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Generalitat de Catalunya

Departament d�Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Número de PGDR:IN 0014673 Versió: 01

Dades del/de la titular del pla

Nom i cognoms (o nom de l'empresa) NIF

MunicipiAdreça

ComarcaCP

Correu electrònicTelèfon 1 Telèfon 2 Fax

NIF del/de la representantRepresentant legal (només quan el/la titular és persona jurídica)

Polígon

Dades del les instal·lacions ramaderes

Municipi

Recinte SIGPAC

Localitat

Parcel·la

Coordenades U.T.M. (x,y) al centre de les instal·lacions ramaderes

Ampliació de capacitat de bestiar i afectació a zones vulnerables

Indiqueu si l'explotació afecta les zones vulnerables:

-  En cas que NO, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals) respecte a la situació actual:0,00 Kg N.

-  En cas que SÍ:

- Si afecta zones vulnerables del Decret 283/1998, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals) 

respecte a la situació de l'explotació a 30 de juny de 2002: 0 Kg N.

respecte a la situació de l'explotació a 28 de novembre de 2004: 0 Kg N.

- Si afecta zones vulnerables del Decret 476/2004, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals) 

- Supòsit o supòsits que es compleixen dels previstos a l'Acrticle 20 del Decret 136/2009:

1.a.1) 1.a.2) 1.a.3) 1.a.4) 1.b) 1.c) 1.d) 1.e) 1.f) 2)

Annex PCAA

Classificació de l'explotació segons els annexos de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats:

Annex I.1 Annex I.2 Annex II

SíX No

X

Dades del/de la tècnic/a que signa

Adreça

Titulació

Correu electrònicFaxTelèfon 2Telèfon 1

ComarcaCP

Municipi

NIFNom i cognoms

39357931D

CARRER LA PAU CANTONADA ENRIC MORERA 62 MANRESA

08243 Bages

MARSIÑACH FANDOS, OTILIA 39365775X

CARRER SANT BERTOMEU 4 PIS BXS. PORTA 3 MANRESA

08241 Bages

938724975 938724563 otilia@ecofandos.com

ENGINYERA AGRÒNOMA

Nom de l'explotació

Nova Explotació

Manresa Manresa  200

 15  109  5

402263;4618604

BADIA FRANCH, ELISA

Pla de gestió de dejeccions ramaderes individual

Marca Oficial

Supefície de naus i locals (m 2 )

- Si afecta zones vulnerables de l'Acord de Govern 128/2009, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals) 

respecte a la situació de l'explotació a 4 d'agost de 2009: 3.317,00 Kg N.

Annex IIIX No subjecte a aquesta llei



 

Generalitat de Catalunya

Departament d�Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Número de PGDR:IN 0014673 Versió: 01

Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància¹.

Documentació acreditativa de la figura jurídica de l'empresa¹.

Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre 

d'Entitats Jurídiques, es verificarà d'ofici¹.

Acreditació de la disponibilitat de les terres cultivades per persones diferents del /de la titular del pla o dels ramaderes participants al 

pla (aportant pacte escrit cedint el dret d'aplicació de dejeccions com a fertilitzant).

Contracte, si és el cas, amb gestor de residus autoritzat.

Descripció, si és el cas, del sistema de tractament de les dejeccions (compostatge, desnitrificació, etc.) que es preveu realitzar.

Únicament caldrà aportar aquesta documentació en cas de no autoritzar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural per obtenir-la:Còpia DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant o representant.

Altra documentació que permeti acreditar la gestió de nitrogen.

Relació de documentació complementària que s'adjunta

Declaro que autoritzo al/a la titular i al/a la tècnic/a del Pla a accedir i gestionar les meves dades en les aplicacions informàtiques 

Signatura del/de la tècnic/a

(o del/de la representant legal en cas de persones jurídiques)

Signatura del/de la titular de l'explotació

Localitat i data

NoSídel Departament d�Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a efectes de gestió de les dejeccions ramaderes

SOL·LICITO l�informe sobre el pla de gestió de dejeccions ramaderes que consta a l�encapçalament d�aquest document.  

DECLARO com a titular, sota la meva responsabilitat: 

1. Que totes les dades que consten en aquesta sol ·licitud són certes i em comprometo a aportar dades i documents necessaris per a la 

seva comprovació.

