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1-Dictamen

DICTAMEN 04/2015 sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels
efluents produïts en cellers i almàsseres.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 26 de gener de 2015 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter
preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret de gestió
agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres.
El Projecte de decret es va acompanyar de la documentació que integra
l’expedient.
La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 12 de
febrer i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de tretze articles englobats en
quatre capítols, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i una disposició final.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix
el Projecte de decret.
El capítol 1 s’anomena “Objecte, definicions i àmbit d’aplicació” i engloba els
tres primers articles. En l’article 1 s’estableix com a objecte de la norma la
regulació de l’aplicació al sòl, amb fins agrícoles, dels efluents produïts per
l’activitat de cellers i almàsseres. En l’article 2 s’estableixen unes definicions
de conceptes que s’utilitzen en la norma. En l’article 3 es relacionen els
efluents que s’han de considerar inclosos en l’àmbit d’aplicació de la norma.
El capítol 2 s’anomena “Procediment” i engloba els articles del 4 al 6. En
l’article 4 s’estableix el règim d’intervenció administrativa al qual s’ha de
sotmetre l’aplicació agrícola dels diferents efluents. En l’article 5 es regula el
procediment de comunicació pel que fa a l’aplicació agrícola de les vinasses
i les aigües del processat de les olives. En l’article 6 es regula el
procediment d’autorització i el de declaració responsable pel que fa a
l’aplicació agrícola dels residus del processat del raïm i les olives.
El capítol 3 s’anomena “Mesures agronòmiques” i engloba els articles del 7
a l’11. En l’article 7 s’estableix que l’aplicació agrícola dels efluents regulats
en la norma, que només es pot utilitzar en terres de conreu, es regeix pel
Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen. L’article 8
regula l’emmagatzematge d’efluents. En els articles 9, 10 i 11 es regula la
dosi d’aplicació agrícola dels diferents efluents, les distàncies d’aplicació, les
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àrees de restricció i d’altres condicions sobre l’aplicació agrícola.
El capítol 4 s’anomena “Sistema d’inspecció i control” i engloba els articles
12 i 13. En l’article 12 s’estableix el sistema d’inspecció i control per vetllar
per la normativa i l’article 13 remet el règim sancionador a l’establert a la
normativa de residus.
La disposició addicional primera estableix l’aplicació subsidiària del Decret
136/2009.
La disposició addicional segona estableix que les comunicacions es podran
fer electrònicament quan els sistemes informàtics del departament
competent i l’Agència de Residus permetin instrumentar la seva posada en
funcionament.
La disposició addicional tercera recorda l’obligació d’informar la Comissió
Europea sobre l’adopció de la present normativa.
La disposició transitòria estableix un termini d’un any comptador des de
l’entrada en vigor de la norma per tal que les empreses que optin per una
gestió agrícola adeqüin la seva capacitat d’emmagatzematge.
La disposició derogatòria deroga expressament el Decret 290/1994, de 29
de setembre, sobre normes addicionals d’autorització d’almàsseres.
La disposició final faculta els consellers competents en matèria d’agricultura
i de residus a modificar els valors fixats per la norma i a adoptar les mesures
necessàries per al seu desplegament i la seva execució.

III. OBSERVACIÓ GENERAL
El CTESC recomana substituir, en el cinquè paràgraf del preàmbul, la
referència a “l’Acord del Govern de 28 de juliol de 2009, de revisió i
designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries” per la referència a “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”.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC recomana ordenar alfabèticament els conceptes que es
defineixen a l’article 2.
2. El CTESC posa de manifest que, fins al moment, els efluents produïts
en cellers i almàsseres s’han gestionat de manera controlada i ordenada
sense necessitat de regular la capacitat d’emmagatzematge que s’ha de
tenir en funció de la dimensió del celler o l’almàssera. Per aquest motiu,
el CTESC recomana eliminar l’apartat d) de l’article 8.1 i afegir a
l’apartat c) després de “efluents” el següent “...per a una correcta
gestió..”.
3. En l’article 12 s’estableix la necessitat de disposar d’un control analític
sobre el medi receptor en relació amb els fenols, la salinitat, el potassi i
els metalls; el CTESC recomana que només sigui necessari aquest
control analític en cas d’aplicar la sansa al terreny, però no pas per a la
resta de residus del processat del raïm i les olives.
4. El CTESC recomana que en el títol del capítol 4 també es faci esment
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del règim sancionador.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres i
sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el
present Dictamen.

