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L’obligació de conrear com a bon 
pagès i la normativa europea*

Andrés Miguel Cosialls Ubach**

Profesor Contratado Doctor de Derecho 
Centro Universitario de la Defensa-AGM

I. Introducció. II. La condicionalitat i el bon pagès. 1. L’ús de la finca. 2. El bon 
manteniment de la finca. III. Conclusió

I. INTRODUCCIÓ

L’article 623-9 PCCCat (Projecte de llei del Llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes)1  conté l’obligació derivada 
del contracte de conreu de conrear segons ús i costum de bon pagès, d’acord 
amb les bones pràctiques agràries i les limitacions específiques2 a què estiguin 
sotmeses determinades zones del territori en funció de la normativa en vigor, 
encara que no hagi estat pactada expressament. Aquesta obligació ja estava  

* Aquest treball s’emmarca dins de les activitats del Grup de Recerca Consolidat de la 
Generalitat de Catalunya “Dret Civil Català i Dret Privat Europeu” (2014SGR223) i del Projecte 
de Recerca “El Instrumento Opcional de Derecho Contractual Europeo” (MINECO DER2012-
37898-C02-01).

** Les opinions expressades en aquest treball són de l’exclusiva responsabilitat de l’autor i poden 
no coincidir amb les de la Institució on presta els seus serveis.

1 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, nº 505, de 25 de febrer de 2015, p. 6 i ss.

2 Com afirma el Tribunal Suprem, una clàusula inserida en un contracte on s’exigia que 
el conreador havia de cultivar el terreny “según el uso y costumbre de buen labrador”, 
no implica que aquell cultiu ha d’aconseguir una producció determinada, sinó que es 
refereix a que “labra[r]a y trabaja[r]a la tierra normalmente y de modo correcto”. Vid. STS 
de 24 de març de 2008, Id. Cendoj: 28079110012008100556. Cfr. Vaquer Aloy, Antoni: 
“Article 9”, en Vaquer Aloy, Antoni (Coord.): Comentaris a la Llei de Contractes de Conreu 
La nova regulació de l’arrendament rústic, la parceria i la masoveria a Catalunya, Ed. Atelier 
Editorial, Barcelona, 2009, p. 104. Sobre el contingut de l’obligació de conrear com a bon 
pagès, consulteu: SAP Málaga, de 7 de maig de 2014, Id. Cendoj: 29067370062014100305; 
SAP València, de 9 d’abril de 2014, Id. Cendoj: 46250370072014100133; SAP Toledo, de 18 
de setembre de 2013, Id. Cendoj: 45168370022013100343; SAP València, de 28 de juny de 
2013, Id. Cendoj: 46250370072013100325; SAP Castellón, de 25 de mayo de 2012, Id. Cendoj: 
12040370032012100255; SAP Sevilla, de 1 de febrer de 2012, Id. Cendoj: 41091370052012100056; 
SAP Barcelona, de 28 de febrer de 2007, Id. Cendoj: 08019370042007100091, SAP Barcelona, de 
3 d’octubre de 2006, Id. Cendoj: 08019370132006100581, que diu: “llevará las tierras a uso y 
costumbre de buen labrador, plantando otoñales, cereales y forrajez en régimen de rotación, 
... labrando los bancales, tumbando las tierras hacia la cota superior; limpiando y conservando 
las rasas, acequias, vallas, caminos y balsas..”; entre d’altres sentències.
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prevista a l’article 9 de la Llei de Contractes de Conreu (Llei 1/2008) amb el 
mateix text3 i provenia de la tradició jurídica catalana en aquesta matèria.4

Aquestes bones pràctiques agràries, a banda de les establertes pel costumari 
propi de les contrades on es trobi la finca arrendada, tenen com a guia a seguir 
les disposicions de la Unió Europea sobre condicionalitat. La condicionalitat és 
un conjunt d’obligacions de com conrear una finca.

Actualment, la normativa de la condicionalitat s’ha separat del Reglament 
que s’ocupa del règim de pagaments directes de la Política Agrícola Comuna, 
on estava situada fins a l’actual Reforma de la PAC.

Com afirma el Considerant 54 del Reglament 1306/2013, el sistema de 
condicionalitat incorpora a la PAC normes bàsiques en matèria de medi 
ambient, canvi climàtic, bones condicions agràries i mediambientals de la 
terra, salut pública, sanitat animal, fitosanitat i benestar animal.

El Reglament de Pagaments Directes fixa dos objectius principals respecte 
de la condicionalitat. El primer és que el compliment de la condicionalitat i la 
millor conscienciació sobre la necessitat de respectar les normes bàsiques han 
de contribuir al desenvolupament d’una agricultura sostenible. En segon lloc, 
la condicionalitat pretén proporcionar una coherència de la política agrícola 
amb les polítiques en matèria de medi ambient, salut pública, sanitat animal, 
fitosanitat i benestar animal.

Tot i que el Reglament Europeu 1306/2013 afirma que el sistema 
de condicionalitat havia de simplificar les obligacions dels conreadors, 
continua existint una llista amb requisits legals de gestió i bones conductes 
agràries en el Reglament 1306/2013. No obstant això, aquesta nova llista 
organitza els requisits i les normes en una única llista i els agrupa per àrees 
i temes.

II. LA CONDICIONALITAT I EL BON PAGÈS

L’article 93 RUE 1306/2013 estableix que les normes de condicionalitat 
seran els requisits legals de gestió, previstos per la legislació de la Unió, i les 
normes en matèria de bones condicions agràries. El catàleg de normes és 
molt ampli. Abarca des del cultiu de la terra, la cura del bestiar o la protecció 
del medi ambient, la flora i la fauna. Aquí, únicament s’analitzen algunes 
d’aquelles obligacions que afecten directament al conreador com arrendatari 
d’una finca.

