GESTIÓ DE FEMS I PURINS, SL
Assemblea General

Gestió de Fems i Purins
Gestió Pla col·lectiu i novetats
DISSOLUCIÓ DEL PLA COL·LECTIU I CREACIÓ D’UN CENTRE DE GESTIÓ
D’acord amb el nou Decret de dejeccions Ramaderes (Decret 153/2019), tots els Plans Col·lectius
s’han de dissoldre. És per això, que s’està duent a terme una revisió de cadascuna de les
explotacions ramaderes que formen part del Pla Col·lectiu per tal de poder elaborar un Pla de
dejeccions ramaderes individual. Els Plans de dejeccions ramaderes individuals podran gestionar
totes les dejeccions a través de superfície agrícola que formi part del pla individual o a través del
centre de gestió que ha creat Gestió de Fems i Purins.

NITROGEN DE REFERÈNCIA
El nou decret introdueix el concepte del Nitrogen de referència. Aquest Nitrogen fa referència a la
quantitat de Nitrogen generat en l’explotació ramadera que es pot aplicar en terres ubicades en
Zona Vulnerable.
S’ha presentat al DARP una proposta d’assignació de Nitrogen de referència a cadascuna de les
explotacions que formen part del pla Col·lectiu. Aquesta assignació s’ha fet tenint en compte el
número d’hectàrees en Zona Vulnerable que cadascuna de les explotacions ramaderes té dins el
Pla Col·lectiu.
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DECLARACIONS ANUALS DE NITROGEN
Abans del 14 de febrer de 2020 es van presentar totes les Declaracions Anuals de Nitrogen de
l’any 2019 de totes les explotacions ramaderes del Pla Col·lectiu.
Abans del 15 de gener de 2021 s’han de presentar les Declaracions Anuals de Nitrogen de
les explotacions ramaderes i també de les explotacions agrícoles amb més de 4 ha en secà (o
equivalent). S’han de declarar les aplicacions nitrogenades fetes durant el període de 01-092019 a 31-08-2020

BALANÇ DE NITROGEN DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES
Nova metodologia per tal de quantificar el Nitrogen i Fòsfor que genera una explotació ramadera
tenint en compte els animals efectivament engreixats i el pinso consumit. Substituirà els
certificats de reducció de Nitrogen que elaboraven els diferents fabricants de pinsos.
El primer Balanç de Nitrogen que es va poder presentar va ser el Balanç 2019 (moviments de
porcs i consums de pinso del període de 01-09-2018 a 31-08-2019). Es van elaborar balanços
de vàries explotacions ramaderes sobretot de porcs d’engreix que disposaven d’una reducció de
Nitrogen del 25%. S’ha observat que la reducció que surt al Balanç, és superior. La nova
reducció de Nitrogen que s’obté a partir del Balanç es pot traslladar al Pla de dejeccions
ramaderes
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BALANÇ DE NITROGEN DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES

Des del del dia 15 d’octubre i fins al día 15 de gener de 2021, es poden presentar
els Balanços de Nitrogen 2020 (moviments de porcs i consums de pinsos de l’1 de
setembre de 2019 a 31 d’agost de 2020)
➢ Qui ha de fer el Balanç de Nitrogen
-

Les explotacions ramaderes que van presentar el Balanç de Nitrogen 2019

-

Les explotacions ramaderes que tinguin una dieta de nivell 1 (5% de reducció), 2 (12% de
reducció) o 3a (25% de reducció). Aquestes dietes tenen vigència fins el 31 de març de
2021

- Les explotacions ramaderes que tinguin una dieta de nivell 3b (Reducció superior al 25%
en engreix i superior al 12% en truges) en les quals la dieta del nivell 3b tingui vigència fins el
31 de març de 2021. Hi ha dietes del nivell 3b que tenen vigència fins al 31 de març de 2022.
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PROPOSTA DE NOVES ZONES VULNERABLES
En data 28 de febrer de 2020 es va publicar una Proposta d’Ordre en la qual es revisen les
zones Vulnerables. Entre els municipis que es proposen per a passar a ser Zona Vulnerable hi
ha els municipis d’Artesa de Segre, Vilanova de Meià i La Baronia de Rialb.
Gestió de Fems i Purins juntament amb la Cooperativa d’Artesa de Segre, van presentar unes
al·legacions a aquesta Proposta d’Ordre.

La Cooperativa d’Artesa de Segre està duent a terme un estudi sobre com evolucionen els
nivells de Nitrats en el tram del riu Boix que segons el DARP s’han trobat nivells elevats de
nitrats.

INICI DELS TRÀMITS PER TAL D’INSTAL·LAR UN SISTEMA DE TRACTAMENT
CONJUNT DE DEJECCIONS RAMADERES
La Cooperativa d’Artesa de Segre està treballant per tal de construir una planta de tractament
de purins que permeti gestionar una part de les dejeccions ramaderes de la zona.
Es disposa d’un possible emplaçament i s’ha presentat un projecte a Urbanisme per a que es
pronunciïn sobre la possibilitat de dur a terme la planta de tractament en l’indret proposat.
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VERIFICACIÓ PERIÒDICA BASSES DE PURÍ

Les instal·lacions d’emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides
externes a les naus (les que es troben a l’interior de l’explotació ramadera i les
instal·lacions d’emmagatzematge en destinació), estan subjectes a una
verificació periòdica, cada 6 anys de la impermeabilitat, integritat estructural i
estat dels materials impermeabilitzants.
La primera verificació s’ha de presentar en els següents terminis:
Explotacions

d’Annex

I

o

II

en zona

vulnerable
Explotacions porcines d’Annex III amb => de
1.200 places de porcs d’engreix
Explotacions porcines d’Annex III amb < de
1.200 places de porcs d’engreix
Resta d’instal·lacions

25/07/2020
25/07/2021
25/07/2022
25/07/2023
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TÈCNIC ASSESSOR EN FERTILITZACIÓ

Les explotacions agràries han de disposar d'assessorament en fertilització, realitzat per part
d'una persona assessora en fertilització en determinats casos:
a) Quan apliquin dejeccions en el supòsits:
•
•
•

•
•

En recintes de blat de moro de regadiu en que s’hagin aplicat purins un cop ha finalitzat el
cultiu (si es compleixen certs requisits).
Quan es vulgui incrementar la quantitat màxima de nitrogen en un 25%.
Quan a través d’un control del DAAM, la quantitat de fòsfor supera el límit de 80 mg P/kg
sòl sec.
Tractaments de dejeccions per nitrificació-desnitrificació, electro-coagulació o equivalent.
En certes explotacions o terres ubicades en zona vulnerable de tipus B

- b) Si tenen una superfície de cultius superior a 20 ha de secà o equivalent ( 1 ha de cultius
de regadiu equival a 2 ha de secà.
Juliol de 2020

Juliol de 2021
Juliol de 2022

Si més del 50% de la superfície agrícola està
situada en ZV-A
Si més del 50% de la superfície agrícola està
situada en ZV-B
Resta de casos