Barcelona, 16 de febrer de 2015

El president
Lluís Franco i Sala

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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DECRET
.../2015, de

, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres.

L’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga competències a la Generalitat
en matèria d’agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals, corresponent a la Generalitat la
competència exclusiva en la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el
sector agroalimentari.
L’article 144.1 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 a
l’establiment de normes addicionals de protecció.
El Decret 290/1994, de 29 de setembre, sobre normes addicionals d’autorització
d’almàsseres va regular per primer cop la gestió agrícola dels efluents generats en les
almàsseres de Catalunya.
Així mateix, i pel que fa a l’àmbit dels residus, aquesta norma s’emmarca en la Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en el Text refós de la Llei reguladora dels
residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
La normativa sorgida en aplicació del que disposa la Directiva 91/676/CEE, del Consell, de
12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació
produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura ha evolucionat en les dues darreres dècades,
destacant l’aprovació del Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa
d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, així com la tercera
designació de zones vulnerables a la contaminació produïda per nitrats mitjançant l’Acord
del Govern de 28 de juliol de 2009, de revisió i designació de noves zones vulnerables en
relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.
La Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
va introduir la disposició addicional setzena al text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, segons la qual la
utilització com a fertilitzant agrícola dels efluents líquids resultants del processament del
raïm per a l’elaboració del vi en els cellers i del processament de les olives per a l’elaboració
d’oli a les almàsseres no tenen la consideració d’abocament, en els termes que estableixi el
Govern per reglament i, afegeix que en el desplegament reglamentari s’ha de fixar el volum
d’efluent que pot ésser utilitzat com a fertilitzant i les condicions d’ús. Aquesta activitat s’ha
de dur a terme sense procediments o mètodes que puguin perjudicar el medi ambient i, en
particular, sense crear riscos per a l’aigua o el sòl, o per a la fauna i la flora.
Per tot això, és necessària l’elaboració d’un Decret que reguli i actualitzi la gestió agrícola
dels efluents produïts en cellers i almàsseres, que s’adapti als canvis normatius que s’han
desenvolupat al llarg dels darrers anys i que garanteixi la compatibilitat de l’aplicació agrícola
amb el bon estat de les masses d’aigua superficials i subterrànies tal i com fixa la Directiva
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

