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1-Dictamen

DICTAMEN 29/2014 sobre el Projecte de decret de modificació del
Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió
Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes.

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 10 de novembre de 2014, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 27 d’octubre de 2014 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 modificació
del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió
Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes.
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 7 de
novembre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul i d’un article únic.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix
el Projecte de decret.
L’article únic modifica el Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de
la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes. D’una
banda, pel que fa a la composició, se substitueix la persona titular de la
direcció general competent en matèria d’indústria per la persona titular de la
direcció general competent en matèria d’energia i, pel que fa a les funcions,
se n’afegeixen dues més, la de nomenar els membres i la de supervisar les
funcions de la Comissió d’Interlocució en l’Àmbit de la Fertilització i la Gestió
de la Matèria Orgànica. D’altra banda, es crea i es regula la Comissió
d’Interlocució en l’Àmbit de la Fertilització i la Gestió de la Matèria Orgànica.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. Atès que aquest Dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a)
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul s’hi faci
menció.
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IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC recomana homogeneïtzar la funció de la Comissió
Interdepartamental referida al nomenament o designació dels membres
de la Comissió Mixta, ja que en l’article 3 es regula “nomenar” els
membres i en l’article 8 s’estableix “designar” els membres.
2. El CTESC constata que en el nou article 8.3 d) únicament s’estableix
una persona representant per als sectors oví, cabrum i conill; el CTESC
recomana que s’estableixi una persona per al sector de l’oví-cabrum i
una altra per al sector coniller.
3. Pel que fa a l’article 8.3 j), el CTESC recomana que es concretin els tres
col·legis professionals que han de tenir representació en la Comissió
Mixta.
4. El CTESC proposa en l’article 8.3 incorporar a la Comissió mixta una
persona en representació de cadascun dels sindicats i de les
organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació
de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes i
sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el
present Dictamen.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

El president
Lluís Franco i Sala

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells

3-Dictamen

DECRET
.../2014, de..., de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la
Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes.

L’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en la regulació i el desenvolupament de l’agricultura,
la ramaderia i el sector agroalimentari. Així mateix, l’article 144.1 assenyala que
correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la
competència per a l’establiment de les normes addicionals de protecció, competència
compartida que inclou en tot cas l’establiment i la regulació dels instruments de
planificació ambiental i aprovació d’aquests instruments.
D’altra banda, l’article 113 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que
correspon a la Generalitat el desplegament, l’aplicació i l’execució de la normativa de la
Unió Europea quan afecta l’àmbit de les seves competències, previsió que també recull
l’article 189 de l’Estatut.
En l’exercici d’aquestes competències el Decret 145/2012, de 6 de novembre, crea la
Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes, la qual té per objecte
elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques del Govern de la Generalitat en
matèria de gestió de la matèria orgànica i fertilització, i vetllar especialment per la
valorització de les dejeccions ramaderes com a fertilitzants, de manera que aquestes
assegurin la protecció de les aigües subterrànies, els sòls i la salut de les persones. La
creació de la Comissió respon al fet que Catalunya compta amb un important sector
agrícola, ramader i agroalimentari que genera en el seu procés de transformació un
elevat volum de matèria orgànica com a subproducte i/o residu a gestionar, i a la
necessitat que les diferents unitats de l’Administració, dins l’àmbit de les seves funcions,
es coordinin per obtenir un millor coneixement i així poder donar una resposta àgil i eficaç
en la tramitació, seguiment i control dels sistemes de gestió de les dejeccions ramaderes,
dels fertilitzants nitrogenats i de la matèria orgànica en general.
L’experiència assolida d’ençà de la creació de la Comissió ha posat de manifest però la
conveniència de completar-ne la composició integrant-hi la persona titular de la direcció
general competent en matèria d’energia, especialment tenint en compte que el Pla
d’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 considera el biogàs generat en el
tractament de biodigestió de purins com un aspecte principal de les polítiques
energètiques que han de servir per contribuir a la maximització de la valorització
energètica del biogàs provinent de granges de cicle tancat i de la indústria
agroalimentària.
D’altra banda, per tal de potenciar i millorar el marc de col·laboració existent amb els
sectors afectats es considera convenient completar la regulació vigent per crear una
comissió mixta d’interlocució entre els òrgans i entitats de la Generalitat i els diferents
sectors representatius d’interessos relacionats amb l’àmbit de la fertilització i la gestió de
la matèria orgànica.

