
  

 

Presentació  

Arran de la publicació del Reial decret 306/2020, d’ordenació 

de les explotacions porcines, la Direcció General d'Agricultura 

i Ramaderia va elaborar la “Instrucció de millors tècniques 

disponibles (MTD) en granges porcines i l’obligatorietat de 

basses d’emmagatzematge de purins amb capacitat 

suficient a les explotacions ramaderes”. 

  

Aquest document clarifica determinades qüestions relatives a 

les millors tècniques disponibles. Com per exemple; la seva 

declaració obligatòria i els terminis de declaració, les mesures 

adoptades pel DACC en cas de que les explotacions 

ramaderes no disposin de bassa d’emmagatzematge de 

purins, etc. 

  

Des del Col·legi d’Enginyers Agrícoles i Forestals de Catalunya 

hem detectat entre els nostres col·legiats interès i dubtes 

respecte de la primera declaració de les millors tècniques 

disponibles (MTD), que s'havia de realitzar entre l'1/1/2022 i el 

28/2/2022 i que s'ha prorrogat el termini per la seva 

presentació fins al 31 de març de 2022. És per aquest motiu 

que el CETAFC  ha organitzat una jornada online per tal de 

resoldre dubtes abans de la finalització del termini per 

presentar la declaració. 

 

Objectius 

En la jornada, especialment dirigida als operadors i als tècnics competents, es pretén donar resposta a les qüestions 

relacionades amb la declaració i a d’altres preguntes freqüents. 

  

Programa 

12.00 h Benvinguda 

 Sra. Montserrat Bas. Degana del CETAFC 

12.05 h Presentació de la jornada 

 Sr.  Lluís Bosch. Col·legiat del CETAFC i professor del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia 

Agroalimentària, de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG). 

12.15 h Intervenció ponent 

 Sr. Joan Josep Esquerda. Tècnic del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del 

Departament Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

12.45 h Torn obert de paraula 

 Comptarem amb la participació del Sr. Josep Ma. Virgili, cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la 

Producció Agrària 

 

Inscripcions 

Jornada online 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament 

 

 
Clica aquí per inscriure’t 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/ordenacio-sectorial/enllacos-documents/aclariments-conceptes-criteris/fitxers-binaris/instruccio-mtd-basses-porci.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/ordenacio-sectorial/enllacos-documents/aclariments-conceptes-criteris/fitxers-binaris/instruccio-mtd-basses-porci.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/ordenacio-sectorial/enllacos-documents/aclariments-conceptes-criteris/fitxers-binaris/instruccio-mtd-basses-porci.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/produccio-ramadera/ordenacio-sectorial/enllacos-documents/aclariments-conceptes-criteris/fitxers-binaris/instruccio-mtd-basses-porci.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBv07-E1Tka6_nOXXsr8o3rj05IKGlrzl2fFu0mRxvjj65Ag/viewform

