PROTOCOL D’ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ DE LES DEJECCIONS
RAMADERES A CATALUNYA
El marc normatiu vigent, i més concretament la Directiva 91/676/CE, de 12 de
desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda
per nitrats utilitzats en l’agricultura, així com específicament la normativa estatal i
autonòmica reguladora de la matèria, han abordat aquesta problemàtica de la
contaminació dels aqüífers.
D’altra banda, el Pla de prevenció i correcció de la contaminació per nitrats a
Catalunya, aprovat pel Govern el 3 d’abril de 2000, defineix les polítiques
bàsiques que cal desenvolupar i planteja les línies de treball de cada
departament.
El Govern de la Generalitat de Catalunya juntament amb els sectors afectats,
conscients de la necessitat per donar una solució viable tècnica i
mediambientalment sostenible, pretenen avançar en el tractament d’aquesta
problemàtica, desenvolupant un programa d’actuació general per a la reducció de
la contaminació per nitrats de fonts agràries, a endegar a les zones designades
vulnerables, i dotar-lo dels instruments jurídics, financers, informatius i
organitzatius necessaris per a garantir la seva viabilitat.
Atesa la importància del sector ramader, que representa el 60% de la producció
final agrària de Catalunya i genera riquesa i reequilibri territorial, el Ple del
Parlament, en sessió del 14 de febrer de 2002, va aprovar la Moció 132/VI per la
que insta, el Govern a presentar, un Pla d’Ordenació del sector porcí de
Catalunya, amb la finalitat d’establir, entre d’altres qüestions, les condicions que
permetin garantir un nivell més elevat d’autosuficiència ramadera, mitjançant la
promoció de sistemes de cicle tancat i incidir en aspectes relacionats amb la
sanitat i el medi ambient, amb la participació del sector.
Tenint en compte els aspectes referenciats, els sotasignants adquireixen els
següents COMPROMISOS:
1.- Promoure la prevenció de la generació de les dejeccions ramaderes
mitjançant actuacions a les explotacions existents. L’Administració, en
col·laboració amb el sector, portarà a terme campanyes informatives i de difusió
de manuals específics.

Amb la finalitat de reduir el contingut de nitrogen de les dejeccions,
l’Administració impulsarà la investigació i transferència al sector de noves
fórmules i sistemes d’actuació amb la col·laboració dels fabricants de pinsos en la
recerca d’alternatives per l’alimentació animal, tècnica i econòmicament
competitives.
Per la seva banda, el sector promourà l’aplicació d’altres bones pràctiques com la
utilització de dietes en l’alimentació animal que afavoreixin la reducció del
nitrogen que contenen les dejeccions, la reducció del consum d’aigua en les
neteges, la millora dels sistemes de distribució d’aliments i, en general , les
millores del maneig de l’explotació que tendeixin a reduir el contingut de nitrogen
de les dejeccions ramaderes. Tanmateix, s’estudiarà i promourà l’estudi de
conreus de tipus farratger que es caracteritzen per una elevada capacitat
d’absorció de nitrogen.
2.- Promoure, com a línia principal d’actuació, la correcta gestió de les
dejeccions ramaderes, inclosa la substitució d’altres fonts de nitrogen per
nitrogen orgànic . Per tal de fer efectiva aquesta mesura es portaran a terme
accions de foment mitjançant l’atorgament d’ajuts a càrrec de l’Administració amb
l’objecte d’assolir una gestió eficaç de les dejeccions ramaderes d’acord el Decret
220/2001, d’1 d’agost, i prioritzant les de caràcter col·lectiu i de conformitat amb
les directrius comunitàries sobre ajuts estatals a favor del sector agrari i a favor
del medi ambient i d’altra normativa comunitària d’aplicació.
Així mateix, s’elaboraran i difondran eines metodològiques a l’objecte d’assolir la
correcta gestió de la matèria orgànica, i l’aplicació de les millors tècniques per al
desenvolupament d’una ramaderia sostenible. Aquests suport tècnic de
l’Administració consistirà en:
a) Unes directrius que considerin la capacitat de recepció en el territori, l’origen i
característiques dels residus orgànics, la distribució efectiva pel seu
aprofitament i la distribució dels excedents resultants.
b) Una Guia metodològica per a la implantació de sistemes de reducció de la
càrrega contaminant dels purins.

3.- Elaborar els estudis i plans necessaris amb les finalitats previstes en la Moció
132/VI del Parlament de Catalunya que insta al Govern a presentar un Pla
d’Ordenació del sector porcí a Catalunya en la seva vessant ambiental. En
aquest sentit, facilitar l’abandonament voluntari i definitiu d’aquelles explotacions
porcines que objectivament no puguin assolir el desenvolupament sostenible que
requereix l’activitat en zones vulnerables, a l’objecte d’adequar la cabana
ramadera existent a la gestió sostenible en el territori, de conformitat amb les
directrius comunitàries sobre ajuts estatals a favor del sector agrari i a favor del
medi ambient i d’altra normativa comunitària d’aplicació.
Aquest pla s’iniciarà al seu primer any d’implantació, a les zones vulnerables de
problemàtica més aguda que determini la comissió de seguiment. Aquesta, que
es constituirà amb la representació de les parts que determinin els signataris del
present protocol i d’acord amb el marc normatiu vigent, determinarà la continuïtat
del pla tant pel que fa a l’àmbit territorial com pels criteris d’accés.
Aquests criteris s’estructuraràn al voltant de les següents prioritats: a) viabilitat
urbanística de l’explotació ; b)la concentració d’explotacions a la zona; c) les
característiques específiques de l’emplaçament en relació al risc de contaminació
de les aigües.
Es pagarà la quantia de 100 Euros per l’abandonament de plaça de porc
d’engreix, i de 360 Euros per l’abandonament de plaça mare. Per altres espècies,
aquestes quantitats es determinaran, tenint en compte la equivalència en la
producció de nitrogen en relació a la plaça de porc d’engreix. En tot cas, s’haurà
de garantir que la compensació econòmica sigui equilibrada.
La Comissió de seguiment determinarà els recursos econòmics que es dediquin
anualment a aquesta actuació, que en qualsevol cas seran minoritaris en relació
a la resta d’actuacions objecte del present protocol, i sempre en funció de les
disponibilitats pressupostaries de l’Administració.
Aquestes actuacions es desenvoluparan al llarg de 5 anys i els instruments que
les desenvolupin es sotmetran a la consideració de la Comissió de seguiment.
Barcelona, 17 de juliol de 2002.
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