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ANNEXES


Acta de control ambiental integrat LPCAA.



Registre de seguiment i vigilància ambiental: activitats ramaderes.
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1. INTRODUCCIÓ
SELECCIÓ BATALLÉ SA amb NIF A17475203, amb domicili a Avinguda Segadors,
Riudarenes, Girona, ha encarregat a DEKRA-INDUSTRIAL, SAU el Control Mediambiental
Periòdic de l’establiment “Mas Riera” dedicat a “Explotació ramadera de bestiar porcí
engreix” al terme municipal de Navata, Girona.
Amb el control es dóna resposta a la resolució d’autorització ambiental de data
22/02/2008 (expedient GA20040065), i al canvi de titularitat i modificació del pla de gestió
de les dejeccions ramaderes. El control s’ha realitzat en compliment de la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. El control es realitza d’acord
als criteris establerts per la Direcció General de Qualitat Ambiental i l’Oficina d’Acreditació
d’Entitats Col·laboradores.
Prèviament s’ha comunicat l’actuació a l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores i
a l’Ajuntament del municipi de Navata, segons el procediment establert PE-01-PCAA.
Dels treballs realitzats s’aixeca l’acta corresponent, d´acord al format definit pel
Departament de Territori i Sostenibilitat, que s’adjunta als annexes d’aquest informe.

2. DADES GENERALS
Dades de l’empresa

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Nom de l’empresa:

SELECCIÓ BATALLÉ SA

N.I.F.:

A17475203

Adreça:

Avinguda Segadors, s/n

Municipi:

Riudarenes

Dades de l’Entitat Ambiental de Control (EAC)
 Nom: DEKRA-AMBIO, SAU
 Adreça: C/ Montnegre, 18-24 Entr 1er Esc. A
 Codi postal: 08029
 Telèfon: 93.4940001
 Fax: 93.3228202
 E-mail: info-ambio@dekra.com

Oficina DEKRA-AMBIO-Lleida:
Adreça: C/ Príncep de Viana, 78 Altell 3
Codi postal: 25008
Telèfon: 973.229834
Fax: 973.229789
E-mail: lleida.es@dekra.com

 Web: http://www.dekra-ambio.es
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Dades de la llicència/autorització:
Data de llicència/autorització ambiental:

22/02/2008

Núm. Expedient:

GA20040065

Annex:

II

Apartat:

11

Subapartat:

1.b.ii

Descripció de l´activitat:

Explotació porcina engreix

Tipus de sol·licitud:

Adequació ambiental

3. IDENTIFICACIÓ DEL CONTROL
Codi d’identificació del control:

06724

Data d’inici del control:

4/06/2021

Representants de l´Empresa:

M Teresa Batallé

Representants de l´EAC:

Imma Soler Crivillers, tècnic habilitat

Nom de l´EAC:

DEKRA-INDUSTRIAL, SAU

Identificació procediment:

PE/IIAA/01

El control s’efectua amb l’establiment en règim normal de funcionament.

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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El control es centra en comprovar que totes les dades del projecte tècnic són correctes i
s’ajusten a la realitat i que totes les condicions que han estat establertes a la autorització
ambiental i documents annexes, i es compleixen.
De l’actuació realitzada s’emet l’acta de control amb codi d’actuació 06724A que
s’adjunta com annex en el present informe. En l’acta queden recollides les principals
observacions a l’establiment.

4. AVALUACIÓ
Un cop finalitzada l’actuació de control, el pronunciament global esdevé:
FAVORABLE: Es garanteix que l’activitat i les instal·lacions compleixen les prescripcions i
les determinacions fixades en la llicència ambiental/normativa sectorial vigent, incloent-hi,
si aplica, les modificacions no substancials amb efectes sobre les persones o el medi
ambient que han estat comunicades a l’administració competent.
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Registre seguiment i vigilància ambiental: RAM

Codi

06724A

El apartats marcats amb  s’han de formalitzar per a qualsevol actuació d’inspecció ambiental integrada, ja sigui “programada” o
“no programada”. La resta d’apartats es formalitzen d’acord amb l’abast de l’actuació d’inspecció ambiental integrada.

Dades de l’explotació (instal·lacions i capacitats de bestiar)
Coordenades UTM de l’explotació 
Coordenades UTMX-UTMY (ETRS89) (*)

487.285 – 4.677.006
(*) Comprovar mitjançant l’equipament adequat (per exemple, dispositiu GPS) o metodologia equivalent sempre que l’error sigui inferior a 15 m. Sempre que sigui possible,
comprovades en un punt central de la superfície de l’explotació.
Si l’error amb les coordenades detallades en l’informe d’inspecció anterior és inferior a 50 m., es consignaran les coordenades de l’informe d’inspecció anterior (sempre que
quedin dintre de la superfície de l’explotació). En cas contrari, es consignaran les noves coordenades.

Dades de les instal·lacions/naus i capacitat 
La superfície total ocupada s’ajusta a la superfície màxima prevista en l’AA

Superfície total ocupada (m²)

1.758

m²

SI

NO → observacions

No previst AA

Dies de treball/any

Hores de funcionament/any

Número de treballadors

365

8760

1

Formalitzar una taula per a cada instal·lació/nau.