Aquest Decret presenta el procediment de gestió dels efluents de cellers i almàsseres
mitjançant l’aplicació agrícola, tant de les aigües com dels residus. No obstant això, l’elecció
d’aquest sistema de gestió haurà de regir-se per les directrius establertes en el seu articulat.
El Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel qual
s’estableixen normes de desenvolupament del Reglament (CE), núm. 479/2008 del Consell,
pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, en allò relatiu als
programes de recolzament, el comerç amb tercers països, al potencial productiu i als
controls en el sector vitivinícola, determina la retirada dels subproductes de la vinificació del
raïm i permet l’aplicació agrícola com una de les alternatives de gestió possibles.
El programa de suport del sector vitivinícola per al període 2014 a 2018 recull el conjunt de
disposicions que desenvolupen el Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió, de 27 de
juny de 2008, i, específicament, a la seva secció tercera, estableix l’obligació d’eliminar les
brises i mares resultants de la vinificació o d’altres formes de transformació del raïm i
defineix les condicions que han de complir aquests subproductes i la seva destinació a la
destil·lació o la retirada sota control. No obstant això, convé regular en aquest Decret les
condicions en què es podran realitzar les retirades sota control quan aquestes tinguin com a
destinació l’aplicació al sòl.
D’altra banda l’aplicació agrícola dels efluents procedents d’almàsseres té com a objectiu la
valorització dels fertilitzants en el sòl agrícola, especificant-se en el Decret les dosis
d’aplicació adequades.
Es preveu igualment que quan aquests efluents siguin considerats residus, se seguirà el que
determina el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
L’aprovació d’aquest Decret s’ha realitzat en concordança amb el Decret 136/2009, d’1 de
setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les
dejeccions ramaderes, i deroga el Decret 290/1994, de 29 de setembre, sobre normes
addicionals d’autorització d’almàsseres.
En aquest Decret s’ha tingut en compte la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, prescriu
l’eliminació de la regulació que contingui barreres proteccionistes en el sector serveis, però
també d’obstacles i càrregues administratives.
...amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
Per tot això, a proposta dels consellers d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural i de Territori i Sostenibilitat, vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:
Capítol 1
Objecte, definicions i àmbit d’aplicació
Article 1
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Objecte
L’objecte d’aquest Decret és la regulació de l’aplicació al sòl amb fins agrícoles dels efluents
produïts a Catalunya com a conseqüència de l’activitat de cellers i almàsseres.
Article 2
Definicions
Als efectes del present Decret s’entén per:
1. Extracció per premsatge o tradicional: sistema en què l’extracció de l’oli d’oliva es fa per
pressió, obtenint-ne finalment oli, oliasses i sansa.
2. Extracció per centrifugació contínua de dues fases: sistema de separació de la fase
aquosa i sòlida de la mescla obtinguda en el procés de molturació de l’oliva mitjançant la
centrifugació, sense afegir aigua, i on se n’obté sansa humida i oli amb molt poca aigua.
3. Extracció per centrifugació contínua de tres fases: sistema de separació de la fase aquosa
i sòlida de la mescla obtinguda en el procés de molturació de l’oliva mitjançant la
centrifugació obtenint-ne finalment oli, oliasses i sansa.
4. Extracció per sistemes mixtes: procés en què l’extracció d’oli d’oliva es realitza mitjançant
la mescla d’alguns dels sistemes d’extracció abans esmentats.
5. Aigües del processat de les olives: efluents líquids, diferents de l’oli, obtinguts des de
l’entrada de les olives a l’almàssera fins a l’obtenció d’oli tant en sistemes de dues fases, de
tres fases o, de premsatge. Se n’exceptuen les oliasses.
6. Oliasses: residus líquids, diferents de l’oli, obtinguts durant el procés d’extracció en les
almàsseres amb sistema de tres fases o de premsatge.
7. Sansa: residu de consistència pastosa o sòlida resultant de l’extracció d’oli que conté
polpa, pinyol i tegument de l’oliva, tant en sistemes de premsatge com en sistemes de dos i
tres fases.
8. Vinasses: efluents líquids que provenen del processat del raïm per la producció de vi en
les instal·lacions d’un celler.
9. Brisa: residu sòlid format pel conjunt de rapa, pinyola i pellofa resultants del desrapat i del
premsat del raïm.
10. Mares de vi: residu que es diposita als recipients que contenen vi després de la
fermentació, durant l’emmagatzematge o després d’un tractament autoritzat, així com el
residu obtingut mitjançant filtració o centrifugació de l’anterior.
Article 3
Àmbit d’aplicació
Es consideren inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret els següents efluents
produïts en el territori de Catalunya:
a) Les vinasses.
b) Les aigües del processat de les olives.
c) Les oliasses.
d) La sansa.
e) La brisa.
f) Les mares del vi.
Capítol 2
Procediment
Article 4
Règim
4.1 L’aplicació agrícola de les vinasses i de les aigües del processat de les olives estan
sotmeses a règim de comunicació.

