Canvis normatius en la
gestió i aplicació de les
dejeccions ramaderes
Jornada tècnica
IVARS D’URGELL, dimarts 27 de març de 2018

Presentació
La producció agrícola té en la
fertilització un dels seus components
principals alhora que és una de les
principals despeses de les explotacions
agrícoles. L’aplicació de dejeccions
ramaderes és una oportunitat per
millorar
la
rendibilitat
tant
per
l’agricultura com per la ramaderia.
Amb motiu de la propera publicació del
nou
decret
de
les
dejeccions
ramaderes, la Cooperativa i el DARP
han cregut convenient realitzar aquesta
jornada per informar tant a agricultors
com a ramaders sobre aquesta nova
normativa
que
integra
canvis
importants, especialment en les zones
vulnerables, per tal d’adoptar les
mesures adients per a la correcta gestió
i una millor eficiència en l’aplicació de
les dejeccions ramaderes respectant el
medi ambient.
Aquesta jornada pretén, doncs, ajudar a
agricultors i ramaders a actualitzar
coneixements agronòmics, legals i de
gestió de la fertilització i les dejeccions

Programa
9.45 h Inscripcions
10.00 h Inauguració i presentació de la jornada
Sr. Josep Coll, president de la Cooperativa d’Ivars.
10.10 h Gestió de dejeccions ramaderes a la Cooperativa d’Ivars:
situació actual i perspectives de futur
Sra. Mar Ribalta i Sr. Sebastià Cela, Cooperativa d’Ivars d’Urgell.
11.00 h Pausa - cafè
11.30 h Nous criteris normatius per a garantir la correcta gestió de les
dejeccions ramaderes
Sr. Carles Esquerda, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària. DARP.
El per què de les novetats normatives pel que fa a la fertilització
Sra. Elena Puigpinós, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària. DARP.
13.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell. DARP.

ramaderes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Sala d’actes de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell
Plaça Bisbe Coll, 9
25260 - IVARS D’URGELL

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal del
DARP al Pla d’Urgell:
Tel.: 973 601 051 – A/e: apurgell.daam@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

189067 / 2,25