Instal·lació/nau (número i identificació)

Nau 1

Porcs engreix

Descripció de les característiques (dimensions, superfície útil, número de fosses...)
2

Nau de planta rectangular de dimensions 62,70 x 6,0 m (376,20 m ) distribuïda en un passadís central que deixa a
2
banda i banda 25 corralines de 2,45 x 2,28 m per l’allotjament de porcs engreix (superfície útil total 279,30 m )
Tipus de bestiar

Número de places existents

Porcs engreix

445

Observacions

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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--

Instal·lació/nau (número i identificació)

Nau 2

Porcs engreix

Descripció de les característiques
2

Nau de planta rectangular de dimensions 100,40 x 7,40 m (743 m ) distribuïda en un passadís central que deixa a
banda 50 corralines i a l’altre 49 corralines de 2,96 x 1,94 m per l’allotjament de porcs engreix (superfície útil total
2
568,50 m )
Tipus de bestiar

Número de places existents

Porcs engreix

885

Observacions

---

Instal·lació/nau (número i identificació)

Nau 3

Porcs engreix

Descripció de les característiques
2

Nau de planta rectangular de dimensions 56,50 x 7,18 m (405 m ) distribuïda en dos departaments:
-departament de 40,10 x 6,78 m amb dues línies de 16 corralines, de les quals, 30 de 2,80 x 2,40 m, 1 de 1,86 x
2,80 m i 1 de 2,85 x 2,80 m per l’allotjament de porcs engreix
-departament de 15.86 x 6,78 m distribuïda en dues línies de 6 corralines de 2,80 x 2,50 m per l’allotjament de porcs
engreix
2
(superfície útil total 298,79 m )
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Instal·lació/nau (número i identificació)

Nau 3

Porcs engreix

Tipus de bestiar

Número de places existents

Porcs engreix

485

Observacions

---

Instal·lació/nau (número i identificació)

Nau 4

Porcs engreix

Descripció de les característiques
2

Nau de planta rectangular de dimensions 15,50 x 15,15 m (234 m ) distribuïda en 3 corralines de 4,99 x 11,72 m per
2
l’allotjament de porcs engreix (superfície útil total 175,45 m ).
2
Adjacent a la nau hi ha el local de grup generador de 3,4 x 7,0 m (24 m ) i un local petit de magatzem.
Tipus de bestiar

Número de places existents

Porcs engreix

285

Observacions

--Altres instal·lacions:
Dins el recinte de l’activitat hi ha un cobert de 4,0 x 4,0 m pel tractor, hi ha un local pel tractament de l’aigua i dipòsit
aigua, i a l’entrada de l’activitat hi ha el vestidor.
Les dades comprovades relatives a les instal·lacions/naus s’ajusten a les previstes en l’AA
SI(1)

NO → Observacions

No previst AA

Les dades comprovades relatives al tipus i capacitat de bestiar s’ajusten a les previstes en l’AA

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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SI

NO → Observacions

No previst AA

El llibre d’explotació ramadera (LER) està actualitzat
SI → Data actualització

10/02/2021

NO → Observacions

La capacitat que consta al LER és menor o igual a la capacitat prevista en l’AA
SI

NO → Observacions

No previst AA

Observacions generals instal·lacions

(1)Per l’allotjament dels animals es disposa de les 4 naus existents i previstes en el document de verificació i
resolució d’AA atorgada.
L’explotació també disposa de la instal·lació d’un mòdul de vestidor a l’entrada de l’activitat.
Per l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes l’explotació disposa de les fosses de purins de l’interior de les
naus i de dos dipòsits de purins soterrats i coberts de formigó, tal i com es contempla en l’informe de verificació
d’avaluació ambiental de data 29/09/2004 i resolució d’AA (GA20040065). Posteriorment es construeix una bassa de
purins exterior per tal de donar compliment a la capacitat mínima d’emmagatzematge requerida a la resolució d’AA i
informe tècnic sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes i es comprova en un control inicial parcial de data
18/08/2009 per l’entitat ambiental de control, on es descriu que s’ha construït una bassa de purins excavada al terra
i impermeabilitzada amb làmina.
En la visita de control realitzada a l’establiment es comprova que aquesta bassa de purins s’ha impermeabilitzat amb
formigó, ja que la lona plàstica es trobava en mal estat de conservació, tal i com manifesta en nou titular de
3
l’establiment. La capacitat d’emmagatzematge calculada d’acord comprovacions realitzades és de 1.256 m .

Observacions general relatives a instal·lacions i capacitats de bestiar
--
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Dades de consums
Profilaxi
Hi ha consum de productes o matèries destinades a la higiene o profilaxi dels animals
SI → Les dades relatives al consum es detallen en la taula corresponent

NO

Sistema d’emmagatzematge

Consum
Producte (*)

Any anterior

Any en curs

Productes zoosanitaris
(productes desinfecció)

No s’aporta
dades

No s’aporta
dades

unitats

Descripció

Capacitat màxima

unitats

---

Propis envasos sota cobert
(zona de magatzem)

---

---

(*) Inserir una fila per cada producte.

Les dades comprovades relatives a profilaxi s’ajusten a les previstes en l’AA
NO → Observacions

SI

No previst AA

Observacions profilaxi

---

Aigua
Hi ha consum d’aigua
SI → Les dades relatives al consum d’aigua es detallen, per a cada procedència, en la taula corresponent

NO

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Volum total abastat
Procedència

Any anterior

Any en curs

Xarxa

-

-

m³/any

-

Pous

-

-

m³/any

Abeuratge i neteja de les instal·lacions

Aigües superficials

-

-

m³/any

-

Cisternes

-

-

m³/any

-

Recirculació interna

-

-

m³/any

-

Altres (detall en observacions)

-

-

m³/any

-

No dades

No dades

m³/any

TOTAL →

Usos (*)

(*) Per exemple sanitari, procés, neteges, reg, refrigeració...

