
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA CREMA DE RESTES AGRÍCOLES ALS  CAMPS DE CONREU 

El Congreso de los Diputados i el Senado espanyols van aprovar el passat mes de desembre la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residus y suelos contaminados para una economia circular. L’articulat 
d’aquesta llei prohibeix la crema de residus vegetals en l’entorn agrari o silvícola i només es 
contempla aquesta quan compti amb una autorització expressa. La norma detalla que aquesta 
autorització ha de ser individualitzada i per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible 
abordar amb un altre tipus de tractament. Així mateix, cal que s’hi motivi adequadament que no 
existeixen altres mitjans per evitar la propagació de plagues. 

Tradicionalment, els pagesos han fet de manera segura les cremes de restes vegetals agràries i 
silvícoles als seus propis caps de conreu. Aquesta crema està regulada per diverses normes d’àmbit 
europeu, estatal i autonòmic. 

La nova llei espanyola exigeix un reciclat biològic de les restes vegetals per mitjà de trituració o 
piconatge. Això té diverses conseqüències negatives: 

- Genera un cost important per als pagesos, ja que han de llogar o adquirir maquinària adequada. 
- Suposa la necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles fòssils 
- Implica la generació i abocament a l’atmosfera d’una gran quantitat de CO2. 

Davant d’aquesta situació, i del fet que la llei no permet cap termini d’adaptació ni tampoc 
l’atorgament d’ajudes, hi ha un risc real que els pagesos optin per acumular les restes vegetals als 
camps sense tractar i sense cremar. 

Això derivarà en problemes com ara 

- Increment del perill d’incendis en conreus, molts dels quals poden estar envoltats de bosc 
- Aparició de problemes fitosanitaris com ara insectes barrinadors i fongs. 

Per tot plegat, el grup municipal de Junts pel Pla proposa els restants grups polítics representats a 
l’Ajuntament del Pla de Santa Maria l’adopció dels següents: 

ACORDS 

1. Demanar al govern espanyol els canvis normatius necessaris per tal que el sector 
agrícola pugui continuar cremant de forma segura les restes vegetals als mateixos camps de conreu. 

2. Traslladar aquest acord al Ministerio de Agricultura, a la Conselleria d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, del Senat i del Parlament de Catalunya. 


