NOTA DE PREMSA

Reunió del responsable de porcí de JARC-COAG amb representants del Ministeri
d'Agricultura

El Ministeri d'Indústria i el d'Agricultura no concreten solucions reals per als
excedents de purins
•

L’organització agrària considera que com a mesura d’urgència, el Ministeri d'Indústria
hauria d’assumir la reobertura de les plantes de purins com a mínim fins a finals del
2015.

•

D’altra banda, el Ministeri d'Agricultura hauria de facilitar els 10 milions d’euros que té
disponibles a hores d’ara, per recolzar les inversions que hauran de fer els ramaders
per implantar nous sistemes de gestió dels excedents de purins a mig i llarg termini.

•

JARC-COAG demana també que s’estudiï augmentar la dosi màxima permesa
d’unitats de nitrogen aplicades al sòl i que s’assigni al Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya fons econòmics suficients per a que els
ramaders puguin afrontar les inversions necessàries.

Després de més de cinc mesos negociant amb l'Administració de l'Estat, reunions amb els
diferents representants de la Generalitat i del sector, en Jaume Bernis, representant del porcí
de JARC-COAG, lamenta que encara no s’hagi trobat una solució definitiva al problema
derivat de la reforma del sector elèctric. Aquesta ha provocat el tancament de les plantes
de cogeneració de tractament de purins, fet que deixa sense alternativa per gestionar
correctament els excedents de purins de les explotacions de porcí de Catalunya.
En aquest sentit, l'11 de juny en Jaume Bernis es va reunir novament amb representants del
Ministeri d'Agricultura. Concretament amb el senyor Cesar Mantecón, del Gabinet Tècnic de
la Subsecretaria d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; Ignacio Atance, Subdirecció
General d'Anàlisi, Prospectiva i Coordinació i Arnaldo Cabello, Subdirector General de
Mitjans de Producció Ramadera. Per part del sector també hi participaren representants
d'UPA, Asaja, Anprogapor i Cooperativas Agro-alimentarias.
Durant la reunió els representants del MAGRAMA exposaren que han mantingut un diàleg
continu amb el Ministeri d'Indústria i amb les diferents comunitats autònomes. Concretarem
esmentaren que el Ministeri d'Hisenda ha aprovat una reserva de 10 milions d’euros, que
volen repartir entre les CCAA més afectades de forma proporcional al volum de purins que
es tractaven a les plantes de cogeneració ara tancades. També plantejaven crear grans
basses de purins col·lectives a les zones on el tancament de les plantes de cogeneració
afecti més.
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Segons el MAGRAMA aquesta aportació econòmica no es faria si finalment el Ministeri
d'Indústria accepta la proposta que els hi ha fet l’Associació d’Empreses per al Desimpacte
Ambiental dels Purins (ADAP), de tornar a posar en funcionament les plantes de cogeneració
fins al 2015, tret d’aquelles amb més de 15 anys.
Enfront d’aquests plantejaments des de JARC-COAG s’ha demanat:
•

Que el Ministeri d'Indústria accepti la proposta plantejada per ADAP, perquè això
permetria als productors de porcí disposar de més temps per poder adaptar-se a
nous sistemes de gestió del excedents de purins.

•

Que l’aportació de 10 milions d’euros del Ministeri d'Agricultura no estigui
condicionada a la decisió del Ministeri d'Indústria. Malgrat algunes plantes de
cogeneració puguin estar novament en funcionament fins el 2015, aquesta és una
mesura transitòria i cal recolzament econòmic per implantar sistemes que resolguin el
tema a mig i llarg termini.
És important recordar que els ramaders de porcí acaben de fer un gran esforç
econòmic per adaptar les seves explotacions a la normativa europea de benestar
animal, i no poden assumir noves inversions.

•

Que s’estudiï augmentar la dosi màxima permesa d’unitats de nitrogen aplicades al
sòl. Cal tenir 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).

Des de JARC-COAG valorem l’esforç fet pel Ministeri d'Agricultura, però destaquem que les
diferents Administracions implicades han de trobar una solució efectiva i urgent per la gestió
dels purins. I com s’ha demostrat, els ramaders son els principals interessats en trobar-la i
estan treballant en aquest sentit.
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, 13 de juny de 2014
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