Declaració d’ús de la contaminació de l’aigua (DUCA)
No previst AA

NO

SI → Data presentació:

-

Legalització de fonts pròpies d’abastament d’aigües
No previst AA

NO

SI → Data presentació:

(1)

SI → Data autorització:

-

SI → Data concessió:

-

Autorització de captació d’aigües superficials
No previst AA

NO

Concessió de domini públic hidràulic
No previst AA

NO

Les dades comprovades relatives al consum d’aigua s’ajusten a les previstes en l’AA
SI

NO → Observacions

No previst AA

Observacions consum d’aigües

El subministrament de l’aigua prové d’un aprofitament aigües subterrànies, ajustant-se a l’autoritzat.
(1)Per la seva justificació s’aporta la Resolució de transferència d’aprofitament aigua (expedient FUE-202001661751) emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 22/02/2021. El nou titular és l’empresa Selecció Batallé
SA.
Es comprova la instal·lació d’un comptador al pou, situat dins una caseta i cobert, i segons lectura realitzada en el
3
moment del control, marca un consum de 496 m . Tal i com s’afirma el comptador s’ha col·locat recentment, i es
portarà un registre del consum aigua a partir d’ara en endavant.
La resolució d’AA no descriu un volum aigua anual.
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Energia elèctrica
Hi ha consum d’energia elèctrica
NO

SI →

Consum (MWh/any):

any anterior

--

any curs

--

Les dades comprovades relatives al consum d’energia elèctrica s’ajusten a les previstes en l’AA
SI

NO → Observacions

No previst AA

Observacions consum energia elèctrica

L’explotació no disposa de connexió de xarxa elèctrica. L’energia prové d’un grup generador que hi ha instal·lat de
20 kVA de potència, ajustant-se al previst a la resolució d’AA.

Combustibles
Hi ha consum de combustibles
NO

SI → Les dades relatives al consum i l’emmagatzematge de combustibles es detallen en la taula corresponent
Consum

Emmagatzematge

Combustible(*)

Any anterior

Any en curs

unitats

Descripció

Quantitat emmagatzemada

unitats

Gasoil

3.935
(any 2019)

5.057
(any 2020)

litres

Dipòsit aeri PVC doble
càmera

2000

Litres

(*) Inserir una fila per cada tipus de combustible

Els combustibles utilitzats s’ajusten als combustibles previstos en l’AA
SI

NO → Observacions

No previst AA

Les dades comprovades relatives al consum de combustible s’ajusten a les previstes en l’AA
SI

NO → Observacions

No previst AA

El sistema d’emmagatzematge i la quantitat emmagatzemada s’ajusta al previst en l’AA
SI

NO → Observacions

No previst AA

AJUNTAMENT DE NAVATA
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Observacions consum de combustibles

Pel funcionament del grup generador s’utilitza el gasoil, tal i com es preveu a la resolució d’AA.
No s’indica un consum anual de gasoil a la resolució d’AA.
El dipòsit de gasoil té una capacitat de 2.000 litres, mentre que la resolució d’AA descriu un dipòsit de 1000 litres de
capacitat.
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Sistema de gestió ambiental (SGA) 
L’establiment té implementat un sistema de gestió ambiental (SGA)
NO

SI → SGA certificat:

NO

SI → Modalitat, entitat verificadora/certificadora i referència certificat/registre

Modalitat SGA certificat
EMAS

Altres → especificar:

ISO 14001

-

Entitat verificadora/certificadora

Núm. certificat SGA

Núm. registre EMAS

-

-

-

L’AA estableix que l’establiment ha de disposar d’un SGA
NO

SI → D’acord amb les dades comprovades, es compleix aquesta condició:

SI

NO → Observacions

Observacions SGA

-

Gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (AVVCO2) 
Establiment adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
NO

SI → Codi d’adhesió:

-

Observacions GEH
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Dades específiques: Gestió de les aigües residuals
S’identifiquen punts d’abocament d’aigües residuals
SI → Formalitzar la resta del qüestionari del bloc “Dades específiques: Gestió de les aigües residuals”

NO

Els punts d’abocament identificats s’ajusten als previstos en l’AA
NO → Observacions

SI

Es porta a terme recirculació d’aigües residuals
SI → Volum destinat a recirculació (m³/dia):

NO

-

% destinat a recirculació:

-

L’AA estableix un sistema d’autocontrol dels abocaments
SI → El sistema d’autocontrol dels abocaments s’ajusta al previst en l’AA:

NO

NO → Observacions

SI

L’AA integra el permís d’abocament (NOTA: L’AA hauria d’integrar sempre el permís d’abocament)
NO → L’establiment disposa d’autorització d’abocament d’aigües residuals:

SI

SI →

NO

Òrgan emissor:

-

Data d’autorització:

-

L’establiment disposa de contracte de gestió externa amb una instal·lació de depuració d’aigües residuals
No previst AA

SI →

NO

Nom instal·lació

-

Data contracte:

-

Observacions

-

Identificació i caracterització dels punts d’abocaments No s’escau
S’ha de formalitzar una taula per a cada punt d’abocament existent. En el supòsit de disposar-ne més d’un mostreig en un mateix punt d’abocament cal incorporar-ne les
dades de la darrera caracterització.
Punt d’abocament (número i identificació)

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

-

-

-

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Anual:

-

Diari:

-

-

Punta horària

SI

Destí de l’abocament

NO → Observacions

Nom medi receptor de l’abocament

Clavegueram (EDAR)

Llera

Mar

-

Altres (detall en observacions)

S’ajusten a les prescripcions de l’AA

Mesures correctores
NO

-

El volum abocat s’ajusta al previst en AA

Volum abocat (m³)

SI → Descripció:

-

SI

NO → Observacions

L’AA estableix valor límit (VL) de l’abocament
NO

SI

-

SI → Paràmetres amb VL:

Disponibilitat d’arqueta de registre

Accessibilitat adequada

NO → Observacions

SI

Permet aforament

NO → Observacions

SI

NO → Observacions

Es disposa de mostreig de caracterització de tots els paràmetres l’abocament amb VL
SI

NO → Motius:

-

Data darrer mostreig

Entitat responsable anàlisi

Referència informe

-

-

-

Mostreig vigent s/periodicitat aplicable
SI

NO → Observacions

Paràmetres caracteritzats
Tots els paràmetres amb VL

Altres supòsits, especificar:

-

Els valors d’emissió (VE) de l’abocament de la darrera caracterització s’ajusten als VL previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa amb el detall dels paràmetres que no compleixen el VL
Paràmetre que no compleix VL(*)

VL en AA

VE

unitat

Paràmetre

VL

VE

unitat

Paràmetre

VL

VE

unitat

Paràmetre

VL

VE

unitat

(*) Inserir una fila per cada paràmetre que es constata que no compleix el VL

Els VE determinats en controls/autocontrols de caracterització anteriors, realitzats des de la darrera inspecció ambiental integrada, compleixen VL
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Punt d’abocament (número i identificació)

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

-

-

SI

NO → Observacions: paràmetres que no compleixen VE i identificació i data control/autoc.

06724A

No hi ha controls/autoc. anteriors

Observacions

--

Observacions general relatives a la gestió de les aigües residuals
Les aigües residuals generades de la neteja de les naus es recullen en les pròpies fosses de purins i gestionen junt
amb les dejeccions ramaderes.
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Dades específiques: Producció de residus
S’identifica la generació de residus
SI → Formalitzar la resta del qüestionari del bloc “Dades específiques: Producció de residus”

NO

L’establiment té assignat el codi com a productor de residus

P-87888.4

SI → Codi de productor:

NO

Classificació dels residus identificats
RNP → Formalitzar la taula d’identificació corresponent

RP → Formalitzar la taula d’identificació corresponent

Declaració anual de residus (DARI)
No previst AA

SI → Data presentació:

NO

-

Estudi de Minimització de Residus Especials (EMRE)
No previst AA

-

SI → Data presentació:

NO

Observacions dades generals

-

Fossa de cadàvers
Existència d’alguna fossa de cadàvers no operativa o en desús

Es disposa de fossa de cadàvers operativa
SI → Detall en la taula

NO

NO

Fosa de cadàvers (identificació)

SI → Detall en la taula

Operativa

-

SI

NO
3

Descripció de les característiques

Capacitat (m )

-

-

Retirada pel consell o altres entitats
SI

NO

Quantitat

Mesos

-

-

Disponibilitat de contenidor per cadàvers
SI

NO

Observacions fossa de cadàvers

AJUNTAMENT DE NAVATA
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La gestió dels cadàvers es realitza mitjançant gestor autoritzat. Per l’emmagatzematge temporal fins al moment de
la recollida es disposa de contenidor amb tapa.

Animals morts
La gestió dels cadàvers de l’explotació s’ajusta al previst en l’AA
NO → Observacions

SI

No previst AA

Es disposa de sistema d’emmagatzematge temporal amb hidròlisi seguida d’eliminació
SI → Es disposa d’acta de control favorable:

NO

SI

NO → Observacions

SI

NO → Observacions

Es disposa de pòlissa d’assegurança agro-ramadera
SI → La pòlissa s’ajusta al cens existent:

NO

Es disposa de contracte vigent amb un gestor autoritzat
NO → Observacions No s’escau

SI

El contenidor de cadàvers s’ubica en lloc adequat
SI

NO → Observacions

Observacions

En relació a les mesures relatives a la gestió d’animals morts establertes a l’autorització ambiental, es comprova:
Per acreditar la gestió dels cadàvers, s’aporta:
Pòlissa d’assegurança agro-ramadera amb Agroseguro per la recollida i gestió dels animals morts (pla
2020 i nº pòlissa K731053-4) amb data inici de garanties 1/10/2020 i per un nombre de 2.100 caps porcí
engreix per l’explotació amb codi REGA ES171110021424. S’aporta rebut de pagament de data 2/10/2020.
-

Pòlissa d’assegurança agro-ramadera amb Agroseguro per la recollida i gestió dels animals morts (pla
2019 i declaració K541996-3) amb data inici de garanties 1/10/2019 i per un nombre de 2.100 caps porcí
engreix per l’explotació amb codi REGA ES171110021424. S’aporta rebut de pagament de data 3/10/2019.
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Pòlissa d’assegurança agro-ramadera amb Agroseguro per la recollida i gestió dels animals morts (pla
2018 i declaració J-416132-5) amb data inici de garanties 2/10/2018 i per un nombre de 2.100 caps porcí
engreix per l’explotació amb codi REGA ES171110021424. S’aporta rebut de pagament de data 4/10/2018.

Segons manifesta el representant, en produir-se baixes s’avisa al servei de recollida en la màxima brevetat
possible.
Es disposa d’un contenidor amb tapa per l’emmagatzematge temporal dels cadàvers, situat en una zona de fàcil
accés pels vehicles de recollida.
El contenidor i l’entorn es troben en correctes condicions.
Les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus d’animals morts, són les
previstes i descrites en aquest registre i es troben en bon estat d’ús.

L’estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge d’animals morts és correcte.

