles 149.1.13 i 149.1.16 de la Constitució.
D'altra banda, de conformitat amb l'article 113 de l'Estatut, correspon a la Generalitat el desplegament,
l'aplicació i l'execució de la normativa de la Unió Europea quan afecti l'àmbit de les seves competències, en els
termes que estableix el títol V. Així mateix, l'article 189 atribueix a la Generalitat l'aplicació i execució del dret
de la Unió Europea, i, en el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa
bàsica de l'Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees.
La Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la
contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries, té per finalitat reduir la contaminació causada
per nitrats d'origen agrari i actuar preventivament contra noves contaminacions d'aquesta classe. Aquesta
Directiva va ser transposada a l'ordenament jurídic espanyol pel Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries.
Una de les obligacions que estableix l'esmentada normativa per assolir aquest objectiu és designar, en primer
terme, les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari i després revisar o ampliar les
designacions efectuades, com a mínim cada quatre anys, amb la determinació prèvia de les masses d'aigua
afectades per aquesta contaminació o que s'hi puguin veure afectades.
La Generalitat de Catalunya va realitzar la primera designació mitjançant el Decret 283/1998, de 21 d'octubre,
de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries,
i va revisar-la mitjançant el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, l'Acord GOV/128/2009, de
28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries, i l'Acord GOV/13/2015, de 3 de febrer, pel qual es revisen i s'amplien les zones
vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. L'annex 20 del Decret 153/2019, de 3
de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació
a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, conté
una relació actualitzada de les zones vulnerables fins ara designades.
La revisió que ara es duu a terme parteix dels resultats del darrer informe quadriennal per al període 20122015 dels resultats de les xarxes de control dels Programes de Seguiment i Control fins a l'any 2018, i de les
dades de nitrats procedents del Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de
Catalunya del Departament de Salut. Del conjunt d'aquestes dades, en resulta que les zones vulnerables fins
ara designades han de mantenir aquesta condició i cal designar noves zones vulnerables.
Per aquests motius, en compliment de l'article 3.4 de la Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre,
i de l'article 4.2 del Reial decret 261/1996, cal revisar la relació de les zones vulnerables en relació amb la
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.
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De conformitat amb la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'abril de 2017, les designacions de les zones
vulnerables formen part d'un conjunt normatiu juntament amb el programa d'actuació que s'hi ha d'aplicar, la
qual cosa determina que aquesta nova revisió s'efectuï per disposició reglamentària.
La designació de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats d'origen agrari comporta l'aplicació de les
mesures del Programa d'actuació a les zones vulnerables aprovat pel Decret 153/2019, de 3 de juliol, tot i
preveient un règim transitori per facilitar l'adaptació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes
corresponents a les explotacions ramaderes que estiguin situades o que apliquin dejeccions ramaderes en les
noves zones vulnerables.
Aquesta disposició resulta necessària per les raons exposades en els paràgrafs anteriors, estableix una
regulació eficaç i proporcionada adreçada a assolir una adequada protecció de les aigües i compleix els principis
de transparència i seguretat jurídica, atès que s'elabora de conformitat amb els principis de bona regulació
establerts a l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, i a l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
En desenvolupament de l'habilitació continguda a la disposició addicional sisena i la disposició final desena del
Decret 153/2019, de 3 de juliol, i d'acord amb l'article 61.1 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 39.3 i 40.2 de la Llei 13/2008, de
5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
Ateses les competències reconegudes al Departament de Territori i Sostenibilitat a l'article 3.6 del Decret
1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments
de la Generalitat de Catalunya.
Ateses les competències reconegudes al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l'article
3.13 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de la Generalitat de Catalunya.
En conseqüència, amb l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua de 17 de juliol de
2019, el dictamen del Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua de 7 de setembre de 2020, el dictamen del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya de 23 de novembre de 2020 i d'acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per objecte revisar i ampliar les designacions de zones vulnerables a la contaminació per
nitrats procedents de fonts agràries i aplicar les mesures del programa d'actuació a les noves zones vulnerables
designades.

