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El Govern limita quatre anys més el creixement de les
granges a les zones amb més concentració de bestiar


Són 68 municipis amb un gran nombre d’explotacions i amb l’aigua
contaminada pels nitrats procedents dels purins



Es tracta d’àrees amb explotacions que generen més nitrats dels
que la terra pot absorbir com a fertilitzant natural per a l’agricultura

El Govern ha aprovat avui un Decret llei que allarga durant quatre anys més la
limitació d’ampliar i d’instal·lar noves granges a les zones de Catalunya que
reuneixen dues condicions. La primera, un gran nombre d’explotacions. La
segona, aigües contaminades per nitrats procedents dels purins. L’objectiu del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és revertir la
presència excessiva de nitrats a les aigües d’aquestes àrees, que inclouen 68
municipis de tot Catalunya.
La limitació, vigent des del juliol de 2019, estava inicialment prevista per un
període de dos anys. No obstant això, el Govern l’ha allargada perquè les
anàlisis de les aigües posen de manifest que aquest període ha estat insuficient
per corregir l’excés de nutrients, principalment els nitrats. El Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural persegueix l’objectiu d’evitar
l’excedent de purins. És a dir, que les granges existents puguin gestionar les
dejeccions d’una manera més eficient i adoptin sistemes de tractament i
valoritzin aquests fertilitzants naturals sense que augmenti la pressió en la
gestió per un increment del nombre d’animals que es crien en aquestes zones.
Més de 12 milions de tones de fems, purins i gallinasses
Les dejeccions ramaderes són principalment femtes i orina que, segons la seva
procedència i contingut d’humitat, es classifiquen en fems (consistència sòlida),
purins (consistència líquida o semilíquida) i gallinasses (procedent de l’aviram).
Es caracteritzen per tenir un important contingut d’aigua, principalment els
purins, matèria orgànica, nutrients com el nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K) i
micronutrients. A més d’aportar nutrients, les dejeccions ramaderes també
aporten matèria orgànica. Aquesta matèria fa que millorin les qualitats físiques,
químiques i biològiques del sòl. És per això que, aplicats en la mesura que cal,
les dejeccions ramaderes no són un problema, sinó l’adob de tota la vida. En
canvi, els nitrats procedents dels purins esdevenen contaminació quan la seva
presència és superior a la que poden absorbir els cultius.
A Catalunya, hi ha aproximadament uns 8 milions de porcs, 700.000 caps de
boví i 38 milions d’aus que generen cada any uns 17 milions de tones de purins
i 4,4 milions de tones de fems i gallinasses.