Residus zoosanitaris
L’activitat genera residus zoosanitaris
NO

SI(1)

NO → Observacions

En cas afirmatiu, es disposa de contracte vigent amb un gestor autoritzat:

SI → La gestió dels residus zoosanitaris s’ajusta al previst en l’AA

SI

NO → Observacions

En cas afirmatiu, el contenidor dels residus zoosanitaris s’ubica en lloc adequat:

SI

NO → Observacions

Observacions residus zoosanitaris

AJUNTAMENT DE NAVATA
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Per la seva justificació s’aporta:
- S’aporta contracte de prestació de serveis de recollida i gestió, i de tractament de residus (segons RD 180/2015)
entre l’empresa gestora Fer-vet i l’empresa Selecció Batallé SA com a titular dels centres productors que es
relacionen, i a on figura l’explotació Mas Riera (MO 480 BO), de data 4/06/2020 (contracte núm. 0023/00). El
contracte es descriuen els residus a gestionar d’acord amb el tractament de residus segons RD 180/2015: codi LER
180205, 180208, 150110, 180202.

-Factures en concepte de recollida i gestió tractament dels residus emeses per part de l’empresa Fer-vet següents:
- data 28/02/2019 recollida residus sanitaris, 12 kg medicaments rebutjats CER 180205.
-data 30/01/2020 (albarà data 8/01/2020) recollida i gestió residus sanitaris, 14 kg medicaments CER 180205.
-data 29/01/2021 (albarà data 26/01/2021) recollida i gestió residus sanitaris, 15 kg medicaments CER 180205.
i per l’explotació granja Mas Riera de marca oficial 480 BO.
(1)La periodicitat entre recollides acreditades per la gestió dels residus zoosanitaris, agroquímics és
superior a més de 6 mesos. No obstant, la darrera recollida acreditada de data 26/01/2021 fins a l’actualitat
és inferior als 6 mesos.
Es comprova la disposició de contenidors amb tapa de 60 litres.
En el contracte s’especifica que la periodicitat de recollida i gestió serà com a màxim de 6 mesos.
L’estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge dels residus és correcte.

Caracterització de residus/lixiviats No s’escau
Només s’ha de formalitzar aquestes dades en el supòsit que l’AA estableixi un control sectorial amb una caracterització específica de residus/lixiviats. En aquest cas, s’ha de
formalitzar una taula per cada residu/lixiviat. En el supòsit de disposar-ne més d’un mostreig cal incorporar-ne les dades de la darrera caracterització del residu/lixiviat.

Residu/lixiviat (descripció)

L’AA estableix valors límit (VL)
NO

SI → Paràmetres amb VL:

-

Es disposa de mostreig de caracterització de tots els paràmetres amb VL
SI

NO → motius:

Data darrer mostreig

-

Entitat responsable mostreig

F03_ITDGQACC/1/2018_registre RAM_v07_20210412
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Residu/lixiviat (descripció)

-

-

-

NO → Observacions

SI

Paràmetres caracteritzats
Tots els paràmetres amb VL

Altres supòsits, especificar:

-

Els valors de caracterització (VC) del darrer mostreig s’ajusten als VL previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa amb el detall dels paràmetres que no compleixen el VL
Paràmetre que no compleix VL(*)

VL en AA

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

(*) Inserir una fila per cada paràmetre que es constata que no compleix el VL

Els VC determinats en els mostrejos anteriors, realitzats des de la darrera inspecció ambiental integrada, compleixen VL
SI

NO → Observacions: paràmetres que no compleixen VC i identificació i data del mostreig.

No hi ha mostrejos anteriors

Observacions

-

Observacions generals relatives a la producció de residus

AJUNTAMENT DE NAVATA
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Taula dels residus identificats

unitats

unitats

Extern

Tipus de gestió (origen/extern)

---

Codi/s de gestió

Contenidor amb tapa

Descripció o Tipus

---

Quantitat (**)

---

Unitats

06724A

Any en curs

Codi

68

RESIDUS NO PERILLOSOS (RNP) (*)

Any anterior

Emmagatzematge

197

Gestió

LER

--

68

Ìbc58da49-8532-44d4-9120-905ba1c401a7rÎ

ÒRGAN

ACTA

Producció

020102

197

SI

NO → Observacions

NO → Observacions

El sistema de gestió aplicat als RNP s’ajusta a la normativa

SI

Els RNP identificats s’ajusten als residus previstos en l’AA

SI

NO → Observacions(2)

NO → Observacions

No
previst
en AA

No previst AA

Sistema i, si aplica, quantitat emmagatzemada RNP s’ajusta al previst en l’AA

SI

Les quantitats generades de RNP s’ajusten a les previstes en l’AA

Si la quantitat total RNP és superior a la quantitat total RNP prevista en l’AA cal especificar el % de variació

Residu

NO → Observacions

unitats

Cadàvers

NO → Observacions(1)

>30%

(*) Inserir una fila per cada residu //(**) Comprovar només si hi ha prescripcions en l’AA.

QUANTITAT TOTAL RNP
% variació vs. quantitat total RNP prevista AA

SI

El registre de sortida de RNP és adequat

SI

La documentació acreditativa de la gestió de RNP és adequada

Observacions RNP

Pàg. 11 de 48

(1) No es disposa de registre de sortida. Les dades les ha aportat el representant de l’establiment d’acord amb el programa de control de baixes que disposa.
(2)La producció d’animals morts per l’any 2020 és superior al previst a la resolució d’AA que és de 150 caps/any.
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Codi/s de gestió

Descripció o Tipus

---

Quantitat (**)

---

Unitats

06724A

Tipus de gestió (origen/extern)

En contenidor de PVC
amb tapa

Codi

unitats

D09

RESIDUS PERILLOSOS (*)

Any en curs

Externa

Emmagatzematge

Any anterior

kg

Gestió

LER

15 kg

Producció
Residu

14 kg

14
-

15

NO → Observacions

NO → Observacions

SI

NO → Observacions

NO → Observacions

No
previst
en AA

No previst AA

Sistema i, si aplica, quantitat emmagatzemada RP s’ajusta al previst en l’AA

SI

Les quantitats generades de RP s’ajusten a les previstes en l’AA

Si la quantitat total RP és superior a la quantitat total RP prevista en l’AA cal especificar el % de variació

180205

-

SI

El sistema de gestió aplicat als RP s’ajusta a la normativa

SI

Els RP identificats s’ajusten als residus previstos en l’AA

kg

Residus agroquímics

NO → Observacions(1)

NO → Observacions

Ìbc58da49-8532-44d4-9120-905ba1c401a7rÎ

ÒRGAN

ACTA

(*) Inserir una fila per cada residu //(**) Comprovar només si hi ha prescripcions en l’AA.