3 A banda del conreador, el masover també ha de complir amb aquest ús i costum. Cfr. Art. 39 
LCC i art. 623-33 PCCCat.

4 Així, l’any 1920, l’Oficina d’Estudis Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya va publicar 
quins eren els usos i costums de bon pagès. Vid. Oficina d’Estudis Jurídics – Mancomunitat 
de Catalunya: Costumari Català – Vol. I – Usos i costums de Bon Pagès sobre Boscos i Arbredes, 
Impremta Casa de Caritat, Barcelona, 1920. Posteriorment, l’article 3 de la Llei de Contractes 
de Conreu de 1934 establia que era “obligació natural derivada del contracte, la de conrear 
segons l’ús i costum de bon pagès tal com s’entén en la comarca”. Vid. Butlletí Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, Any II, Vol. II, nº 102, 12 d’abril de 1934, p. 229.
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1. L’ús de la finca

a) De la maquinària utilitzada per realitzar els cultius

El conreador podrà, en principi, utilitzar tots els mitjans ideals per dur a 
terme el seu propòsit: cultivar5 la finca.6 Pot utilitzar qualsevol tipus de mitjà 
per dur a terme aquesta tasca? La resposta hauria de ser afirmativa, però la 
normativa de la condicionalitat de la PAC restringeix l’ús de maquinària 
agrícola en determinats supòsits.

El Tribunal Suprem7 ha reconegut que aquest tipus de limitacions estan 
justificades per evitar una “contaminació mediambiental intensa”, perjudicant 
la propietat privada del veïnat. Hualde Manso8 assenyala que la funció social 

5 Llevat dels supòsits contractuals especials (arrendament de pastures, conservació del 
patrimoni natural), on, no serà possible pensar amb aquesta faceta.

6 El Dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya sobre el Projecte de Llei de 
Contractes de Conreu afirmava en relació a les restriccions al dret de cultivar la terra que té 
el propietari que: “L’estatut jurídic de la propietat agrària reposa en la facultat de conrear, 
el ius colendi, en el sentit que el conreu produeixi un benefici en el seu titular; això és, una 
renda. Ara bé, la terra serà explotada en la direcció que més interessi a la col·lectivitat, que 
és una de les concrecions de la utilitat social que grava el sòl agrari i que ha consistit en 
una sèrie de deures i càrregues imposades al propietari, que permeten privilegiar el pagès 
que cultiva directament la terra, cosa que ha avalat el Tribunal Constitucional negant que 
vulneri el principi d’igualtat el tractament diferenciat dels conreadors directes o personals. 
Així, va afirmar que «la diferencia de tratamiento[...] responde a unos criterios constantes 
de protección de las relaciones arrendaticias caracterizadas por el cultivo personal[...] no es 
desde valores formales como sustanciales, atentatoria al principio de igualdad[...] una norma 
que dé soluciones diferentes para situaciones que son objetivamente distintas no puede 
calificarse, en modo alguno, de atentatoria al principio de igualdad, sino más bien conforme 
con las exigencias sustanciales valoradas por el legislador» (STC 8/1982, de 4 de març, FJ 6). El 
contingut essencial de la propietat agrària resideix en la rendibilitat, que és la utilitat privada 
que no pot ser anul·lada sense desnaturalitzar el concepte de domini rústic que s’enllaça amb 
la utilitat social prescrita constitucionalment per a «la modernització i desenvolupa-ment 
del sector agrícola» (art. 130.1 CE), «la millora de la qualitat de vida» i «la utilització racional 
dels recursos naturals» (art. 45.2 CE). Aquests mandats constitucionals seran concretats i 
desenvolupats pel legislador autonòmic, qui, quan sigui vigent la reforma estatutària en curs, 
tindrà en compte l’article 46.4 EAC que prescriu que els poders públics de Catalunya han de 
«vetllar per la cohesió econòmica i territorial aplicant polítiques que assegurin[...] el foment 
de les activitats agràries, ramaderes i silvícoles» i «han d’establir les condicions que permetin 
a totes les persones el gaudi del patrimoni natural i paisatgístic» (art. 46.3 EAC). Afegia el 
Dictamen que “un cop vista l’existència d’un fonament constitucional que permet la limitació 
del dret subjectiu a la propietat en funció de l’interès social en diversos sectors com ara la 
protecció del medi ambient, el paisatge urbà i rústic, el patrimoni cultural i monumental, 
l’agricultura i la ramaderia, entre d’altres, el que caldrà determinar és si les previsions legals 
són adequades i proporcionades a la funció social i si el dret a la propietat no es desnaturalitza 
fins a deixar de ser reconeixedor per les mesures previstes en el Projecte de llei [...]”. Vid. 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, VII Legislatura, Sisè període, nº 370, 24 de juliol 
de 2006, pp. 55 i 56. Sobre la funció social de la propietat agrària, consulteu: Cosialls Ubach, 
Andrés Miguel: Régimen jurídico de la propiedad agraria sujeta a la nueva PAC, Ed. Atelier, 
Barcelona, 2010, p. 58 i ss.

7 STS de 2 de febrer de 2001, RJ 2001/1003.
8 Hualde Manso, Teresa: Las inmisiones en el Derecho civil navarro, Ed. Universidad Pública de 

Navarra, Pamplona, 2004, p. 98.
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de la propietat és “la raó que determina aquests límits”. La funció social 
determina quin és l’ús legítim de la propietat establint la frontera entre l’ús 
permès i aquell antisocial. Per això, aquesta limitació no comporta una 
indemnització per la delimitació en l’ús de la cosa. Com assenyala Evangelio 
Llorca,9 en referència a les limitacions de l’ús, la socialització del dret implica 
que “progressivament [s’] exigeixi de cada subjecte una dosi major de 
cooperació social”. De la mateixa manera, quan la condicionalitat estableix la 
limitació d’utilitzar maquinària pesada en determinades ocasions s’empara en 
la funció social. La diferència existent entre les immissions i aquella és que 
l’interès protegit no és el del propietari confrontant —supòsits que tutelen la 
normativa sobre immissions— sinó el de la societat en conjunt,10 en tant que 
intenten preservar el medi ambient.

