
Decret 153/2019 

assessorament en fertilització
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Aspectes clau

 Personal tècnic amb formació específica intervindrà en tasques 
bàsiques sobre la fertilització dels cultius

 El Decret 153/2019 marca les línies bàsiques

 S’ha elaborat una Instrucció Tècnica  

 La persona assessora ha de presentar una comunicació (un cop) 

 No cal presentar la informació generada: plans, informes, 
anàlisis (si escau)..., a menys que ho requereixi l’administració
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Casos en què cal disposar d’assessorament
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TOTA l’EXPLOTACIÓ

NOMÉS PER A L’ACTUACIÓ ESPECÍFICA
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Casos en què cal disposar d’assessorament
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TOTA l’EXPLOTACIÓ

NOMÉS PER A L’ACTUACIÓ ESPECÍFICA

 Les explotacions agrícoles

 >1ha hivern., 3ha aire lliure horta-flor-ornam, 10ha reg, 20ha secà, i/o eq

 Hagi de gestionar la fertilització arran d’una inspecció (POlsen>80 ppm)

 Els centres de gestió amb >50 ha al seu PGDR

PLANIFICACIÓ DE LA FERTILITZACIÓ

INFORME TÈCNIC/SUPERVISIÓ

 Voler aplicar fertilitzants nitrogenats fora de les èpoques permeses

 Voler aplicar dosis de N superiors a les màximes permeses 

 Voler ampliar bestiar a la granja gràcies a aplicar-ne les dejeccions en ZV-B 

 Tenir un tractament NDN, ECoagulació... i voler aplicar la FL resultant



TOTA L’EXPLOTACIÓ - Planificació de la fertilització

Contingut - annex 11 Decret 153/2019

a) Identificació (recinte SIGPAC) de les unitats homogènies de cultiu (UHC). 

b) Antecedents culturals i de fertilització de cada UHC

c) Extraccions previstes de nitrogen, fòsfor i potassi

d) Mètode de recomanació de la fertilització utilitzat

e) Aspectes ambientals a tenir en compte en la fertilització

f) Tipus de fertilitzant, quantitat i moment d'aplicació



TOTA L’EXPLOTACIÓ - Planificació de la fertilització

Contingut:

a) Identificació (recinte SIGPAC) de les unitats homogènies de cultiu (UHC). 

recintes amb característiques similars
- Proximitat (municipi = o adjacent)
- De secà o reg
- Tipus de cultiu/rotació
- Tipus de sòl
- Historial de maneig similar

Municipi A Municipi B



TOTA L’EXPLOTACIÓ - Planificació de la fertilització

Contingut:

b) Antecedents culturals i de fertilització de cada UHC

ORGÀNICS

LLEGUMINOSES



TOTA L’EXPLOTACIÓ - Planificació de la fertilització

Contingut:

c) Extraccions previstes de nitrogen, fòsfor i potassi

COLLITA EXTRACCIONS



TOTA L’EXPLOTACIÓ - Planificació de la fertilització

Contingut:

d) Mètode de recomanació de la fertilització utilitzat

ENTRADES SORTIDES



TOTA L’EXPLOTACIÓ - Planificació de la fertilització

Contingut:

e) Aspectes ambientals a tenir en compte en la fertilització

INDICADORS
 kg collita / kg N aplicat
 € fertilització / ha
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Unitats de Nitrogen aplicades (UFN/ha)

Collita
Cost fertilització

PARTICULARITATS
 fisiografia
 ubicació
 proximitat a cursos d’aigua
 característiques edafoclimàtiques
 meteorologia de l’any en curs
 equips d’aplicació



TOTA L’EXPLOTACIÓ - Planificació de la fertilització

Contingut:

f) Tipus de fertilitzant, quantitat i moment d'aplicació
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Casos en què cal disposar d’assessorament
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TOTA l’EXPLOTACIÓ

NOMÉS PER A L’ACTUACIÓ ESPECÍFICA

 Les explotacions agrícoles

 >1ha hivern., 3ha aire lliure horta-flor-ornam, 10ha reg, 20ha secà, i/o eq

 Hagi de gestionar la fertilització arran d’una inspecció (POlsen>80 ppm)

 Els centres de gestió amb >50 ha al seu PGDR

PLANIFICACIÓ DE LA FERTILITZACIÓ

INFORME TÈCNIC/SUPERVISIÓ

 Voler aplicar fertilitzants nitrogenats fora de les èpoques permeses

 Voler aplicar dosis de N superiors a les màximes permeses 

 Voler ampliar bestiar a la granja gràcies a aplicar-ne les dejeccions en ZV-B 

 Tenir un tractament NDN, ECoagulació... i voler aplicar la FL resultant
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1. Mostrejar els sòls sota la supervisió assessor/a 

2. Analitzar nitrats i <10 mg N-NO3
-

3. Incorporar rostoll i canyots en 30 dies naturals 

4. No exportar canyots fora de la parcel·la

5. No superar els 4 kg N/t de canyot 

EXEMPLE D’APLICACIÓ FORA D’ÈPOCA:
Panís reg, purins sobre rostoll en postcollita, si compleix:

NOMÉS PER A L’ACTUACIÓ ESPECÍFICA
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1. Rendiment mínim de 16 t/ha al 14%H

2. Mostreig de nitrats base tija supervisat assessor/a

3. Justificar les majors necessitats d’adobatge

4. Fraccionar la fertilització en almenys 2 cobertores

EXEMPLE D’APLICACIÓ MÉS ENLLÀ DE LA DOSI PERMESA:
Panís reg, ZV, si compleix:

NOMÉS PER A L’ACTUACIÓ ESPECÍFICA
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Accés a la informació

On està disponible?
 web DARP 
 web Oficina de fertilització

Què hi ha disponible?
 Informació general 
 Fitxa tècnica 33 assessorament 
 Fitxes tècniques de mostrejos (4)
 Enllaç tràmit per fer la comunicació
 Instrucció Tècnica
 Ajut assessorament

En breu...
 Preguntes freqüents (FAQS)
 Jornades de formació 
 Apartat d’Assessorament

 Inscripcions al butlletí
 Contactar per correu amb l’Oficina



Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació


