Fertilització del sòl i gestió de
les dejeccions ramaderes
Sessions informatives
COMARQUES DE CATALUNYA CENTRAL

Presentació

Programa

El Decret 153/2019 regula la gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats,
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, tret d’aquelles en què
s’indica específicament que només ho són
per a zones 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.
El DARP organitza diverses sessions
informatives a les comarques de tota
Catalunya durant el darrer quadrimestre de
2019. En aquest programa s’adjunta el
bloc corresponent a les comarques de la
Catalunya Central.

Presentació de la sessió
Introducció
Criteris normatius per a garantir la correcta gestió de les dejeccions
ramaderes i la fertilització
•
Aspectes ramaders
•
Aspectes agrícoles
Precs i preguntes
Cloenda de la sessió

Sessions
•

ANOIA:

09/10/2019. Calonge de Segarra.
Sala Polivalent El Forn (Dusfort). De 17.00h a 19.00h.

•

BAGES:

17/10/2019. Manresa.
Escola Agrària Manresa. C/ Ramon d’Iglesies, 5-7,
Ed. FUB.
De 10.00h a 12.00h.

•

BERGUEDÀ:

19/09/2019. Berga.
Fira Santa Tecla. Pavelló de Suècia. C/ Colònia Escolar, 2.
De 10.00h a 12.00h.

•

MOIANÈS:

03/10/2019. Moià.
Consorci Moianès. Can Carner. C/ Joies, 11-13.
De 16.00h a 18.00h.

•

OSONA:

02/09/2019. Vic.
Edifici El Sucre. Sala Coll i Bardolet. D’11.00h a 13.00h.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

26/09/2019. Gurb.
Sala Cultura. De 18.00h a 20.00h.
10/10/2019. Santa Creu de Jutglar (Olost)
Consorci del Lluçanès. C/ Vell, 3. De19.00h a 21.00h.

@ruralcat

•

SOLSONÈS:

02/10/2019. Olius.
Escola Agrària Solsonès. Ctra. Manresa, Km 48.
De 17.30h a 19.30h.
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3,00