2
Acords de Govern. 20.07.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

Mal estat dels aqüífers de les conques internes
Determinats punts del 41% dels aqüífers de les conques internes evidencien el
seu mal estat per excés de nitrats amb valors mitjans per damunt dels 50 mg/L.
L’aplicació en excés i de manera no adequada de fertilitzants orgànics com ara
les dejeccions o bé químics al sòl provoca la seva filtració al subsol i a les aigües
subterrànies.
Des de l’any 1998, l’Agència Catalana de l’Aigua analitza l’evolució de la qualitat
de l’aigua i els nitrats en les aigües subterrànies i superficials mitjançant més
de 500 punts de control. L’evolució de la contaminació no només no s’ha resolt,
sinó que ha empitjorat progressivament. Actualment, un 40,3% de la superfície
total de Catalunya està declarada vulnerable a la contaminació per nitrats
d’origen agrari, cosa que afecta 465 municipis, és a dir, un 49% de tots els
municipis catalans.
Granges compromeses amb la gestió ambiental
La mesura és fruit d’un procés de diàleg amb el sector, que està compromès
amb la reversió de la situació actual. Els 68 municipis inclosos a la limitació que
ha aprovat el Govern estan per sobre de l’1,2 d’Índex de Càrrega Ramadera,
que es calcula d’acord amb la producció total de quilograms de nitrogen que
produeixen els caps de bestiar en relació amb la superfície agrícola municipal
que l’ha d’absorbir. En aquests municipis, ja hi ha 105 explotacions que
disposen d’algun sistema de tractament, cosa que suposa la gestió del 34%
dels excedents de purins. A banda, el 50% dels excedents els tracten empreses
especialitzades en residus. Actualment, per tant, encara hi ha un 16%
d’excedent de nitrogen procedent dels purins que s’ha d’exportar (amb les
emissions de diòxid de carboni corresponents) per a fer-ne una gestió correcta.
Compostatge i fertilització orgànica, l’adob de tota la vida
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural promou la
valorització de les dejeccions com a recurs dins d’un esquema de bioeconomia
circular basada en el foment del compostatge i de la fertilització orgànica
d’excel·lència, ajustada a les necessitats dels cultius. Tot això amb una
aplicació feta amb maquinària adequada i, fins i tot, quan calgui, l’exportació
dels excedents de nutrients.
Es tracta d’assegurar la qualitat dels sòls i les aigües subterrànies amb una gestió
correcta de les dejeccions ramaderes per assolir una fertilització ajustada a les
necessitats dels cultius, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat
de les explotacions agrícoles i ramaderes i del sector carni català.
La normativa que s’està implementant des de fa dos anys busca promoure les
dejeccions ramaderes que generen les granges com un recurs que, ben aplicat,
pot mantenir o fins i tot millorar la qualitat dels sòls agrícoles, la qual cosa es
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traduiria en un increment substancial del potencial productiu dels cultius
implantats.
Més informació: Llistat de municipis sotmesos a limitacions a l'increment
de bestiar:
Lladó, Santa Llogaia d’Àlguema, Sant Feliu Sasserra, Avià, Casserres,
Gironella, Montclar, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Viver i
Serrateix, Puiggròs, Sant Jaume de Llierca, Santa Maria d’Oló, Collsuspina,
Bellmunt d’Urgell, Balenyà, Calldetenes, Folgueroles, Gurb, Lluçà, Malla,
Manlleu, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Muntanyola, Olost, Orís,
Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Sant Agustí de Lluçanès, Sant
Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià
de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló,
Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer,
Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Taradell, Tavèrnoles, Tavertet, Tona,
Torelló, Vic, Vilanova de Sau, Banyoles, Camós, Porqueres, Golmés,
Miralcamp, Mollerussa, Vilanova de Bellpuig, Soses, Bigues i Riells, Cànoves i
Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de
Vilamajor.
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Llum verda al Consell Català de Cogestió Marítima


Actuarà com a mecanisme per garantir un bon estat ambiental
delmar, afavorir el desenvolupament socioeconòmic en l'espai
marítim