4.2 L’aplicació agrícola de les oliasses, la sansa, la brisa i les mares del vi estan sotmesos
als següents règims:
a) Declaració responsable, quan l’aplicació agrícola es realitza exclusivament en terrenys
destinats al cultiu gestionats pels centres de producció d’aquests residus, és a dir, el celler o
l’almàssera, o pels socis d’aquests centres de producció.
b) Autorització en la resta de supòsits.
Article 5
Vinasses i aigües del processat de les olives
5.1 Amb caràcter previ a l’inici de l’aplicació agrícola i només una vegada el celler i/o
almàssera que gestiona les vinasses i les aigües del processat de les olives mitjançant
l’aplicació agrícola ha de presentar a la direcció general competent en matèria d’agricultura
una comunicació en la qual s’ha d’especificar el tipus de les vinasses o les d’aigües del
processat de les olives que es gestionen d’acord amb aquest Decret.
5.2 El contingut mínim de la comunicació prèvia ha d’incloure les dades identificables i el
tipus de centre productor, així com el tipus d’efluent destinat a aplicació agrícola.
5.3 La comunicació prèvia a què fa referència l’apartat primer d’aquest article és document
suficient per a la realització del transport dels efluents de cellers i almàsseres del centre
productor fins a la parcel·la agrícola on es realitza l’aplicació.
5.4 La comunicació es formalitza en imprès normalitzat, que ha d’elaborar la direcció general
competent en matèria d’agricultura i que es pot descarregar des de la seu corporativa
electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat) o obtenir-lo en qualsevol
dependència del departament competent en matèria d’agricultura. Aquestes sol·licituds
s’han d’adreçar a aquesta direcció general i s’han de presentar en aquestes oficines o a la
Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans
establerts en la Llei 26/2010, del 3 d’agost.
5.5 El celler i/o almàssera té l’obligació d’anotar en un llibre-registre cadascuna de les
aplicacions d’aigües del processat realitzades durant la campanya dins els set dies següents
a la realització de l’aplicació.
5.6 El contingut mínim del llibre-registre ha d’incloure les dades identificables del centre
productor, el volum de vinasses o d’aigües del processat de les olives generades, així com
la relació de parcel·les, la dosi i la data en què s’ha realitzat l’aplicació.
5.7 La informació enregistrada de totes les aplicacions de vinasses o d’aigües del processat
de les olives ha d’estar a disposició de la direcció general competent en matèria d’agricultura
en el centre productor i s’ha de conservar almenys durant els cinc anys posteriors a la data
de la darrera anotació o del cessament de l’activitat.
Article 6
Residus del processat del raïm i les olives
6.1 L’aplicació agrària dels residus del processat del raïm i les olives en els supòsits de la
lletra b) de l’article 4.2 requereix la formalització prèvia de la documentació de control de
residus pertinent i l’anotació en el registre de residus de cadascuna de les aplicacions de
residus orgànics realitzades durant les campanyes, d’acord amb el Decret 93/1999, de 6
d’abril sobre procediments de gestió de residus.
Pel que fa a la documentació de control caldrà adjuntar les dades de l’aplicació de residus
orgànics de cellers i almàsseres mitjançant la complementació d’un formulari de dades,
d’acord amb el model aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya i que està disponible a
