Aplicació de les millors
tècniques disponibles a
la ramaderia intensiva
Seminari tècnic
BARCELONA, dijous 11 de gener de 2018

Presentació
En data 15 de febrer de 2017 es va
publicar la Decisió d’execució (UE)
2017/302 de la Comissió per la qual
s’estableixen les conclusions sobre
les millors tècniques disponibles
(MTD) en el marc de la Directiva
2010/75/UE del Parlament Europeu i
del Consell respecte a la cria intensiva
d’aus de corral o de porcs.
Aquesta Decisió és d’aplicació a les
explotacions avícoles i porcines que
es troben incloses a l’annex I de la
Directiva d’Emissions Industrials, i per
tant també a l’annex I.1 de la Llei
20/2009 de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats i obligades
a les declaracions anuals del Registre
Estatal
d’Emissions
i
Fonts
Contaminants.
En aquest Seminari tècnic es farà una
descripció
de
les
tècniques
considerades com a millors tècniques
disponibles pel sector i els nivells
d’emissió que es poden associar al
seu ús.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Departament de Territori i
Sostenibilitat

Programa
10.00 h Presentació del Seminari
Sr. Carmel Mòdol i Bresolí. Director general d’Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries. DARP.
10.15 h Marc normatiu. Modificacions i revisions de les autoritzacions
Sr. Pere Poblet i Tous. Subdirector general d’Intervenció i Qualificació
Ambiental.
10.45 h Conclusions sobre les MTD (part 1)
Sr. Enric Pueyo Bes. Tècnic Secció de les Millors Tècniques
Disponibles. Servei de Qualificació Ambiental.
11.30 h Pausa
12.00 h Conclusions sobre les MTD (part 2)
Sr. Juanjo Esquerda Sentís. Tècnic del Servei de Sòls i Gestió
Mediambiental de la Producció Agrària. DARP.
12.45 h Debat i preguntes dels assistents
13.15 h Cloenda del Seminari
Sra. Mercè Rius Serra. Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic.

Lloc de realització
Biblioteca del DARP
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 - BARCELONA

Inscripcions
Les places són limitades. La inscripció és gratuïta i s’ha de comunicar
l’assistència prèviament adreçant-se al següent correu electrònic:
nuria.canut@gencat.cat (Sra. Núria Canut ) qui confirmarà la disponibilitat de
places

@ruralcat
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