QUANTITAT TOTAL RP
% variació vs. quantitat total RP prevista AA

SI

El registre de sortida de RP és adequat

SI

La documentació acreditativa de la gestió de RP és adequada

Observacions RP

Pàg. 12 de 48

(1)No es disposa de registre específic. No obstant, els albarans/factures emeses per part de l ‘empresa de recollida i gestió queda un registre de les quantitats de residus
retirats.

F03_ITDGQACC/1/2018_registre RAM_v07_20210412

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- INMACULADA SOLER CRIBILLERS, 02/09/2021 15:37

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

ACTA

AJUNTAMENT

E2021001709

Codi Segur de Verificació: bc58da49-8532-44d4-9120-905ba1c401a7
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_13779033
Data d'impressió: 13/05/2022 14:05:08
Pàgina 23 de 58

SIGNATURES

Ìbc58da49-8532-44d4-9120-905ba1c401a7rÎ

DOCUMENT

1.- INMACULADA SOLER CRIBILLERS, 02/09/2021 15:37

Registre seguiment i vigilància ambiental: RAM

Codi

06724A

Dades específiques: Gestió de les dejeccions ramaderes
Dades del Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes (PGDR)
Es disposa de Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes (PGDR)
NO

SI → Número de pla:

P05455

→ Tipus

Individual

Conjunt

(*) Data validació:

NO → Observacions

SI (*)

En cas afirmatiu, el pla està validat pel departament competent:

24/10/2007 (1)

Es disposa a l’explotació el llibre de gestió de les dejeccions ramaderes de l’any en curs
NO

SI → Data d’entrada anual al departament competent en matèria d’explotacions ramaderes

(2)

Tipus de gestió de les dejeccions ramaderes
Gestió dins el marc agrari

Gestora fora del marc agrari

Combinació d’ambdues

En cas de gestió fora del marc agrari, es disposa de contracte vigent amb gestor autoritzat

SI

NO → Observacions

Observacions Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes

(1)D’acord amb la resolució d’AA (GA20040065), es descriu que el DAAM ha emès en data 24/10/2007, informe
favorable sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes (P05455) titular de Joan Camarasa Vlabi, per la
capacitat de 2.100 porcs d’engreix, i es preveu que els 15.225 kg de nitrogen generats es gestionaran en el marc de
l’explotació agrària, i que caldrà aplicar el nivell 2 del programa ASFAC-DAR-DMAH com a millor tècnic disponible.
A posterior hi ha un canvi de titularitat, a favor de l’empresa Selecció Batallé SA, i en data de registre entrada
19/05/2021 es presenta davant de l’Ajuntament de Navata una modificació del pla de gestió de les dejeccions
ramaderes, pla de gestió tramitat mitjançant l’aplicatiu de la GDN amb número MI 0008735 per l’explotació Mas
Riera de marca oficial 480 BO. La capacitat és de 2.100 porcs engreix i es preveu fer una dieta del bestiar porcí
engreix amb una reducció del 14,5% del nitrogen excretat, respecte els coeficients estàndards, i la gestió de les
dejeccions ramaderes és per aplicació agrícola. Resta pendent la seva valoració per part de l’administració
competent.

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

(2)Per la seva justificació s’aporten:
-llibre de gestió de fertilitzants període 2019/2020
-llibre de gestió de fertilitzants període 2020/2021
S’aporta document enviament via petició genèrica en data registre 16/03/2021 de la DAN 2019/2020 per l’explotació
480 BO, entre altres que s’incorporen al grup de Selecció Batallé SA.
Per la justificació de la presentació anual dels llibres de gestió de les dejeccions ramaderes any 2017 i 2018 al
departament competent en matèria d’explotacions ramaderes, l’actual titular, Selecció Batallé SA, gestiona la granja
a partir del 2019 i no té accés a la documentació de l’antic titular, pel que no s’aporta la documentació sol·licitada.

Emmagatzematge de les dejeccions
PURINS
Capacitat necessària (m³):

1.881

Capacitat disponible (m³) → Detall en taula
La capacitat d’emmagatzematge disponible és suficient:

SI

2.292
NO → Observacions

Fosses interiors i dipòsit/basses exteriors de dejeccions ramaderes (*)
Localització

Descripció (dimensions, material ...)

Capacitat (m3)

Nau 1

Fosses de planta rectangular, construïdes en formigó, situades interior nau i cobertes
per engraellat de formigó.
Dimensions:
1 de 62,3 x 1,38 x 1,10 m
1 de 62,3 x 1,38 x 1,19 m

196,88 m3

Nau 2

Fosses de planta rectangular, construïdes en formigó, situades interior nau i cobertes
per engraellat de formigó.
Dimensions:
2 de 100,0 x 1,80 x 0,68 m

244,80 m3

Nau 3

Fosses de planta rectangular, construïdes en formigó, situades interior nau i cobertes
per engraellat de formigó.