Article 2
Revisió de les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries
2.1 Les zones vulnerables fins ara designades, que consten a l'annex 20 del Decret 153/2019, de 3 de juliol,
mantenen aquesta condició.
2.2 Es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts
agràries dels municipis següents:
Àger (Noguera)
l'Alforja (Baix Camp)
Artesa de Segre (Noguera)
Barberà de la Conca (Conca de Barberà)
Bellprat (Anoia)
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Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
Bescanó (Gironès)
Blancafort (Conca de Barberà)
Cabra del Camp (Alt Camp)
Calders (Moianès)
Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà)
Cantallops (Alt Empordà)
Castell de Mur (Pallars Jussà)
Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Centelles (Osona)
Creixell (Tarragonès)
Falset (Priorat)
la Llacuna (Anoia)
Maià de Montcal (Garrotxa)
Maspujols (Baix Camp)
Mediona (Alt Penedès)
Montagut i Oix (Garrotxa)
Montblanc (Conca de Barberà)
Os de Balaguer (Noguera)
Pacs del Penedès (Alt Penedès)
Palamós (Baix Empordà)
Pira (Conca de Barberà)
Pontils (Conca de Barberà)
Rocafort de Queralt (Conca de Barberà)
Roda de Berà (Tarragonès)
Sant Gregori (Gironès)
Sant Jaume de Llierca (Garrotxa)
Sant Martí de Centelles (Osona)
Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
Sant Pere de Ribes (Garraf)
Sant Pere Sallavinera (Anoia)
Sarral (Conca de Barberà)
Senan (Conca de Barberà)
Solivella (Conca de Barberà)
la Vall de Bianya (Garrotxa)
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Vilanova de Meià (Noguera)
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Vilanova de Sau (Osona)
Vilaverd (Conca de Barberà)
2.3 La designació com a zona vulnerable del municipi de l'Ampolla passa a abastar la totalitat del municipi,
excepte la part situada al marge dret del canal Nou de Camarles.

Article 3
Programa d'actuació a les zones vulnerables
3.1 A les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, s'aplica el
Programa d'actuació aprovat pel Decret 153/2019, de 3 de juliol.
3.2 Les zones vulnerables previstes a l'article 2.1 mantenen la classificació de zona vulnerable A o B i l'índex
de càrrega ramadera establerts a l'annex 20 del Decret 153/2019, de 3 de juliol.
3.3 Les zones vulnerables previstes a l'article 2.2 s'agrupen, als efectes de l'aplicació del Programa d'actuació,
en les àrees que estableix l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'annex 2 determina per a aquestes zones la pertinença a
la zona vulnerable A o B i l'índex de càrrega ramadera (ICR) que correspon a cada municipi.
3.4 A l'àrea 13, s'apliquen les mesures del Programa d'actuació en zones vulnerables aprovat pel Decret
153/2019 per a l'àrea 7, llevat dels períodes en què no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats, que són els
que estableix l'annex 4 del Decret 153/2019.

Disposició addicional
Modificació de l'annex 4 del Decret 153/2019, de 3 de juliol.
S'afegeix un apartat, el c), a l'annex 4 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, amb el redactat següent:
c) Els períodes en què no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats a l'àrea 13 són els que preveu l'apartat a),
llevat dels cultius que s'indiquen a continuació:

Cultiu

Períodes en què no es pot aplicar cada tipus de fertilitzant
Fert. tipus 1

Fert. tipus 2

Fert. tipus 3

Gramínies d'hivern per a gra o farratge (excepte
raigràs)

1 gener – 31 agost

1 juny – 15 setembre 15 juliol – 15
setembre

Raigràs de cicle anual

1 desembre – 30
juny

1 maig – 30 juliol

1 juny – 31 agost

Prats permanents

15 maig – 30
novembre

1 novembre – 15
gener

1 novembre – 31
gener

Alfals (userda)

15 maig – 30
novembre

15 agost – 31
desembre

1 novembre – 31
gener

Disposició transitòria
Adaptació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes
En el termini d'un any a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, els plans de gestió de les
dejeccions ramaderes corresponents a les explotacions ramaderes que estiguin situades o que apliquin
dejeccions ramaderes en les noves zones vulnerables s'han d'adaptar al Programa d'actuació a les zones
vulnerables aprovat pel Decret 153/2019, de 3 de juliol.
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Disposició final primera
Aquesta Ordre compleix l'obligació que estableix l'apartat 4 de l'article 3 de la Directiva 91/676/CEE del
Consell, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats
procedents de fonts agràries.

Disposició final segona
Els departaments competents en matèria d'aigües i d'agricultura i ramaderia han de publicar a la pàgina web la
llista actualitzada dels municipis designats zona vulnerable.

Barcelona, 9 d'abril de 2021

Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Teresa Jordà i Roura
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1
Agrupació per àrees de les noves zones vulnerables

Àrea 1
Municipis de la comarca de l'Alt Empordà:
Cantallops.
Municipis de la comarca del Baix Empordà:
Calonge i Sant Antoni i Palamós.
Municipis de la comarca de la Garrotxa:
Maià de Montcal.

Àrea 3
Municipis de la comarca d'Osona:
Centelles, Sant Martí de Centelles i Vilanova de Sau.

Àrea 4
Municipis de la comarca del Baix Camp:
Alforja i Maspujols.
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Municipis de la comarca del Priorat:
Falset.

Àrea 5
Municipis de la comarca de l'Alt Penedès:
Pacs del Penedès, Sant Martí Sarroca i Vilafranca del Penedès.
Municipis de la comarca del Garraf:
Sant Pere de Ribes.
Municipis de la comarca del Tarragonès:
Creixell i Roda de Berà.