El Govern ha aprovat el Decret del Consell Català de Cogestió Marítima. Aquest
organisme ha de permetre la participació dels actors en la definició, el
desenvolupament, i l'execució de les polítiques marítimes en un règim de
corresponsabilitat entre l'Administració pública i els sectors implicats, els
científics i la societat civil. Actuarà com a mecanisme per a garantir un bon estat
ambiental del mar, afavorir el desenvolupament socioeconòmic en l'espai
marítim, i garantir el manteniment d'uns serveis ecosistèmics que són bàsics
per al futur d'aquest desenvolupament, com la pesca, l'aqüicultura, les activitats
nàutico-recreatives i el turisme, entre altres.
Aquest Consell és un dels instruments clau de l’Agenda Marítima de
Catalunya, que actuarà com a òrgan de governança de l’Estratègia Marítima
de Catalunya EMC2030, encarregat de la gestió adaptativa i la cogestió
mitjançant un procés obert i continu de revisió i reajustament adaptatiu dels
objectius i de les seves línies estratègiques d’actuació.
El Consell està integrat per l’Administració de la Generalitat, les entitats locals,
els agents i les entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat en el
medi marítim, i les entitats ambientalistes i de recerca, les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives, i les associacions municipalistes .
Funcionarà en ple, comissió permanent, i en quatre comissions sectorials:
d’Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia Circular; de
Política Marítima Integrada; i de Recerca i Formació.
El Consell basa el seu funcionament en el principi de la cogestió, ja implantat a
Catalunya en l’àmbit de la pesca professional mitjançant el Decret 118/2018, de
19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya,
que implica la participació de totes les parts involucrades en els àmbits de
decisió. La cogestió posa totes les parts en situació d’igualtat en el moment de
prendre decisions de gestió, i, per tant, es tracta d’un sistema que ajuda a
corresponsabilitzar el sector econòmic mateix que en depèn. A partir d’aquesta
experiència, es proposa aquest model de gestió pioner i innovador com a
sistema de gestió del conjunt de sectors econòmics que tenen lloc al mar i elevar
un nivell més el grau de cogestió per establir una xarxa horitzontal de presa de
decisions entre totes les activitats.
Especialment rellevant és el paper que té l’àmbit científic a l’hora de transferir
el coneixement necessari per a la presa de decisions. Catalunya disposa d’una
xarxa de centres científics punters en les diferents disciplines vinculades amb
la recerca en el medi marí i marítim. El Consell ha de donar el marc de
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col·laboració entre tots plegats i també ha de mantenir un contacte estable
bidireccional sector-científic que faci possible la transferència tecnològica als
diferents sectors econòmics.
La gestió adaptativa com a fórmula per a mantenir el bon estat del mar i alhora
garantir un desenvolupament sostenible de l’Economia Blava a Catalunya serà
possible en la mesura que es doni aquest contacte bidireccional i mantingut en
el temps.
Val a dir que l’actuació del Consell s’emmarca en la Política Marítima Integrada
(PMI) de la Unió Europea, que té com a objectiu donar un enfocament més
coherent i integrat a les qüestions marítimes mitjançant una major coordinació
entre els diferents àmbits sectorials. A més, per contribuir a assolir els objectius
de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible, i
inclusiu, la PMI va promoure l’any 2012 com una prioritat el Creixement Blau.
I mitjançant l’Acord GOV/132/2019, de 25 de setembre, es va aprovar el Pla
nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, amb l’objectiu
principal d’assegurar l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 mitjançant les polítiques públiques
impulsades i gestionades per la Generalitat de Catalunya. En compliment de
diversos objectius de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i especialment l’ODS
14 Conservar i utilitzar de forma sostenible els mars i oceans, s’assumeix el
compromís d’implementar un nou model de governança del mar basat en la
cogestió de l’àmbit marí i costaner.
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El Govern aprova l’ampliació de la plantilla del
Departament d’Educació amb més de 1.000
professionals


Concretament, 764 dotacions de personal per atendre les
necessitats d’escolarització; 185 per a l’escola inclusiva i 57 per als
processos d’integració de centres que han tingut lloc durant el curs
2020-2021



Aquestes dotacions se sumaran a la plantilla estructural dels
centres educatius, a més dels reforços Covid del curs actual, que
es mantindran per al curs vinent

El Govern ha aprovat avui l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació
amb 1.006 professionals, per donar resposta a les necessitats de planificació
ordinària de l’activitat educativa. Concretament són 764 dotacions de personal
per atendre les necessitats d’escolarització i 185 dotacions per atendre les
necessitats d’escola inclusiva, que s’incorporaran a partir de l’1 de setembre de
2021. També s’han aprovat 57 dotacions per atendre les necessitats dels
processos d’integració de centres que ja han tingut lloc durant el curs 20202021. Aquestes dotacions se sumaran a la plantilla estructural dels centres
educatius, a més dels reforços Covid del curs actual, que es mantindran per al
curs vinent.
Pel que fa a les 764 dotacions per a necessitats d’escolarització, 747 d’aquestes
corresponen a personal docent i 17 a personal d’administració i serveis i a
professionals d’atenció educativa. Aquestes necessitats estan vinculades al
creixement de la població en àmbits rurals de Catalunya que implica, en primer
lloc, l’augment de la demanda d’escolarització en el nivell d’ensenyament
secundari; en segon lloc, la concentració excessiva, que demana posar
recursos per mantenir la concentració d’alumnes en les ràtios normativament
establertes i, en tercer lloc, la necessitat d’atendre l’alumnat de manera
personalitzada.
En relació amb la creació de 185 dotacions per atendre les necessitats d’escola
inclusiva, 100 corresponen a personal docent i 85 a professionals d’atenció
educativa, per garantir el seguiment de l’alumnat i l’assessorament als mestres
i professorat dels centres que acullen alumnat amb diferents trets de diversitat.
L’objectiu és que les escoles siguin espais de creixement i compensació de
desigualtats per a tot l’alumnat, incloent-hi el que presenta algun tipus de
discapacitat.
Sobre les 57 dotacions per a processos d’integració, 53 de personal docent i 4
de personal d’administració i serveis, es tracta d’incorporar noves dotacions per
la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que
el passat curs 2020-2021 han estat cinc. En aquests casos, esdevé necessària
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la incorporació dels recursos necessaris per atendre les necessitats de
funcionament d’aquests centres.
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El Govern aprova la creació administrativa de dues
escoles, dos instituts i deu instituts escola per al curs
2021-2022