145,10 m

F03_ITDGQACC/1/2018_registre RAM_v07_20210412
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Dimensions:
2 de 15,7 x 1,83 x 0,7 m
2 de 40 x 1,38 x 0,95 m
Nau 4

Fosses de planta rectangular, construïdes en formigó, situades interior nau i cobertes
per engraellat de formigó.

80,68 m3

Dimensions:
1 de 9,0 x 1,8 x 1,7 m
1 de 9,0 x 1,8 x 1,8 m
1 de 9,0 x 1,8 x 1,48 m
3

Dipòsit exterior 1

De planta rectangular, soterrat i cobert formigó, construït amb paret obra i formigó
interior. Té unes dimensions útils de 9,70 x 3,70 x 3,10 m.

111,26 m

Dipòsit exterior 2

De planta rectangular, soterrat i cobert formigó, construït de formigó . Té unes
dimensions útils de 9,70 x 9,80 x 2,70 m. A part disposa també de tancament
perimetral a base de reixa metàl·lica a tot el perímetre.

256,66 m3

Bassa de purins

De planta irregular, descoberta , excavada al terra i impermeabilitzada amb formigó,
de secció trapezoïdal amb rampa accés. Té una superfície en planta superior de
539,7 m2 i una profunditat mitja útil de 3,31 m. Disposa de tancament perimetral a
base de reixa metàl·lica.

1256,73 m

3

(*) Inserir una fila per cada dipòsit/bassa

Observacions purins

El dia de l’actuació de control la bassa de purins es troba a la meitat de la seva capacitat aprox. pel que visualment
es pot comprovar que el formigó es troba en correcte estat de manteniment, no s’observen esquerdes ni fissures en
les parts visibles.

FEMS
Capacitat necessària (m³):

--

Capacitat disponible (m³) → Detall en taula
La capacitat d’emmagatzematge disponible és suficient:

-NO → Observacions

SI

Femer (*)
Localització

Descripció (dimensions, material ...)

Capacitat (m3)

-

-

-

Recollida de lixiviats

SI

NO

(*) Inserir una fila per cada femer

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Observacions femer

--Les dades comprovades d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes s’ajusta a la capacitat mínima prevista en l’AA
SI

NO → Observacions

No previst AA

Les dades comprovades del sistema d’emmagatzematge s’ajusten a les previstes en l’AA
SI(2)

NO → Observacions

No previst AA

Observacions emmagatzematge de les dejeccions
3

(1) La capacitat d’emmagatzematge útil disponible a l’explotació ramadera és de 2.292 m pels purins correspon a
una autonomia de retenció de 6,09 mesos pels purins. Aquesta és suficient tenint en compte la capacitat
3
necessària segons l’annex 2 del Decret 153/2019 ( mínima necessària de 1.881 m per 5 mesos autonomia pels
purins).
Per a la mesura i càlculs de la capacitat d’emmagatzematge s’ha tingut en compte la instrucció tècnica IT-210.
(2) Per l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes és disposa de les fosses de purins interiors de les naus i
dels dos dipòsits de purins exteriors i coberts contemplats a la resolució d’AA, i de la bassa de purins descrita al
darrer control inicial parcial realitzat a l’establiment. Es constata que la bassa de purins està ara
impermeabilitzada amb formigó, i la capacitat d’emmagatzematge calculada d’acord amb les mesures preses i
d’acord amb la IT-210, és inferior a la descrita en l’esmentat control inicial parcial i lleugerament superior a la
3
prevista a la resolució d’AA (bassa en projecte de 932,40 m ) però suficient en el conjunt de dispositius de
l’establiment per donar compliment a la capacitat mínima requerida, i ajustant-se la capacitat total a la prevista a
3
la resolució d’AA (2.295,70 m )
Els sistemes d’emmagatzematge de dejeccions estan construïts amb elements de formigó (fosses de purins de
les naus i dipòsits i bassa de purins). En la visita d’actuació material d’inspecció ambiental, no s’observa
desperfectes en els dispositius d’emmagatzematge, ni fuites per lixiviació, percolació o sobreeiximent en
l’entorn.

F03_ITDGQACC/1/2018_registre RAM_v07_20210412
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S’informa al representant que els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar mantinguts i explotats de manera que
s’eviti qualsevol fuita per lixiviació, percolació o sobreeiximent en l’entorn.

Reducció de nitrogen en l’alimentació
L’AAI té previst la reducció de nitrogen en l’alimentació
SI → Especificar nivell de reducció previst en l’AA i formalitzar taules bloc “pinsos”
NO → S’identifica aplicació reducció

1

2

3a

3b

1

2

3a

3b

NO
SI → Nivell de reducció identificat

La reducció comprovada s’ajusta a la reducció prevista en l’AA
SI

NO → Observacions(1)