L’apartat 3r de l’Annex II del Reial Decret 486/2009, de 3 d’abril, establia 
expressament que s’havia d’utilitzar la maquinària adequada per al cultiu 
d’una finca. El motiu d’aquesta regulació era preservar la compactació dels sòls 
i mantenir la seva estructura.11 Igual que les immissions, aquesta regulació 
tenia evidents reminiscències ambientals. A primera vista, podríem afirmar 
que la limitació de l’ús de determinada maquinària beneficiava exclusivament 
al predi de l’agricultor. El sòl compactat d’una finca comporta una major 
dificultat en el seu cultiu. Tanmateix, la mesura s’adoptava perquè, en cas de 
precipitacions, el terreny absorbeixi la convenient aigua per evitar crescudes i 
desbordaments i proporcionant als aqüífers la deguda aportació hídrica. Així 
mateix, la compactació del sòl afavoreix la desertització del territori ja que la 
disminució de la macroporositat del sòl no aporta la suficient oxigenació del sòl, 
que comporta una disminució de l’activitat de les arrels, un menor creixement 
i una menor absorció d’aigua i nutrients. No obstant l’anterior, el recent Reial 
Decret 1078/2014,12 de 19 de desembre, va suprimir la referència a la utilització 
de maquinària agrícola adequada. Tot i que la Generalitat de Catalunya pot 
desenvolupar l’apartat corresponent a la Gestió mínima de les terres que reflecteixi 
les condicions específiques locals per limitar l’erosió, fent ús de la seva competència 
en matèria de legislació agrària. D’aquesta manera ho fa el vigent article 5.3 del 
Decret 221/2005, d’11 d’octubre, sobre l’aplicació de la condicionalitat en relació 
amb els ajuts directes de la política agrícola comuna.

9 Evangelio Llorca, Raquel: “El límite entre las inmisiones permitidas y las prohibidas: 
Criterios históricos de fijación”, Anuario de Derecho Civil, Núm. LIII-3, Julio 2000, p. 871.

10 Com deia el jurista català Narcís Fages i de Romà: “Qui mal cultiva la terra, a son país fa 
la guerra”. Vid. Fages i de Romà, Narcís: Cartilla Rural en Aforismes Catalans, Impremta i 
Llibreria de Gregori Matas de Bodallés, Figueras, 1849, p. 26.

11 Com afirma Hidalgo Granados la “compactación provocada por las labores es una 
desgraciada consecuencia de la mecanización. […] Las causas de la compactación son: 1º El 
paso con vehículos de ruedas neumáticas, que ocasionan una intensa y breve compresión. 
2ª Las zapatas de las orugas, que la provocan poco intensa, pero duradera. 3ª Los arados de 
disco, las rejas escarificadoras y las vertederas, que de más a menos y en el orden citado, 
también comprimen”. Vid. Hidalgo Granados, Antonio: “El laboreo con tractores en suelos 
regados”, Hojas Divulgadoras, nº 15/69, p. 7.

12 Es tracta d’una norma de caràcter bàsic. Així, la seva Disposició Final Primera estableix que 
“Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución 
Española, que reserva al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad econòmica”.
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Actualment, el Reial Decret 1078/2014 també ha suprimit la prohibició 
d’utilitzar maquinària per al conreu i la prohibició de circular sobre la 
finca quan tingui el sòl saturat, entollat —excepte en les finques de conreu 
d’arròs—, o amb neu.13 No obstant, és possible que l’Autoritat competent pugui 
establir excepcions en supòsits de necessitat.14 El Reial Decret estableix el 
catàleg de supòsits en els quals es podrà autoritzar, excepcionalment, l’ús de 
maquinària en les finques que reuneixin les característiques descrites. Així, 
l’Autoritat podrà permetre la utilització de maquinària sobre la finca per 
a les operacions de recol·lecció de collites, l’adob de cobertura, l’aplicació de 
tractaments fitosanitaris15 o per a l’alimentació del bestiar, quan coincideixin 
accidentalment amb èpoques de pluges.

Tot i que l’Agència Mediambiental Europea ha assenyalat que “l’ús de 
maquinària pesada pot ocasionar compactació del sòl, que augmenta la 
susceptibilitat a l’erosió del mateix. Les tasques excessives així com el conreu 
en condicions de baix contingut d’humitat poden conduir al deteriorament 
de l’estructura edàfica i a una major susceptibilitat a l’erosió”.16 El nou Reial 
Decret sobre la Condicionalitat no restringeix l’ús d’aquesta maquinària a la 
condició que no hi hagi empremtes de rodolament de la maquinària superior a 
15 centímetres de profunditat i no es superi el 25% del total de la finca quan es 
realitzi la collita i el 10% en la resta de supòsits esmentats.17

b) La utilització d’adobs i terres per incrementar la producció de la finca

Una de les millores a realitzar pel propietari a la seva finca és augmentar la 
fertilitat de la terra mitjançant l’aportació d’adobs, terres fèrtils o altres substàncies 
a la seva finca i aconseguir d’aquesta manera augmentar la qualitat de la terra.

13 La Llei 25/1982, d’Agricultura de Muntanya fixa una sèrie de principis d’ordenació, 
recuperació, ús i defensa d’aquest tipus d’agricultura. Un d’aquests principis està relacionat 
amb l’ús de la finca i la realització de les tasques agrícoles que permetin la “conservación de 
los suelos agrícolas y forestales con el fin de mantener su capacidad productiva, combatiendo 
la erosión y los efectos de la torrencialidad y aludes de nieve”.

