Nova normativa en
fertilització: com afecta al
cultiu de l’arròs?
Jornada tècnica
AMPOSTA, dijous 20 de febrer de 2020

Presentació
El Decret 153/2019 regula la gestió de
la fertilització del sòl i de les
dejeccions
ramaderes
i
altres
fertilitzants nitrogenats, i estableix
mesures dirigides a reduir i prevenir la
contaminació deguda als nitrats
d’origen agrari. També aprova el
programa d’actuació aplicable a les
zones vulnerables designades a
Catalunya en compliment de la
directiva de nitrats.
Les noves normes establertes són
aplicables a les tasques de gestió de
dejeccions
i
altres
fertilitzants
nitrogenats que es fan a tota
Catalunya. Per aquest motiu, és
necessari recalcar que hi ha
referències del Decret que són
aplicables tant en zones vulnerables
com en zones no vulnerables. Així
mateix, modifica molts aspectes
fonamentals pel que fa a la gestió a
l’explotació ramadera i a la fertilització,
i desplega algunes disposicions que
repercuteixen
directament
sobre
agricultors i ramaders en cas de no
complir-les.
En
aquesta sessió
informativa s’abordaran els trets més
rellevants de la nova normativa que és
d’aplicació tant a ramaders com a
agricultors.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la jornada
Sra. Rosabel Arbó, cap de l’Oficina Comarcal del Montsià.
9.45 h Criteris normatius per a garantir la correcta gestió de la
fertilització
Sra. Gemma Murillo, tècnica del Servei de Sòls i Gestió
Mediambiental de la Producció Agrària.
11.15 h Pausa - Cafè
11.45 h El llibre de gestió de fertilitzants i la declaració anual de
nitrogen (DAN) en el cultiu de l’arròs
Sr. Jordi Ferré, tècnic del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de
la Producció Agrària.
13.00 h Cloenda de la jornada
Representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP).

Lloc de realització
Comunitat de regants de la Dreta de l’Ebre
Passeig del Canal, 43-49
43870 - AMPOSTA

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Oficina Comarcal del
Montsià: Sra. Rosabel Arbó
(Tel.: 977 702 507- A/e: rosabel.arbo@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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