Per tot això, a proposta dels consellers d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural i de Territori i Sostenibilitat, d’acord/vist amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:
Article únic
Modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió
Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes.
El Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de
Nitrats i Dejeccions Ramaderes, es modifica d’acord amb el que s’estableix a continuació:
1. S’afegeixen dues noves lletres p) i q) a l’article 3 amb les redaccions següents:
“p) Nomenar els membres de la Comissió mixta d’interlocució en l’àmbit de la fertilització i
la gestió de la matèria orgànica.
q) Supervisar les funcions de la Comissió mixta d’interlocució en l’àmbit de la fertilització i
la gestió de la matèria orgànica”.
2. Es modifica l’article 4, que queda redactat de la manera següent:
“Article 4
Composició
4.1 La Comissió és presidida per la persona titular de la direcció general competent en
matèria d’agricultura i ramaderia, i està integrada per les persones titulars de les següents
direccions generals, ens o entitats de la Generalitat que s’indiquen a continuació.
Direcció general competent en matèria de qualitat ambiental, a qui correspon la
vicepresidència.
Direcció general competent en matèria d’energia.
Direcció general competent en matèria d’afers interdepartamentals.
Agència de Residus de Catalunya.
Agència Catalana de l’Aigua.
Institut Català d’Energia.
Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Un secretari o secretària, amb veu però sense vot, que ha de ser una persona funcionària
de la direcció general competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
4.2 Correspon a la direcció general competent en matèria d’agricultura i ramaderia donar
el suport material i personal necessari per al desenvolupament de les funcions de la
Comissió.”
3. S’afegeix un article 8 amb la redacció següent:
“Article 8
Comissió mixta d’interlocució en l’àmbit de la fertilització i la gestió de la matèria orgànica
8.1 Es crea la Comissió mixta d’interlocució en l’àmbit de la fertilització i la gestió de la
matèria orgànica, adscrita al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia,
com a òrgan de col·laboració i consulta entre els òrgans i entitats de la Generalitat que en
formen part i els diferents sectors representatius d’interessos professionals relacionats
amb l’àmbit de la fertilització i la gestió de la matèria orgànica.
8.2 Són funcions de la Comissió mixta les següents:
a) L’intercanvi d’informació i transferència de coneixement entre els seus membres en
l’àmbit la fertilització i la gestió de la matèria orgànica.
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b) La proposta d’iniciatives normatives en les matèries pròpies del seu àmbit d’actuació
per a la seva consideració per part de la Comissió Interdepartamental.
c) L’impuls i la presentació de propostes d’actuacions sectorials destinades a la millora de
fertilització i la gestió de la matèria orgànica davant la Comissió Interdepartamental.
d) Qualsevol altra funció d’assessorament que determini la Comissió Interdepartamental.
8.3 La Comissió mixta d’interlocució en l’àmbit de la fertilització i la gestió de la matèria
orgànica és presidida per la persona titular de la direcció general competent en matèria
d’agricultura i ramaderia i està integrada per persones representants de les
organitzacions representatives de la producció, la indústria i la comercialització
relacionades amb l’àmbit de la fertilització i la gestió de la matèria orgànica, de les entitats
representatives d’interessos professionals relacionats amb aquest àmbit i dels òrgans i
entitats de la Generalitat següents:
a) Fins a cinc persones en representació de les organitzacions professionals agràries
més representatives, que es repartiran proporcionalment en funció dels resultats
obtinguts per les esmentades organitzacions o coalicions en les darreres eleccions a
cambres agràries.
b) Dues persones en representació de l’àmbit cooperatiu agrari.
c) Fins a quatre persones en representació d’entitats associatives del sector productor
boví, porcí i aviram que actuïn a Catalunya.
d) Una persona en representació d’entitats associatives dels sectors de l’oví, cabrum i
conill.
e) Una persona en representació de les entitats associatives de fabricants de fertilitzants.
f) Una persona en representació de les entitats associatives de fabricants de pinsos de
Catalunya.
g) Una persona en representació de les entitats associatives de fabricants de maquinària
de tractament de les dejeccions ramaderes de Catalunya.
h) Una persona en representació de les entitats associatives de plantes de tractament de
les dejeccions ramaderes existents a Catalunya.
i) Una persona en representació de les entitats associatives de fabricants de compost i
digestat de residus.
j) Tres persones en representació dels col·legis professionals de l’àmbit de l’agricultura i
la ramaderia existents a Catalunya.
k) Una persona en representació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
l) Dues persones en representació de la direcció general competent en matèria
d’agricultura i ramaderia.
m) Una persona en representació de l’Agencia Catalana de l’Aigua.
n) Una persona en representació de l’Agencia de Residus de Catalunya.
o) Una persona en representació de la direcció general competent en matèria
d’alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.
p) Una persona en representació de la direcció general competent en matèria de qualitat
ambiental.
q) Una persona en representació de l’Institut Català d’Energia.
r) Un secretari o secretària, amb veu però sense vot, que haurà de ser una persona
funcionària del departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
8.4 Els membres de la comissió són designats per la Comissió Interdepartamental de
Nitrats i Dejeccions Ramaderes a proposta de cadascuna de les entitats i òrgans als
quals representen.
8.5 La Comissió es reuneix ordinàriament almenys una vegada a l’any i de forma
extraordinària quan així ho decideixi la persona que n’ostenta la presidència o a proposta
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de com a mínim 1/3 dels seus membres. El seu règim de funcionament és el que preveu
l’article 5.2 d’aquest Decret.
8.6 El departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia dóna a la Comissió el
suport material i personal necessari per al desenvolupament de les funcions que té
assignades.
8.7 En funció dels temes a tractar la Comissió pot acordar la creació de grups de treball
on siguin representats els membres de la comissió més directament afectats pel tema a
tractar i convidar una altra entitat o persona experta en la matèria.
8.8 L’assistència a les sessions de la Comissió no genera cap dret econòmic per a cap
dels seus membres.
8.9 En la composició d’aquesta Comissió s’ha de procurar la representació equilibrada
d’homes i dones.

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 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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