14 Les noves Bones Condicions Agràries i Ambientals únicament es refereixen al cultiu de 
l’arròs per establir que es podran dur a terme tasques de refinament a aquelles parcel·les 
que s’hagin de destinar al cultiu de l’arròs o altres de reg, sense que calgui una autorització 
administrativa per alterar les particularitats topogràfiques. No obstant això, la normativa 
catalana encara ho preveu a l’article 5.3 in fine del Decret 211/2005: “A aquests efectes es 
consideren casos de necessitat els relacionats amb les operacions de recol·lecció de les 
collites, adobament de cobertora, de tractaments fitosanitaris, maneig i subministrament 
d’alimentació al bestiar, que coincideixin accidentalment amb èpoques de pluges”.

15 L’article 31.2 in fine del Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc 
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, disposa que quan 
s’apliquin productes fitosanitaris s’ha de respectar una banda de seguretat mínima, respecte de 
les masses d’aigua superficial de 5 metres. Aquest principi general no és d’aplicació als terrenys 
entollats on es cultiva l’arròs, entre d’altres: “No queden afectats per aquest requisit els cultius 
que es desenvolupin en terrenys inundats, com és el cas de l’arròs, ni les sèquies per a reg o altres 
infraestructures assimilables, sense perjudici de les mesures establertes en l’autorització del 
producte fitosanitari. Quan es pugui preveure un risc de contaminació de les aigües associat a 
aquests casos, la comunitat autònoma ha d’adoptar les mesures apropiades per mitigar-lo”.

16 European Environment Agency: Medio ambiente en Europa: segunda evaluación, p. 241. 
Consultat (4/7/14): http://reports.eea.europa.eu.

17 El Decret 211/2005 no es pronuncia sobre les empremtes de rodolament.
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Els adobs han estat, tradicionalment, l’aportament nutritiu del predi.18 El 
fems han anat donant pas a adobs químics inorgànics amb diversos compostos. 
Així mateix, fruit del gran desenvolupament de l’explotació ramadera porcina, 
el purí ha passat a ser un substitut d’aquests nutrients caracteritzat pel seu alt 
nivell en nitrogen.19 Tanmateix, el perill per al medi ambient i la contaminació 
dels aqüífers per nitrats ha ocasionat la limitació de l’ús d’aquest tipus de 
“adob” per part dels agricultors.20 La normativa de la condicionalitat ha 
establert uns criteris específics.

L’annex II del RUE 1306/2013 estableix en el seu Apartat “Aigua” que 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 és d’aplicació en el règim de pagaments subjectes a la Política 
Agrícola Comuna a partir de l’1 de gener de 2014.21

L’article 4 de la Directiva 91/676/CEE es refereix a la necessitat que els 
Estats Membres elaborin un codi de bones conductes agràries,22 i que hauran 
de formar i informar els agricultors en aquelles. Aquest article 4t fixa les bases 
per a l’establiment d’un determinat nombre de limitacions dominicals amb 
la finalitat de reduir la contaminació provocada pels nitrats. La normativa 
estatal23 sobre adobaments i nitrats ha d’establir els períodes en què no és 

18 “Para conservar intacta la fertilidad del suelo, conviene examinar la necesidad de 
la restitución, incontestable desde su principio”. Vid. González de Haro, Salvador: 
“Agotamiento de los suelos y necesidad de la restitución por el abonado”, Hojas Divulgadoras, 
Año XXXV, nº 7, Febrero 1943, p. 3.

19 Labrador Moreno, Juana; Guiberteau Cabanillas, Antonio; López Benítez, Luís; y, Reyes 
Pablos, José Luís: “La materia orgánica en los sistemas agrícolas. Manejo y utilización”, Hojas 
Divulgadoras, nº 3/93, pp. 1-44.

20 “La concentración del ganado en explotaciones sin tierra crea en muchos casos problemas 
con las deyecciones, constituyendo una carga que hay que eliminar, en vez de un recurso 
que hay que utilizar. La eliminación de estas deyecciones supone unos costes añadidos, 
ocasionando con mucha frecuencia una contaminación más o menos grave. Por otro lado, 
al no reciclar los elementos nutritivos contenidos en ellas, es preciso incrementar la dosis 
de abonos minerales, aparte de perderse la acción beneficiosa de la materia orgánica en el 
suelo”. Vid. Fuentes Yagüe, José Luis: “La fertilización en una agricultura alternativa”, Hojas 
Divulgadoras, nº 10/93, p. 3.

21 Vid. Art. 121.1 RUE 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel que 
es deroguen els Reglaments Europeus nº 352/78, nº 165/94, nº 2799/98, nº 814/2000, nº 
1290/2005 i nº 485/2008, del Consell.

22 A Catalunya, el Codi de Bones Pràctiques Agràries en relació amb el nitrogen, es recull 
en l’Ordre del 22 d’octubre de 1998 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya. Cal consultar també 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.

23 El Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació 
produïda pels nitrats provinents de fonts agràries va transposar a l’Ordenament Jurídic 
espanyol la Directiva 91/676/CE. Tanmateix, aquesta disposició únicament estableix un 
guió per la redacció dels Codis de Bones Pràctiques Agràries que haurien d’aprovar les 
diferents Comunitats Autònomes. L’Apartat A de l’Annex I fixa el contingut mínim dels 
Codis de Bones Pràctiques Agràries, reproduint el text de la Directiva: els períodes en que 
no es convenient l’aplicació de fertilitzants a la terra; l’aplicació de fertilitzants en terrenys 
inclinats i escarpats; etc. Per exemple, el Decret 77/1997, de 27 de maig, del Govern d’Aragó, 
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convenient l’aplicació de fertilitzants a les terres; l’aplicació de fertilitzants 
a camps en terrenys inclinats i escarpats; l’aplicació de fertilitzants a camps 
en terrenys hidromorfes, inundats, gelats o coberts de neu;24 les condicions 
d’aplicació de fertilitzants a terres properes a cursos d’aigua,25 entre altres 
aspectes.

El conreador ha de limitar l’ús de fertilitzants nitrogenats únicament a 
aquells conreus que ho requereixin. D’utilitzar-los, cal tenir en compte les 
condicions climàtiques, el tipus de sòl, el pendent, la quantitat de nitrogen 
procedent de purins, la quantitat de nitrogen procedent de la mineralització de 
la matèria orgànica, i el nitrogen existent en el sòl del predi.

La normativa comunitària fa referència als “cursos d’aigua”, concepte 
utilitzat també pels Codis de Bones Pràctiques Agràries autonòmics, per 
especificar una sèrie de limitacions que analitzarem més endavant.26 Què hem 
d’entendre legalment per curs d’aigua? Per això hem de remetre’ns a l’article 
4 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 juliol, que defineix legalment 
el concepte anàleg de llera: “Llit o llera natural d’una corrent contínua o 
discontínua és el terreny cobert per les aigües en les màximes crescudes 
ordinàries”.

pel s’aprova el Codi de Bones Pràctiques Agràries disposa que, respecte dels cereals d’hivern, 
s’evitarà l’abonat nitrogenat en sementera, podent-se realitzar en el reg i en els secans 
frescals aportacions màximes equivalents al 25% de les necessitats totals de Nitrogen, en 
forma ureica o amoniacal. L’aportació restant s’haurà de realitzar coincidint amb l’inici de 
la màxima demanda, en el afillat i quan comença a sortir la canya. La normativa catalana 
no és tan específica. Així, l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, de la Conselleria d’Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya únicament disposa que la fertilització dels cereals i farratges 
d’hivern no és recomanable realitzar-se durant el període de 15 de novembre a 15 de gener. 
Encara que afegeix que “[d]onada la gran variabilitat de condicions edàfiques, climàtiques 
i agronòmiques que hi ha a Catalunya és totalment impossible establir una periodicitat 
absoluta i el llistat anterior només ofereix una guia. Caldrà gairebé sempre una adaptació 
a les condicions locals. Com a regla general cal aproximar, al màxim en el temps, les 
disponibilitats del nitrogen aportat pel fertilitzant amb els moments de consum per part del 
cultiu; el límit a aquesta aproximació vindrà imposada per les tecnologies emprades i el tipus 
de cultiu. També com a norma general cal triar aquells moments d’aplicació en què el nitrogen 
s’aprofita més i no es produeixen danys al cultiu”. Cfr. López Bellido, Luis: “Abonado de los 
cereals de invierno: Trigo y Cebada”, en VV.AA. Guía Práctica de la Fertilización Racional de 
los Cultivos en España, Ed. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 
2010, p. 123 i ss.

24 D’acord amb l’Apartat 6.1. de l’Annex de l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, la limitació 
de l’aplicació de fertilitzants es justifica perquè es tracta d’evitar que les aplicacions de 
fertilitzants fetes en aquestes condicions puguin provocar problemes de contaminació via 
infiltració, escolament superficial o contaminació directa del corrent d’aigua. Així mateix, 
també està motivat per evitar la degradació de l’estructura del sòl.

25 L’Apartat 7.1 del Codi de Bones Pràctiques Agràries de Catalunya disposa que les obligacions 
relacionades amb la fertilització de terres properes a cursos d’aigua es deuen a que es pretén 
evitar és que l’escolament superficial que es pugui generar immediatament després o al cap 
de poc temps d’una aplicació de fertilitzants pugui arribar a afectar directament els cursos 
d’aigua. En aquest cas no es consideren ni els riscos associats a la infiltració, ni els lligats a les 
zones inundables, que es recullen en altres apartats del Codi.

26 Cfr. Amat Llombart, Pablo: “Régimen jurídico del agua en el marco del desarrollo rural: 
agua, agricultura y sostenibilidad medioambiental” en Vattier Fuenzalida, Carlos: El 
desarrollo rural en la PAC 2014-2020, Ed. Aranzadi, Cizur-Menor, 2012, pp. 279 i ss.
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L’article 5 d’aquest Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, va disposar que 
la competència per a l’establiment del Codi de Bones Pràctiques competia 
a les Comunitats Autònomes. Així mateix, l’esmentat article assenyalava 
que les bones pràctiques que s’incloguessin en aquells Codis constituïen 
simples recomanacions. Els agricultors les podrien “posar en pràctica de 
forma voluntària, amb la finalitat de reduir la contaminació produïda pels 
nitrats d’origen agrari”. Tanmateix, amb l’entrada en vigor del règim de 
pagament únic, aquestes recomanacions van passar a formar part del corpus 
de la condicionalitat i, actualment, constitueixen veritables obligacions que el 
conreador haurà de complir d’acord amb l’article 623-9 PCCCat.

Tot i que del nou Reial Decret ha desaparegut també la limitació de 
l’aplicació de fertilitzants, compost o purins a aquelles terres que no estiguessin 
embassades o amb neu o la prohibició de netejar la maquinària emprada per 
a aquestes aplicacions sobre terrenys entollats,27 el conreador haurà de seguir 
duent-les a terme d’acord amb l’article 6 LCC, el Codi de Bones Pràctiques 
Agràries en vigor28 i l’article 5.5.b.3 del Decret 221/2005, de la Generalitat de 
Catalunya.29

