NOTA DE PREMSA

JARC-COAG exigeix al Ministeri d'Agricultura recolzament econòmic suficient
per establir un nou model de gestió dels excedents de purins


L’organització agrària considera molt greu que el Ministeri d'Indústria no hagi recolzat
la reobertura de les plantes de purins, com a mínim fins a finals del 2015, fet que
impedeix que els productors tinguin temps per posar en marxa nous sistemes de
gestió dels excedents de purins i se’ls avoca a tenir greus problemes per poder
complir la normativa ambiental europea.



JARC-COAG exigeix al Ministeri d'Agricultura, que faci la feina que li pertoca, que
plantegi solucions urgents i efectives per resoldre el problema. Els 10 milions d’euros
que estan disposats a aportar son insuficients per recolzar les inversions que hauran
de fer els ramaders per implantar nous sistemes de gestió a mig i llarg termini.



Demanen 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, el problema de la gestió dels excedents de purins està
encara sobre la taula, i la situació no parar d’empitjorar. El 20 de juny el Ministeri d'Indústria
va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el nou sistema de retribució de primes a la
cogeneració elèctrica, que provocarà que no es puguin tornar a posar en funcionament les
6 plantes de cogeneració situades a Catalunya, encarregades de gestionar 675 mil metres3
de purins provinents d’unes 540 explotacions de porcí.
Aquesta lamentable decisió posa les coses encara més difícils als productors de porcí, donat
que els deixa sense temps per poder analitzar i implementar nous sistemes de gestió dels
excedents de purins i els avoca a tenir greus problemes per poder complir la normativa
ambiental europea.
En Jaume Bernis, representant del porcí de JARC-COAG, lamenta que no s’estigui valorant
prou la importància del sector a nivell econòmic. La producció porcina a Espanya
representa el 14% de la producció final agrària, i genera més de dos milions d’ocupacions,
dels quals 200.000 són llocs de treball directes. És un important motor de l’economia amb
una producció de 3,5 milions de tones de carn, de les quals s’exporten més del 40%. El cens
es concentra principalment a Catalunya i Aragó, comunitats que representen més del 50%
dels 25.161.080 caps totals.
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JARC-COAG exigeix al Ministeri d'Agricultura, que faci la feina que li pertoca, i que plantegi
solucions urgents i efectives per resoldre el problema. Els 10 milions d’euros que estan
disposats a aportar son insuficients per recolzar les inversions que hauran de fer els ramaders
per implantar nous sistemes de gestió a mig i llarg termini.
Jaume Bernis destaca que 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.
JARC-COAG també demana:
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).
Des de JARC-COAG tornen a reiterar que els productors estan oberts a parlar del tema però
que arribats a aquest punt, més que paraules calen solucions urgents i efectives. Els
ramaders son els principals interessats en trobar una sortida al problema 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, 26 de juny de 2014
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