la seva web (www.arc.cat) i a la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://www.gencat.cat). Aquesta sol·licitud s’ha d’adreçar a l’Agència de Residus de
Catalunya i s’han de presentar en aquestes oficines o a la Xarxa d’Oficines de Gestió
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Empresarial, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 26/2010, del
3 d’agost.
El contingut mínim del registre de les aplicacions ha d’incloure les dades identificables del
centre productor, el volum de residus gestionats, així com la relació de parcel·les, la dosi i la
data en què s’ha realitzat l’aplicació.
6.2 L’aplicació agrària dels residus del processat del raïm i les olives en els supòsits de la
lletra a) de l’article 4.2 requereix la presentació prèvia d’una declaració responsable per la
qual qui la subscriu declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
establerts per la normativa vigent per a realitzar l’aplicació agrícola, que disposa de la
documentació acreditativa corresponent i es compromet a mantenir el compliment d’aquests
requisits.
La declaració responsable es formalitza en imprès normalitzat, que està disponible a la web
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc.cat) i a la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat). Aquesta declaració s’ha d’adreçar a
l’Agència de Residus de Catalunya i s’ha de presentar en aquestes oficines o a la Xarxa
d’Oficines de Gestió Empresarial, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts
en la Llei 26/2010, del 3 d’agost.
6.3 La brisa i les mares del vi que tinguin per destí l’aplicació en parcel.la agrícola també han
de complir els requisits que estableix el Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió, de
27 de juny, així com les disposicions desenvolupades dins l’àmbit territorial de Catalunya
que permeten executar les obligacions que es desprenen de l’esmentat reglament.
6.4. Atenent al desplegament normatiu a què fa referència el paràgraf anterior, només es
podrà autoritzar la retirada sota control, d’acord amb el Reglament (CE) 555/2008, de la
Comissió, de 27 de juny de 2008, al celler que produeixi anualment menys de 40.000 kg de
brises i/o 4.000 kg mares. No obstant això, es pot autoritzar la retirada sota control a cellers
que produeixin quantitats superiors si la persona interessada justifica la impossibilitat de
portar els subproductes a una destil·leria.
Capítol 3
Mesures agronòmiques
Article 7
Mesures generals
7.1 L’aplicació agrícola dels efluents produïts com a conseqüència de l’activitat de cellers i
almàsseres, a què es refereix aquest Decret, es regeix pel Codi de bones pràctiques
agràries en relació amb el nitrogen aprovat pel departament competent en matèria
d’agricultura.
7.2 L’aplicació agrícola d’aquests efluents i residus només es pot realitzar en terres de
conreu. L’aplicació no es pot fer en marges, ribassos o espones de les parcel·les.
Article 8
Emmagatzematge
8.1 Per als sistemes d’emmagatzematge d’efluents s’ha de complir el següent:
a) Per tal d’evitar qualsevol tipus de filtració a través del sòl, els tancs o basses
d’emmagatzematge han de ser impermeables.
b) No es poden utilitzar materials porosos sense recobriment atès que es poden produir
filtracions.
c) L’emmagatzematge ha de tenir volum suficient per contenir els efluents i evitar-ne el seu
vessament.