La normativa sobre condicionalitat també regulava, fins l’entrada en 
vigor del Reial Decret 1078/2014, la possibilitat d’emmagatzemar els adobs 
consistents en fems ramaders en la finca. El Codi Civil recull la possibilitat 
que els adobs que estiguin destinats al conreu d’una heretat estiguin situats 
a les “terres on vagin a utilitzar-se” (art. 334 CC). Així, l’anterior normativa 
especificava, dins de l’apartat corresponent al manteniment dels hàbitats, 
que el conreador no podia emmagatzemar els fems a la finca sense més, havia 
de disposar o construir una sèrie de construccions estanques i amb capacitat 
suficient com per exemple: “tancs d’emmagatzematge, fosses, femers, basses 
impermeabilitzades naturals o artificials”. Actualment, el Reial Decret no 
estableix expressament cap previsió al respecte. No obstant, segueix essent 
d’aplicació, per una banda, en virtut dels principis generals que estableix 
la Directiva 91/676/CEE i l’Annex 1.A.1 del Reial Decret 261/1996, de 16 
de febrer;30 per altra, en virtut de l’article 5.5.c del Decret 221/2005, de la 

27 Que fou una novetat al Reial Decret 486/2009.
28 Codi de Bones Pràctiques Agràries que té com a fonament la Directiva 91/676/CE a la que 

remet expressament el Reial Decret 1078/2014. Per tant, s’inclouria dins de la condicionalitat 
de forma indirecta. El Reial Decret únicament es refereix a les marges dels rius, llacs i 
llacunes.

29 “No es podran aplicar productes fitosanitaris, fertilitzants, fangs de depuradora, compost, 
purins o fems sobre terrenys entollats o amb neu i sobre aigües corrents o estancades. 
S’exceptua d’aquesta prohibició l’aplicació de tractaments fitosanitaris en parcel·les de 
cultiu d’arròs i en altres cultius quan la realització d’aquests tractaments coincideixin 
accidentalment amb èpoques de pluja”.

30 Concretament, aquest apartat de l’Annex disposa que els Codis de Bones Pràctiques Agrícoles 
hauran de regular la capacitat i el disseny dels tancs d’emmagatzemat dels fems, les mesures 
per evitar la contaminació de l’aigua per escorrentia i filtració en aigües superficials o 
subterrànies de líquids que continguin fems i residus provinents de productes vegetals 
emmagatzemats com el farratge ensitjat. En ambdós supòsits creiem que tot i que no forma part 
de la condicionalitat, el pagès continuarà estant obligat a du a terme els postulats que fixa el 
Codi de Bones Pràctiques Agràries. Les instruccions que figuren a aquest Codi són fonamentals 
per interpretar l’article 9 LCC i l’article 623-9 PCCCat: “conrear com a bon pagès”.
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Generalitat de Catalunya.31 Finalment, a Catalunya, l’Ordre del 22 d’octubre de 
199832 recull aquesta mesura als apartats 8.1.2 i 8.1.3.

L’aportació de terres a la finca constitueix una altra millora que cal fer en 
el predi. Generalment aquesta aportació de terres serà per proporcionar una 
millor qualitat del substrat, en ser les terres aportades de millor qualitat, o bé 
per cobrir algun desnivell. La Generalitat de Catalunya reconeix la pràctica 
dels propietaris en la utilització d’aquestes aportacions de terra per “millorar 
la finca”. Aquesta realitat va portar a la Generalitat de Catalunya a dictar el 
Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental 
en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques 
que s’efectuïn amb aportació de terres procedents de obres de la construcció.33 
Aquest Decret estableix que només es podrà destinar a la incorporació de terres 
a les finques rústiques un determinat tipus de terra, en concret les procedents 
de l’excavació contemplades en l’article 7.1.c del Decret 201/1994, sempre que 
compleixi amb l’objectiu agronòmic . El compliment dels objectius agraris 
que es persegueixen amb la “millora de la finca” són la finalitat agrícola, les 
pastures i l’aprofitament del bosc. El Decret assenyala que la importància de la 
regulació d’aquesta millora és per garantir la protecció del medi ambient. Així 
en la línia del principi de manteniment de l’estructura del terreny formulat per 
la condicionalitat, es limita l’aportació de terres. La capa superior final del sòl 
ha d’estar formada per terra vegetal, amb menys d’un 35% d’elements grans.

El País Basc34 és l’altra comunitat autònoma que havia regulat la matèria. 
En aquest cas, la normativa sobre condicionament i rebliment de terrenys 
era menys restrictiva que la catalana ja que, a més de les terres d’excavació, 
permetia les procedents de desmunts, moviments de terra, roques procedents 
d’aquests desmunts i moviments de terres i els àrids.

31 “Per evitar el risc de filtració i contaminació de les aigües superficials i subterrànies, les 
explotacions ramaderes en estabulació permanent o semipermanent hauran de disposar i 
utilitzar tancs d’emmagatzematge o fosses, femers i basses impermeabilitzades naturalment 
o artificialment i estancs i amb capacitat segons normativa vigent”.

32 La normativa específica autonòmica es troba als Codis de Bones Pràctiques Agràries. 
Concretament, el Codi català afirma que el sòl, a més de les seves funcions de producció 
d’aliments, en qualitat i quantitat, té un paper clau en el filtrat de les aigües. El Codi 
constitueix una espècie de “manual d’instruccions” per a l’agricultor que vulgui fertilitzar 
el seu camp. Distingeix els tipus de fertilitzants, estableix uns calendaris d’aplicació dels 
nitrats, indica els límits i condicions de fertilització en diferents sòls (amb pendent, a prop 
de cursos d’aigua, en zona de regadiu, etc.), la rotació dels cultius, així com una regulació dels 
plans de fertilització per a una correcta gestió dels nitrats.

33 Cfr. Muñiz Espada, Esther: “La urgencia de legislar sobre la Cohesión Territorial. Urbanismo 
y Espacio Rural”, Revista de Derecho Agrario y Alimentario, Segunda Época, Año XIX; nº 63, 
pp. 93 i ss.

