NOTA DE PREMSA

S’agreuja la problemàtica de la gestió dels excedents de purins

JARC-COAG demana que es sancioni als governants que incompleixen les
normes i compromisos que ells mateixos han establert


L’organització agrària considera intolerable l’actitud de les diferents Administracions
implicades en el problema, no només son ineficaces i negligents, sinó que a més
traslladen el problema als ramaders de porcí i els amenacen amb més sancions.

Els representants del sector porcí de JARC-COAG estan indignats pel fet que el Departament
d’Agricultura està impulsant l’avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del
procediment i règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia. Aquest
avantprojecte contempla sancions que podrien arribar al milió d’euros per al ramader, i per
tant, suposa una iniciativa del tot inoportuna i inadequada quan les explotacions porcines,
que complien tots els nombrosos requisits que se’ls exigeix, s’han trobat fora de joc per una
decisió del Ministeri d’Indústria i una manca de capacitat de les Autoritats per a gestionarho.
L’organització agrària vol fer èmfasi que, des de la primera notícia sobre el tancament de les
plantes de gestió de purins, ara fa més de sis mesos, han estat en contacte directe i actitud
col·laborativa amb el Departament, el Ministeri d’Agricultura i el Ministeri d’indústria, per
trobar una sortida al problema que ha provocat la pròpia Administració amb un canvi
normatiu inesperat i irresponsable.
JARC recorda que la gestió dels excedents de les dejeccions mitjançant plantes, va ser una
de les opcions possibles i regulada dins un marc amb quinze anys de vigència, un marc que
el Ministeri d’Indústria ha incomplert. Els grans perjudicats han estat els productors de porcí
que, amb totes les instal·lacions i autoritzacions en regla, s’han trobat fora de norma.
A més, l’Organització recorda que no han passat ni quinze dies des de l’acord del sector
amb el Departament d'Agricultura, en què es fixava el full de ruta per a solucionar la
situació, des de les accions necessàries amb immediatesa fins les estratègiques de futur,
quan ara el DAAM ens sorprèn amb un canvi de rumb.
El representant del porcí de JARC-COAG, Jaume Bernis, manifesta que veient com actuen
les Administracions, el que caldria és aplicar sancions als governants que incompleixen les
normes i compromisos que ells mateixos han establert.
Els ramaders són els primers interessats en produir complint la normativa, garantir el benestar
animal, la sanitat i seguretat alimentària, la traçabilitat i una producció respectuosa amb el
medi, i volen que els consumidors tingui molt present la qualitat del producte i les garanties
del procés productiu. Amb aquest objectiu, els productors han hagut de fer inversions
importantíssimes per ajustar-se als estrictes marcs europeus o, fins i tot, anar més enllà.
En acabat, l’actitud de col·laboració del sector topa amb unes Administracions que no
aporten solucions i que traslladen el problema als ramaders del porcí. No els donen prou
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temps per adaptar-se als canvis que l'Administració provoca, no els donen recolzament
econòmic suficient, i a sobre els vol aplicar noves normatives sancionadores.
JARC-COAG reitera el que ha demanat per activa i per passiva, novament amb ànim de
resoldre el problema:
Que s’estudiï augmentar la dosi màxima permesa d’unitats de nitrogen aplicades al sòl,
tenint en compte que en zones on es fan cultius rotatius aquests extreuen més nitrogen.
Que s’assigni al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) fons econòmics
suficients per poder afrontar les inversions necessàries per establir nous sistemes de gestió
dels excedents de purins (separació sòlid-líquid, sistemes de biogàs, tractaments a través de
bases de decantació o plantes de compostatge de fems de vedells que permetin alliberar
hectàrees per poder complir els plans de dejeccions actuals).
Que els ramaders tinguin temps suficient per adaptar-se a la nova situació.
I que, sobretot, no es pretengui resoldre el problema per la via de les sancions.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


Jaume Bernis, responsable del sector porcí de JARC-COAG (tel. 649.193.575)

Barcelona, 18 de juliol de 2014
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