NOTA DE PREMSA

JARC-COAG exigeix seriositat al Departament d'Agricultura
en la gestió dels Plans de dejeccions ramaderes


L'Administració ha enviat cartes a uns 1.500 ramaders, en les quals no s’esmenta els
condicionants que suposadament no compleixen, però contràriament es deixa ben
clar que s’han d’acreditar documentalment les "mancances" en el termini de 10 dies.



JARC-COAG denúncia la manca d’informació rebuda pels ramaders afectats i per
les Organitzacions agràries que els han d’assessorar, i la poca precisió i
professionalitat demostrada en un aspecte tan seriós com és el Pla de dejeccions
ramaderes.

Els representants de JARC-COAG exigeixen seriositat al Departament d'Agricultura respecte
a un tema tant important com és la gestió del Plans de dejeccions ramaderes, davant el fet
que aquesta Administració està fent cartes a uns 1.500 ramaders ens les quals, malgrat no
informar-los degudament de les mancances que suposadament tenen els seus plans de
gestió, els hi donen un termini de 10 dies per acreditar que compleixen la normativa.
Cal destacar que la comunicació adreçada als ramaders és imprecisa i fa referència a
resolucions favorables amb condicionants dels Plans de dejecció emeses en alguns casos fa
més de 10 anys.
L’organització agrària demana seriositat i professionalitat al Departament, perquè
consideren que no és acceptable que una Administració que representa el sector, i que ha
de vetllar pels seus interessos, enviï comunicacions imprecises respecte als aspectes que cal
acreditar, deixant clar únicament que cal justificar documentalment les suposades
mancances en un termini molt concret.
JARC-COAG lamenta també que aquesta informació no s’hagi facilitat a les Organitzacions
Agràries per tal de que puguin fer correctament la seva feina, assessorar als ramaders i evitar
confusions i incompliments de la normativa. Paral·lelament, es queixen de que en posar-se
en contacte telefònic amb el DAAM per resoldre aquest tema, en molts casos se’ls emplaça
a plantejar els seus dubtes per escrit, una opció que sens dubte dificultarà encara més la
resolució dels suposats problemes en el termini establert.
Finalment, l’organització agrària destaca que el sector sempre ha estat el principal interessat
en gestionar correctament aquest tema, perquè d’això en depèn la seva activitat
productiva i condiciona la percepció de certs ajuts.
Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


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

Barcelona, 22 d'octubre de 2014
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