Aplicació de les Millors
Tècniques Disponibles
Jornada tècnica
BELLPUIG, dijous 7 de febrer de 2019
Presentació
L’objectiu de la jornada és resoldre els
dubtes que planteja la implantació de
les millors tècniques disponibles
(MTD) als ramaders del sector porcí i
de l’aviram: què són les MTD, el
calendari d’aplicació i el procés
administratiu de revisió.
Es farà un repàs de les conclusions de
les principals MTD, un primer grup de
les MTD relatives a la gestió
nutricional, l’emmagatzematge de les
dejeccions, els tractaments in situ i la
seva aplicació agrícola. Un segon grup
de les MTD relatives al sistema de
gestió ambiental i bones pràctiques
ambientals, l’ús eficient de l’aigua i la
reducció d’emissions d’amoníac a les
naus. I es presentarà l’eina de càlcul
dels nivells d’emissió de P, N i
amoníac associats a les MTD.
Es faran explicacions breus seguides
de temps perquè els assistents puguin
intervenir, plantejar dubtes i debatre
sobre el tema exposat.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Santi Querol, responsable de sectors ramaders de la Unió de
Pagesos de Catalunya.
Sr. Jordi Armengol, responsable del sector de l’aviram de la Unió de
Pagesos de Catalunya.
10.15 h Què són les MTD. Modificació i revisió de les autoritzacions
ambientals
Sr. Albert Avellaneda Bargués. Cap de la Secció de les Millors
Tècniques Disponibles del DTES.
11.00 h Conclusions sobre les MTD relatives a la gestió nutricional,
l’emmagatzematge de les dejeccions, els tractaments in situ i la
seva aplicació agrícola
Sr. Juanjo Esquerda Sentís. Tècnic del Servei de Sòls i Gestió
Mediambiental de la Producció Agrària del DARP.
12.00 h Pausa
12.30 h Conclusions sobre les MTD relatives al sistema de gestió
ambiental i bones pràctiques ambientals, l’ús eficient de l’aigua
i la reducció d’emissions d’amoníac a les naus
Sr. Enric Pueyo Bes. Tècnic de la Secció de les Millors Tècniques
Disponibles del DTES.
13.30 h Presentació de l’eina de càlcul dels nivells d’emissió associats
a les MTD per a la comprovació dels nivells d’emissió
Sr. Fernando Zaera Garcia. Servei d'Informació, Inspecció i Control
Ambiental d'Activitats del DTES.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ferran de Noguera Betriu, director dels Serveis Territorials del
DARP a Lleida.

Organització

Lloc de realització
Llotja de Bellpuig
Avinguda de Lleida, 81
25250 BELLPUIG

Col·laboració
Departament de Territori i
Sostenibilitat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de: Unió de Pagesos
Sr. Víctor Mateu (Tel.: 607 83 39 01 - A/e: lleida@uniopagesos.cat).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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