També dona llum verda a la integració d’una escola en un institut
escola



L’objectiu és donar resposta a les necessitats d’escolarització de
determinats municipis

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es creen administrativament dues escoles,
dos instituts i deu instituts escola per al curs 2021-2022. També la supressió de
l’Escola Ramon Berenguer III per integració a l’Institut Escola Rec Comtal de
Barcelona. La previsió de la demanda d’escolarització aconsella revisar, en
determinats municipis, l’oferta de places escolars públiques per tal de
possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives.
El curs escolar 2021-2022 iniciaran la seva activitat lectiva els següents
centres:
Consorci d’Educació de Barcelona




Institut Angeleta Ferrer
Institut Escola Mirades
Institut dels Aliments de Barcelona

Serveis Territorials a Barcelona Comarques


Institut Escola El Morsell a Olivella

Serveis Territorials a la Catalunya Central


Institut Escola Guillem de Balsareny

Serveis Territorials a Girona



Escola de Palau de Santa Eulàlia
Institut Escola Montseny a Breda

Serveis Territorials a Lleida


Institut Escola d'Oliana

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental




Institut Escola Lluís Millet al Masnou
Institut Escola Santa Anna a Premià de Dalt

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre


Institut Escola El Perelló
9

Acords de Govern. 20.07.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

Serveis Territorials al Vallès Occidental




Institut Escola Virolet a Sabadell
Institut Escola Santiga a Santa Perpètua de Mogoda
Escola Nova a Sentmenat.

10
Acords de Govern. 20.07.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

Altres Acords de Govern
Comunicació al Govern de les obres d’estabilització d’un talús al vial entre
la BV-4131 i la C-1411a, a Puig-reig
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha
comunicat avui al Govern la declaració d’emergència de l’obra de millora
l’estabilitat d’un talús situat al vial de connexió entre les carreteres BV-4131 i C1411z, a Puig-reig. El pressupost destinat a aquesta actuació és de prop de
755.000 euros i el termini dels treballs és de cinc mesos.
Les obres que es duran a terme consisteixen en el sanejament i neteja del
terreny, el reforç del talús amb formigó projectat, la instal·lació de malles i xarxa
de cables, les tasques d’ancoratge en determinats punts del talús i l’execució
d’elements per a millorar el drenatge del terreny.
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Nomenaments
Josep Maria Palau i Arnau, director de Serveis d’Igualtat i Feminismes
Nascut a Jorba l’any 1968.
És llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB) i està estudiant el 4t curs
del Grau en Dret (UOC). Ha realitzat cursos del doctorat en Creació, Estratègia
i Gestió d’Empreses (UAB), un màster en Desenvolupament Local i Regional
(UB), un postgrau en Administració Pública (UPF) i un postgrau en Hisenda
Autonòmica i Local: Pressupost, Comptabilitat i Control (UB).
Ha treballat a l’Ajuntament d’Igualada com a Tècnic de Promoció Econòmica
(1993-1994), com a cap del Servei de Promoció Econòmica (1995-2007) i com
a cap del Servei d’Organització, Qualitat i Control de Gestió (2011-2015).
També ha exercit de responsable de Control Intern, Extern i Auditoria Financera
del Consorci Sociosanitari d’Igualada (2013-2015) i de vocal en el Consell
Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia (des del 2015 fins a l’actualitat).
A la Generalitat de Catalunya, ha treballat com a director dels Serveis
Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa (2007-2011), com a responsable d’Anàlisi Econòmic i Financer de les
Corporacions Locals de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya (2016-2019) i com a subdirector general
de Recursos Econòmics i Contractació del Departament de Salut (2019- 2021).
També ha estat càrrec electe en el seu poble d’origen (alcalde de Jorba 20032015) i en la seva ciutat d’adopció (regidor a Igualada 2015-2019).
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