d) Per als cellers que gestionin més de 100.000 quilos de raïm i per a les almàsseres que
gestionin més de 500.000 quilos d’olives aquest volum ha de poder emmagatzemar durant
un període d’un mes per la sansa i les oliasses, i de quinze dies per als altres efluents.
8.2 Per als sistemes d’emmagatzematge de productes sòlids el terra ha de ser impermeable
i disposar d’un sistema de recollida dels líquids que traspua el material mateix que hi ha
emmagatzemat, de les aigües de pluja i de les aigües brutes en general.
Aquest sistema de recollida de líquids ha de garantir l’estanquitat i pot consistir o bé en el
mateix sistema d’emmagatzematge, sempre que estigui construït adequadament, o bé en
una fossa de lixiviats.
Article 9
Dosi d’aplicació
9.1 La dosi d’aplicació agrícola de les vinasses i no pot sobrepassar els 70 m3/ha i any.
9.2 Per al cas de les aigües del processat de les olives la dosi màxima permesa durant
l’aplicació agrícola és de 60 m3/ha i any.
9.3 La dosi d’aplicació agrícola permesa per a les oliasses es limita a 30 m3/ha i any.
9.4 L’aplicació de brisa i mares del vi no pot superar la dosi de 15 t/ha i any.
9.5 L’aplicació de sansa no pot superar la dosi de 3 t/ha i any.
9.6. Quan es gestionin conjuntament diversos efluents líquids, les dosis a considerar són les
corresponents a aquell que tingui les dosis establertes més baixes.
9.7 La quantitat màxima de nitrogen a aplicar al sòl és la que es regula al Decret 136/2009,
d’1 de setembre o normativa que el substitueixi.
Article 10
Distàncies d’aplicació i àrees de restricció
10.1 En l’aplicació agrícola dels efluents de cellers i almàsseres s’han de respectar les
distàncies següents:
a) Distàncies a nuclis habitats: 100 m.
b) Distàncies a habitatges aïllats, polígons industrials, centres de treball i àrees de lleure: 75
m.
c) Distàncies a punts de captació d’aigua per produir aigua de consum humà: 100 m.
d) Distàncies a cursos d ‘aigua naturals:100 m.
e) Distàncies a cursos d’aigua artificials: 2 m.
10.2 L’aplicació dels efluents del processat del raïm i de les olives ha de respectar en tot cas
les limitacions que resultin dels perímetres de protecció establerts per l’Administració
hidràulica en l’exercici de les seves competències.
Article 11
Altres condicions relatives a l’aplicació
11.1 No es permet fer aplicacions dels efluents de cellers i almàsseres en terrenys amb
pendents locals superiors al 15 %.
11.2 Resta prohibida l’aplicació en terrenys entollats, gelats o nevats.
11.3 Les aplicacions cal fer-les de tal manera que no es produeixin escolaments superficials.
11.4 L’aplicació agrícola cal realitzar-la de manera uniforme.
11.5 Per al cas de les oliasses, és obligatori variar les parcel·les receptores d’un any a un
altre, no podent aplicar-n’hi fins que hagi transcorregut un mínim de dos anys de l’anterior
aplicació.
Capítol 4
Sistema d’inspecció i control
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Article 12
Sistema d’inspecció i control
12.1 El departament competent en matèria d’agricultura i el departament competent en
matèria de residus han d’establir un pla de controls anual per tal de vetllar pel compliment de
la normativa. Aquest pla ha d’incidir en aquells paràmetres amb major risc per al medi
ambient. En cas que dels resultats obtinguts en resulti la possibilitat d’afecció al medi
receptor, s’han d’adoptar les mesures necessàries.
12.2 Les persones que realitzin les aplicacions agrícoles de residus del processat del raïm i
les olives descrites a l’article 6 han de disposar d’un control analític sobre el medi receptor
en relació amb els fenols, salinitat, potassi i metalls. Aquests controls han d’estar a
disposició dels organismes encarregats de la inspecció.
Article 13
Règim sancionador
L’incompliment de les disposicions d’aquest Decret se sanciona d’acord amb la tipificació
d’infraccions i la determinació de sancions que estableix la normativa de residus o la que
específicament existeixi en matèria d’efluents produïts en cellers i almàsseres.
Disposicions addicionals
Primera
Aplicació supletòria
El Decret 136/2009, d’1 de setembre, o normativa que el substitueixi, és d’aplicació
subsidiària excepte en aquelles referències sobre períodes d’aplicació i distàncies
d’aplicació.
Segona
Comunicació electrònica
Les comunicacions a què fa referència l’article 5 i les sol·licituds a què fa referència l’article 6
es pot fer per via telemàtica a partir del moment en què els sistemes informàtics del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de l’Agència de
Residus de Catalunya permetin instrumentar els mecanismes adients per a la seva posada
en funcionament i d’acord amb el que regula el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i
el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.
Tercera
Informació a la Comissió Europea
En compliment del que preveu l’article 25.3 de la Directiva 2008/98/CE, del Parlament
europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es
deroguen determinades Directives, s’ha d’informar a la Comissió Europea de l’adopció de la
present normativa.
Disposició transitòria
Capacitat d’emmagatzematge
Els requeriments relatius a l’adequació de la capacitat d’emmagatzematge són exigibles a
partir d’un any a comptar de l’entrada en vigor del present Decret per aquelles empreses que
optin per una gestió agrícola.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 290/1994, de 29 de setembre, sobre normes addicionals d’autorització
d’almàsseres.

Disposició final
Facultat de desplegament
S’autoritza el titular del departament competent en matèria d’agricultura i el titular del
departament competent en matèria de residus a modificar els valors fixats per aquest Decret
per tal d’adaptar-los als avenços tècnics i de coneixement i adoptar les mesures necessàries
per al seu desplegament i execució.

Barcelona,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya.
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