34 Ho va fer amb els articles 2, 15 i Annex II del Decret 423/1994, de 2 de novembre, Boletín 
Oficial del País Vasco, núm. 239, de 19 de desembre de 1994, p. 15233. El Decret 49/2009, de 
24 de febrer, pel que es regulen l’eliminació de residus mitjançant el depòsit en abocadors i 
l’execució dels rebliments va derogar el Decret 423/1994.
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2. El bon manteniment de la finca

a) Manteniment del nivell de matèria orgànica del terreny

En primer lloc, la normativa europea sobre la condicionalitat s’ocupa de 
regular el manteniment del nivell de matèria orgànica del terreny. Aquest 
manteniment es realitzarà amb pràctiques adequades, inclosa la prohibició de la 
crema dels rostolls, excepte per raons fitosanitàries. El RUE 1306/2013 especifica 
que els Estats Membres poden establir com a única disposició normativa 
referent a aquest BCAM la de la prohibició de crema de rostolls. No obstant 
això, s’autoritza que els Estats Membres puguin establir requisits addicionals. El 
Reial Decret 1078/2014 recull aquesta regulació, però no estableix cap requisit 
addicional més enllà de remetre a la normativa específica.35

Si la crema es realitza per raons fitosanitàries aquesta ha d’estar autoritzada 
per l’Autoritat competent. A més, l’agricultor ha de complir les normes 
establertes en matèria de prevenció d’incendis, i, en particular, les relatives a 
l’amplada mínima d’una franja perimetral quan els terrenys confronten amb 
terrenys forestals.

A Espanya, a més de la gestió de rostolls i la prohibició de la seva crema, 
la normativa també aborda, respecte d’aquest aspecte, la gestió de la poda 
de cultius llenyosos i l’eliminació de les restes de la collita d’herbacis. No 
s’ha de confondre el subproducte de la palla amb els rostolls que romanen al 
camp. L’eliminació de les restes de la collita d’herbacis implicaria que l’única 
mesura acceptada sigui el picat de la palla. L’expressió és poc afortunada, ja 
que l’empaquetatge de la palla per a la seva posterior venda constituiria una 
bona gestió d’aquest subproducte. Respecte de la poda dels cultius llenyosos, 
els inspectors del Departament d’Agricultura han de comprovar que no hi 
hagi restes de poda o restes d’arrencada d’arbres sense recollir o triturar, i si 
aquestes estan en les finques d’una explotació confrontant.

b) Manteniment d’una cobertura mínima del sòl

En parcel·les de secà sembrades amb cultius herbacis d’hivern, no podrà 
efectuar-se una llaurada de volteig al camp entre la data de recol·lecció de la 
collita anterior i l’1 de setembre, excepte per a realitzar cultius secundaris. 
Així mateix, com a novetat respecte de l’anterior Reial Decret, també36 es podrà 
llaurar abans de l’1 de setembre si la finalitat és per que l’aïgua estancada 
s’inflitri o per incorporar matèria orgànica per tal fertilitzar la terra.37 S’ha 
d’examinar, així mateix, si el pendent38 de la finca és superior o inferior al 10% 

35 L’article 5.2.a in fine del Decret 221/2005 es pronuncia en la mateixa línia.
36 Cfr. BCAM 4 del Reial Decret 1078/2014.
37 Per exemple, la palla picada o adob verd. L’article 5.1.b.1 in fine del Decret 221/2005 ja 

contemplava la possibilitat de realitzar llaurades per incorporar matèria orgànica. Així 
mateix, també permet la llaurada per lluitar contra les males herbes (per exemple, la barrilla 
— Salsola kali)— o contra els incendis al constituir la terra llaurada un tallafocs molt eficient.

38 Fins al Reial Decret 1078/2014 es regulava la situació dels cultius de vinya, olivera i fruits 
closca. El Reial Decret 486/2009 prohibia el conreu amb volteig a favor del pendent la terra 
en recintes amb pendents superiors al 15%. Si hi havia bancals, s’ha d’evitar qualsevol tipus 
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i si, com a conseqüència de la llaurada de volteig, altres finques confrontants 
d’una altra explotació han patit erosió.39

Respecte de l’olivar amb pendent igual o superior al 10%, excepte aquell 
la pendent estigui compensada mitjançant terrasses o bancals, en què es 
mantingui el sòl nu al voltant de les oliveres mitjançant l’aplicació d’herbicides, 
ha de mantenir-se una coberta vegetal d’amplada mínima d’1 metre en els 
carrers transversals a la línia de màxim pendent o en els carrers paral·lels a 
aquesta línia.40

En tercer lloc, no s’ha d’arrencar cap peu de cultius llenyosos situats en 
recintes de pendent igual o superior al 15%. Únicament no es sancionaran 
aquelles arrencades que estiguin vinculades a una reposició autoritzada per 
l’Autoritat competent i en aquelles zones en què així s’estableixi.

A les terres de retirada o guaret s’ha de fer alguna de les següents 
pràctiques: tradicionals de cultiu, de mínim conreu o manteniment d’una 
coberta vegetal adequada, bé sigui espontània bé mitjançant la sembra 
d’espècies millorants. No obstant això, serà motiu d’infracció si s’aprecia la 
presència d’espècies plurianuals, arbustives o forestals, que indiquin que no 
s’ha realitzat cap pràctica de manteniment.

Finalment, respecte de les zones amb elevat risc d’erosió, s’han de respectar 
les restriccions que siguin establertes per l’Administració competent per evitar 
la degradació i la pèrdua de sòl.

c) Del manteniment de les particularitats topogràfiques

El Reial Decret 486/2009, en el seu article 2.e, s’encarregava de proporcionar 
una definició legal del concepte “terrasses de retenció”. Les definia com 
aquelles “feixes de pedra seca, els marges proveïts de vegetació herbàcia, 
arbustiva o arbòria; les terrasses i rases de contorn en el cas de llaurar a nivell 
i les barreres vives vegetals perpendiculars a la pendent que, mitjançant 
el control de les escolament, protegeixen el sòl de l’erosió”. Actualment, el 
Reial Decret 1078/2014 continua definint legalment el concepte de “terrassa 
de retenció”,41 dins de l’article 2.e que es refereix a les “Particularitats 
Topogràfiques”. Aquest concepte inclou, a banda de les terrasses de retenció, 
altres elements del paisatge que el pagès haurà de mantenir: “bardisses,42 

de labor agrícola que pugui afectar-ne l’estructura dels talussos existents. Aquesta prohibició 
segueix vigent a Catalunya, d’acord amb l’article 5.1.a del Decret 221/2005.