Àrea 6
Municipis de la comarca de l'Alt Camp:
Cabra del Camp.
Municipis de la comarca de l'Alt Penedès:
Mediona.
Municipis de la comarca de l'Anoia:
Bellprat, la Llacuna i Sant Pere Sallavinera.
Municipis de la comarca de la Conca de Barberà:
Barberà de la Conca, Blancafort, Montblanc, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Sarral, Senan, Solivella i
Vilaverd.
Municipis de la comarca de la Noguera:
Àger, Artesa de Segre, Os de Balaguer i Vilanova de Meià.
Municipis de la comarca del Pallars Jussà:
Castell de Mur.

Àrea 7
Municipis de la comarca de la Garrotxa:
Montagut i Oix, Sant Jaume de Llierca i la Vall de Bianya.

Àrea 8
Municipis de la comarca del Gironès:
Bescanó i Sant Gregori.

Àrea 9
Municipis de la comarca del Vallès Occidental:
Castellar del Vallès.
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Àrea 10
Municipis de la comarca del Moianès:
Calders.

Àrea 12
Municipis de la comarca del Baix Ebre:
L'Ampolla, llevat de la part situada al marge dret del canal Nou de Camarles

Àrea 13
Municipis de la comarca de la Cerdanya:
Bellver de Cerdanya.

Annex 2
Municipis pertanyents a ZV-A i a ZV-B i ICR

Annex 2.1 – Municipis pertanyents a ZV-A

COMARCA MUNICIPI

CODI CADASTRAL

ICR

GARROTXA MAIÀ DE MONTCAL

17110

0,871

GARROTXA SANT JAUME DE LLIERCA

17175

1,313

MOIANÈS

CALDERS

08034

0,926

OSONA

CENTELLES

08066

1,130

OSONA

SANT MARTÍ DE CENTELLES

08222

1,014

OSONA

VILANOVA DE SAU

08304

1,253

Annex 2.2 – Municipis pertanyents a ZV-B
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COMARCA

MUNICIPI

CODI CADASTRAL

ICR

ALT CAMP

CABRA DEL CAMP

43036

0,153

ALT EMPORDÀ

CANTALLOPS

17045

0,551

ALT PENEDÈS

MEDIONA

08121

0,248

ALT PENEDÈS

PACS DEL PENEDÈS

08153

0,374
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ALT PENEDÈS

SANT MARTÍ SARROCA

08227

0,411

ALT PENEDÈS

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

08306

0,184

ANOIA

BELLPRAT

08021

0,284

ANOIA

LLACUNA (LA)

08103

0,271

ANOIA

SANT PERE SALLAVINERA

08188

0,534

BAIX CAMP

ALFORJA

43009

0,208

BAIX CAMP

MASPUJOLS

43082

0,410

BAIX EBRE

AMPOLLA (L')

43186

0,310

BAIX EMPORDÀ

CALONGE I SANT ANTONI

17038

0,503

BAIX EMPORDÀ

PALAMÓS

17125

0,505

CERDANYA

BELLVER DE CERDANYA

25060

0,320

CONCA DE BARBERÀ BARBERÀ DE LA CONCA

43021

0,121

CONCA DE BARBERÀ BLANCAFORT

43029

0,089

CONCA DE BARBERÀ MONTBLANC

43087

0,135

CONCA DE BARBERÀ PIRA

43109

0,106

CONCA DE BARBERÀ PONTILS

43143

0,247

CONCA DE BARBERÀ ROCAFORT DE QUERALT

43132

0,037

CONCA DE BARBERÀ SARRAL

43144

0,180

CONCA DE BARBERÀ SENAN

43148

0,215

CONCA DE BARBERÀ SOLIVELLA

25149

0,063

CONCA DE BARBERÀ VILAVERD

25174

0.149

GARRAF

SANT PERE DE RIBES

08231

0,134

GARROTXA

MONTAGUT I OIX

17116

0,731

GARROTXA

VALL DE BIANYA (LA)

17221

0,629

GIRONÈS

BESCANÓ

17023

0,765

GIRONÈS

SANT GREGORI

17173

0,590

NOGUERA

ÀGER

25002

0,564

NOGUERA

ARTESA DE SEGRE

25041

0,717

NOGUERA

OS DE BALAGUER

25196

0,647

NOGUERA

VILANOVA DE MEIÀ

25312

0,555
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PALLARS JUSSÀ

CASTELL DE MUR

25136

0,276

PRIORAT

FALSET

43056

0,201

TARRAGONÈS

CREIXELL

43051

0,205

TARRAGONÈS

RODA DE BERÀ

43133

0,146

08050

0,418

VALLÈS OCCIDENTAL CASTELLAR DEL VALLÈS

(21.102.039)
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