Fertilització del sòl i gestió
de les dejeccions ramaderes
Sessions informatives
COMARQUES BARCELONINES

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
Barcelona.

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 PENEDÈS i GARRAF:

18/10/2019. Vilafranca
Consell Comarcal Alt Penedès
C/ d’Hermenegild Clascar 1-3
De 10.00h a 12.00h

•

BAIX LLOBREGAT:

23/10/2019. El Prat de Llobregat
Can Comas. Camí de la Ribera s/n
De 18.00h a 20.00h

•

MARESME:

04/10/2019. Vilassar de Mar
Aula del Mercat de la Flor
Avda. Beniamino Farina, 135 (antiga N-II)
De 10.00h a 12.00h

•

VALLÈS ORIENTAL:

18/09/2019. Les Franqueses del Vallès
Can Ribas. Camí antic de Vic, 10
De 10.00h a 12.00h

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

16/10/2019. Cardedeu
Sala de les Columnes (Ajuntament Cardedeu)
Plaça Sant Joan, 1
De 10.00h a 12.00h
•

@ruralcat

VALLÈS OCCIDENTAL:

15/10/2019. Palau-Solità i Plegamans
Casa Cultura Masia Can Cortés
Camí Reial, 56
De 10.00h a 12.00h

1234
1234 // 3,00
3,00