39 Cfr. Article 5.1.b.1 del Decret 221/2005.
40 Aquesta disposició no es troba recollida al Reial Decret 1078/2014. L’article 5.1.b.2 del Decret 

221/2005 estableix que en “cas que es mantingui el sòl nu al voltant de les oliveres mitjançant 
l’aplicació d’herbicides, caldrà mantenir una coberta vegetal en els carrers transversals 
a la línia de màxim pendent quan sigui igual o superior al 15%, tret que s’adoptin formes 
de conreu especials com bancals, cultiu en feixes, i es practiqui un treball del sòl de 
conservació”.

41 “Les feixes de pedra seca, els ribassos proveïts de vegetació herbàcia, arbustiva o arbòria, 
les terrasses i rases de contorn en el supòsit de conreu a nivell i les barreres vives vegetals 
perpendiculars al pendent que, mitjançant el control de les escorrenties, protegeixen el sòl de 
l’erosió”.

42 El Reial Decret 1078/2014 defineix legalment aquest concepte “alineació densa i uniforme 
d’arbustos que es s’utilitza per cercar, delimitar o cobrir zones i terrenys”.
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arbres aïllats, en filera i en grups, termenals,43 basses, llacunes, estanys i 
abeuradors naturals, illes i enclavaments de vegetació natural o roca, terrasses 
de retenció i, quan la comunitat autònoma així ho determini, vedrunes, petites 
construccions com ara murs de pedra seca, antics colomers o altres elements 
d’arquitectura tradicional que puguin servir d’aixopluc per a la flora i la 
fauna, a excepció d’aquelles construccions que poguessin comportar algun risc 
sanitari per la cabanya ramadera o per a la fauna silvestre”.

L’apartat 1.1 de l’Annex II del RD 486/2009 establia que aquestes terrasses de 
retenció s’havien de mantenir en bon estat de conservació, amb la seva capacitat 
de drenatge, així com els marges i cavallons existents, evitant els esfondraments 
i, molt especialment, la aparició de còrrecs. L’article 4.c del RD 2352/2004 
contemplava la mateixa previsió, però disposava que “s’hav[ia] de procedir a la 
seva reparació o a adoptar les mesures necessàries, en cada cas”. L’actual Reial 
Decret 1078/2014 ha suprimit quines accions concretes ha de realitzar el pagès 
(evitar els esfondraments, reparar les parets de pedra seca, entre d’altres), però 
continua obligant a mantenir-los en bon estat i no alterar-los (BCAM 7). Així, hi 
ha una obligació de conservació d’aquesta terrassa i, per tant, una obligació de 
mantenir la terrassa amb un bon nivell de drenatge. Si el drenatge de la terrassa 
es veu perjudicat per l’esfondrament del talús, el conreador haurà de reparar-lo.44

En aquest supòsit, la limitació de la llibertat de transformació consisteix 
en que no poden eliminar-se les diferents terrasses de retenció de la finca per 
convertir el camp en un predi continu i no dividit per espones. Generalment, 
aquestes terrasses de retenció es realitzen en terrenys amb certa pendent, com 
més gran és la pendent, els marges són més estrets en tenir les espones menor 
separació unes de les altres. Això dificulta, en alguns supòsits, la utilització 
de maquinària moderna, com les recol·lectores, degut a que el tall és més 
ample que l’amplitud de la terrassa o bancal. Tanmateix, aquestes terrasses 
afavoreixen la retenció de l’aigua i eviten l’arrossegament de la capa superficial 
del terreny on es concentra el major nombre de nutrients. D’aquí que la 
normativa, a més de no permetre la seva eliminació, imposi la seva especial 
conservació.

També cal recordar que la Regla BCAM 7 del nou Reglament Europeu 
estableix l’obligació de mantenir tanques, estanys, rases i arbres en filera, en 
grup o aïllats, límits i terrasses, inclosa la prohibició de tallar bardisses i arbres 
durant la temporada de cria i reproducció de les aus.

43 D’acord amb el Reial Decret 1078/2014, són la banda de terreny estable que discorre paral·lela 
al límit de la parcel·la agrícola i la separa físicament.

44 L’article 5.1.c del Decret 221/2005 disposa que es mantindran les terrasses de retenció 
en bon estat de conservació de la seva capacitat de drenatge i retenció d’escorrentia, així 
com els ribassos i cavallons que hi hagi i s’evitaran els aterraments i esllavissades i, molt 
especialment, l’aparició de còrrecs.
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III. CONCLUSIÓ

La normativa de la Unió Europea fixa una sèrie de bones pràctiques 
agrícoles que tot pagès ha de dur a terme. Així doncs, l’obligació de conrear 
com a bon pagès té com a guia a seguir la normativa sobre la condicionalitat. 
L’incompliment d’aquestes obligacions pot implicar que el propietari sol·liciti 
la resolució del contracte, d’acord amb l’article 26.3.f) de la Llei de Contractes 
de Conreu.45 D’aquesta manera, la Llei preveu que l’arrendador tindrà dret 
a resoldre el contracte d’arrendament quan l’arrendatari incompleixi les 
obligacions convingudes o que deriven de la llei, les bones pràctiques agràries i 
l’ús i el costum de la comarca.

45 Vid. Art. 623-20.3.f) PCCCat.










