Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Innovació en la gestió de dejeccions ramaderes

Resum
El nou model de fertilització que el DARP té en procés d’elaboració establirà noves obligacions en la
gestió de les dejeccions, algunes de les quals ja són vigents, i que impliquen, sens dubte un canvi en
l’actual funcionament de la gestió de les dejeccions ramaderes.

Objectius
Es pretén consolidar un grup operatiu per realitzar projectes pilot que validin les innovacions que es
considerin de més útilitat pels reptes exixtents:
-Aplicació GDN: per elaborar i modificar plans de gestió
-Declaració anual prèvia (DAP). Substituirà els plans de gestió.
-Declaració anual de gestió realitzada (DAR): Substituirà els llibres de gestió i la memòria anual.
-Tractaments de dejeccions: obligats per a explotacions ubicades en zones ZADER (> 25.000 kg N).
-GPS i registre automàtic de dades: transport a més de 10 km.
-Aplicacions: condicions per l’aplicació de la fracció líquida en reg.
-Maquinària: Obligació de tubs penjants, conductímetre i registre de calibratge.
-Compostatge: permet reduir fins a un 25% la capacitat.
-Reducció de N mitjançant l’alimentació.
-Centres de gestió: substituiran els plans conjunts

Conclusions
Gràcies al treball desenvolupat s'ha assolit el compromís de crear un Grup Operatiu, amb cooperatives
de la branca de ramaderia i llet de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, i l'IRTA i la
Fundació Mas Badia com a centres de recerca. Aquest Grup Operatiu ha definit els objectius i el pla de
treball d'un projecte pilot per ser executat al llarg del període 2016-2018, a fi de trobar solucions
innovadores als reptes plantejats en la proposta inicial.

Líder del Grup Operatiu
Entitat: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
E-mail de contacte:
angela.casanovas@fcac.coop

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
GESTIÓ DEL SÒL I FERTILITZACIÓ
PORCÍ
VAQUÍ DE CARN
VAQUÍ DE LLET

AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC)
Tipologia d'entitat:
Associació o federació de cooperatives

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Tarragona
Lleida
Girona
Barcelona
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Comarca/ques

Difusió del projecte

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Web de la Federació

Pàgina web del projecte
www.fcac.cat

Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

Data d'inici (mes-any): Novembre 2015

Pressupost total:

17.500,00 €

Data final (mes-any): Setembre 2016

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

6.982,50 €
5.267,50 €
5.250,00 €

Estat actual: Executat

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es
convoquen els corresponents a 2015.
Id. projecte: 80 2015
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