2. Que tots els documents presentats son originals o còpies fidedignes de l�original i no s�han falsejat dades

3. Que em comprometo a comunicar les possibles variacions de les dades declarades en el moment que així es produeixi.

El/La tècnic/a sotasignat/ada declara que el pla de gestió compleix totes les condicions per realitzar una correcta gestió de les dejeccions, 

ajustant-se a la normativa vigent i als criteris establerts pel Departament d�Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

   NO AUTORITZO al Departament d�Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a sol ·licitar les meves dades a altres 

administracions o entitats públiques perquè es verifiquin les dades que siguin necessàries per a tramitar aquesta sol·licitud.

manresa 16 de Març de 2017

X

1.Si ja s�ha presentat prèviament aquesta documentació al DAAM i segueix vigent, no cal tornar -la a presentar. Indiqueu únicament en els 

casos que iniciï el procediment administratiu en una oficina del DAAM diferent a la que es va presentar la documentaci ó: el procediment (nom):                                   

,   any: . i lloc (OC, ST o SC):  on es va presentar.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en 

un fitxer titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és gestionar i 

tramitar l'ajut, la subvenció o la beca sol·licitada. El DAAM és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les dades personals seran 

cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a 

l'interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d'acc és, rectificaci´p, cancel·lació i oposició mitjançant 

un escrit adreçat al DAAM: Gran Vila de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.



 

Generalitat de Catalunya

Departament d�Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generació anual de dejeccions i nitrogen

Nitrogen

Total  fem  

(m3/any)

Total fem 

(t/any)

FemPurí

Fem estàndard 

(t/plaça i any)

Total purí 

(m3/any)

Purí 

estàndard 

(m3/plaça i 

any)

Nitrogen total      

(Kg N/any)

Nitrogen 

intensiu amb 

reducció (Kg 

N/any)

% reducció 

N

N estàndard 

(KgN/plaça i any)
% de temps 

estabulatPlaces
Tipus bestiar i fase 

productiva

 200  40  0,00 0,50  40,00  100,00  8,00  8,89 0,04Avicultura

Ponedores ous consum

 2  100  0,00 63,80  127,60  127,60  22,00  27,50 11,00Èquids

Bestiar equí

 50  100  0,00 0,22  11,00  11,00  0,50  1,00 0,01Avicultura

Engreix

 37,39 238,60 178,60TOTAL



 

Emmagatzematge de dejeccions

Generalitat de Catalunya

Departament d�Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Indiqueu per a cada femer, fossa o bassa:

Identificació del femer, fossa 

o bassa

Sistema recollida 

sucs i lixiviats

Dimensions 

(m)

Tipus de coberturaMaterial 

impermeabilitzant

Situació 

(UTM) (1)

Impermeabilitat 

(sí/no)

Capacitat 

assignada a 

l'explotació 

(m3)

Emmagatz. 

individual / 

col·lectiu

Tipus de 

producte 

(sòlid/líquid)

FEMER 402245;4

618602

 3,10 Formigó No n'hi ha 2,8X2,8 CONTRAPENDE

NT

SíSòlid Individual

(1) Només quan s'ubiqui en un lloc diferent de l'explotació.



 

Generalitat de Catalunya

Departament d�Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Gestió de dejeccions en el marc agrari

Terres NO explotades agrícolament per la persona titular de l'explotació ramadera:

Recinte 

SIGPAC

Secà / RegSuperf.(ha)
Zona 

vulnerable 

(Sí/No)

Tipus d'ús
Any 

SIGPAC
Parcel·laPolígon

Terme 

municipal

NIF 

cultivador/a

39347781W 08112  15  113  1  2016 Rotacions farratgeres; prats 

artificials i praderies 

permanents

Sí  0,31 Secà

39347781W 08112  15  109  6  2016 Rotacions farratgeres; prats 

artificials i praderies 

permanents

Sí  0,45 Secà

39347781W 08112  15  110  2  2016 Rotacions farratgeres; prats 

artificials i praderies 

permanents

Sí  0,79 Secà

Superfície total destinada a l'aplicació de purins d'explotacions noves o ampliacions de bestiar, situada a m és de 30 km en la línia recta de les 

instal·lacions ramaderes: 0,00  ha.

Superfície total destinada a l'aplicació de fems bovins d'explotacions noves o ampliacions de bestiar, situada a m és de 50 km en la línia recta de 

les instal·lacions ramaderes: 0,00 ha.

Total  1,55



b) Descripció de les terres de pastura on les úniques dejeccions que hi arriben són les que 

deixa el bestiar mentre pastura

Gestió de dejeccions en el marc agrari

Generalitat de Catalunya

Departament d�Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural
 

Superfície 

(ha)

Zona 

vulnerable 

(Sí/No)

Parcel·la Polígon
Terme 

municipal

08112  15  0,38 109 Sí

 0,38Total

1



CONTRACTE PER L’APLIACIÓ DE FEMS EN TERRES NO EXPLOTADES 

AGRÍCOLAMENT PEL TITULAR DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA 

 

 

 

 

Jo, na ISIDRE M. GRAU, com a agricultora de les parcel·les a sota esmentades, amb DNI 

39347781W, declaro que realitzo l’aplicació de les dejeccions sòlides produïdes per les 

explotacions incloses en el PLA DE DEJECCIONS RAMADERES IN 0014673. 

 

Relació de terres: 

POL PAR RECINTE 

15 109 6 

15 110 2 

15 113 1 

 

 

I perquè així consti signo la present, 

 

 

 

 

 

 

A .............................., el ...............................................de 2017 


