Versió actualitzada 21.08.2019

Fertilització del sòl i gestió
de les dejeccions ramaderes
Sessions informatives
COMARQUES DE L’ALT PIRINEU I ARAN

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 l’Alt
Pirineu i Aran.

Organització

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
•

ALT URGELL:

31/10/2019. Bellestar
Escola Agrària del Pirineu. Finca de les Colomines s/n
De 12.00h a 14.00h

•

ALTA RIBAGORÇA:

05/11/2019. Vilaller
Ajuntament de Vilaller. Plaça Sant Climent, 3
De 18.00h a 20.00h

•

CERDANYA:

11/10/2019. Bellver de Cerdanya
Centre Cívic Escoles Velles. C/ Escoles, 6
De 18.00h a 20.00h

•

PALLARS JUSSÀ:

16/10/2019. Isona
Sala d’actes del Cafè Modern d’Isona. Plaça Portal, 5
De 11.00h a 13.00h

•

PALLARS SOBIRÀ:

06/11/2019. Sort
Oficina de Turisme del Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera s/n
De 11.00h a 13.00h

•

VALL D’ARAN:

28/10/2019. Vielha
Conselh Generau d’Aran
Plaça d’Aran, 1-2
De 11.00h a 13.00h
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