No previst AA

Observacions reducció de nitrogen en l’alimentació

D’acord a la resolució d’AA (GA20040065) es descriu que caldrà aplicar el nivell 2 del programa ASFAC-DAR-DMAH
com a millor tècnic disponible.
D’acord amb l’Odre ARP/225/2019, de 16 de desembre, per la qual s’estableix una metodologia de càlcul de
nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí, a la disposició transitòria quarta, estableix que les
explotacions que amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta odre hagin obtingut una reducció de l’excreció
nitrogenada de nivell 1 o 2, a l’empara del Decret 136/2009 o del nivell 3a, poden seguir aplicant aquesta reducció
en el seu pla de gestió de dejeccions ramaderes fins al dia 31/03/2021. Llavors han de presentar el balanç de
nitrogen.
S’aporta el Resum del balanç de nitrogen BGN-2021 corresponent al període 1/09/2019 a 31/08/2020 per la granja
480 BO titular de Joan Camarasa i presentat per Selecció Batallé SA en data 22/01/2021. El percentatge de
reducció de nitrogen en relació als coeficients estàndard és de 26,41%. No s’aporta documentació de la seva
valoració per part de l’administració competent.
En data de registre d’entrada 19/05/2021 es presenta davant de l’Ajuntament de Navata una modificació del pla de
gestió de les dejeccions ramaderes, pla de gestió tramitat mitjançant l’aplicatiu de la GDN amb número MI0008735
per l’explotació Mas Riera de marca oficial 480 BO, mitjançant la qual s’actualitza el sistema d’alimentació de
l’explotació ramadera (14,5%), el nou titular de l’explotació ramadera i la suficiència de la base agrícola disponible i
sistema d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes, sol·licitant que es trameti aquesta documentació al
serveis tècnics del DAAM de la Generalitat de Girona per tal que procedeixin a la seva valoració. Al tractar-se d’una
activitat classificada en l’annex II de la Llei 20/2009, la tramitació del PGDR davant del DAAM únicament es pot
realitzar mitjançant l’Ajuntament.
S’ha revisat la documentació relativa a l’alimentació del bestiar porcí engreix a partir de la data que l’empresa
Selecció Batallé SA (nou titular) se’n fa càrrec (a partir any 2019 fins actualitat). La documentació revisada ha estat:
-

Albarans i etiquetes dels pinsos subministrats en aquest període. Els pinsos han estat subministrats per
l’empresa Esporc SA.
Els lots engreix finalitzats des del 2019 fins al 2020 és engreix de porc blanc, i a partir del 2021 s’engreixa
porc duroc. Varia els tipus de pinsos subministrats per a cada tipus de porc.

(1)D’acord amb la documentació aportada i la comprovada, es constata que:
-els percentatges de proteïna bruta dels pinsos adaptació i C1 no sobrepassen el contingut màxim, mentre que el
pinso acabat 80-100 sobrepassa el contingut màxim establert pel programa d’alimentació corresponent el nivell 2
(màxim és de 14% PB per porcs engreix 70 kg a sacrifici) i per l’engreix de porc blanc.
Pel que fa a l’engreix de porc duroc, es subministren 4 tipus de pinsos i no s’ajusta al nivell 2 que consta d’una
alimentació formada per 3 tipus de pinsos.

Reducció de fòsfor en l’alimentació
L’AAI té previst la reducció de fòsfor en l’alimentació
SI → Especificar nivell de reducció previst en l’AA i formalitzar taules bloc “pinsos”
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NO → S’identifica aplicació reducció

Codi

06724A

NO
SI → Nivell de reducció identificat

1

2

3a

3b

La reducció comprovada s’ajusta a la reducció prevista en l’AA
NO → Observacions

SI

No previst AA

Observacions reducció de fòsfor en l’alimentació

----

Pinsos
En cas afirmatiu, per a cada fase productiva que sigui aplicable s’han de formalitzar la/les taula/es corresponent/s.

PORCÍ D’EGREIX
Any

Cens mitjà

Consum total pinso
(kg)

2019/2020

1915

-

2021

1800

-

Pinso (*)
Descripció

% PB

Contingut P total

Consum (kg)

Pinso adaptació

15.48-15.78

-

-

Pinso C1

14.08-14,95

-

-

Pinso acabat 80/100

13.93-14.53

-

-

Pinso adaptació

15.40

-

-

Pinso engreix 30/60

15.29

-

-

Pinso engreix 60/90

14.56

-

-

Pinso acabat duroc

13.36-13.69

-

-

(*) Inserir una fila per cada pinso.

TRUGES REPRODUCTORES No s’escau
Pinso (*)
Any

Cens mitjà

Consum total pinso (kg)

Descripció

% PB

Consum (kg)

any 0

cens mitjà 0

consum total 0

pinso 1 any 0

% p1.0

consum p1.0

pinso 2 any 0

% p2.0

consum p2.0

pinso n any 0

% pn.0

consum pn.0

pinso 1 any -1

% p1.-1

consum p1.-1

pinso 2 any -1

% p2.-1

consum p2.-1

pinso n any -1

% pn.-1

consum pn.-1

pinso 1 any -2

% p1.-2

consum p2.-2

pinso 2 any -2

% p2.-2

consum p2.-2

pinso n any -2

% pn.-2

consum pn.-2

any -1

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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any -2

cens mitjà -1

cens mitjà -2

consum total -1

consum total -2

(*) Inserir una fila per cada pinso.

GARRINS No s’escau
Pinso (*)
Any

Cens mitjà

Consum total pinso (kg)

Descripció

% PB

Consum (kg)

any 0

cens mitjà 0

consum total 0

pinso 1 any 0

% p1.0

consum p1.0

pinso 2 any 0

% p2.0

consum p2.0

pinso n any 0

% pn.0

consum pn.0

pinso 1 any -1

% p1.-1

consum p1.-1

pinso 2 any -1

% p2.-1

consum p2.-1

pinso n any -1

% pn.-1

consum pn.-1

pinso 1 any -2

% p1.-2

consum p2.-2

pinso 2 any -2

% p2.-2

consum p2.-2

pinso n any -2

% pn.-2

consum pn.-2

any -1

any -2

cens mitjà -1

cens mitjà -2

consum total -1

consum total -2

(*) Inserir una fila per cada pinso.

Observacions pinsos

--

Tractament de les dejeccions en origen
Es porta a terme tractament en origen de les dejeccions ramaderes
NO

SI → Quantitat anual tractada (t)

--

En cas afirmatiu, detall de les analítiques:

--

El tractament de les dejeccions en origen s’ajusta al previst en l’AA
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Registre seguiment i vigilància ambiental: RAM

SI

NO → Observacions

Codi

06724A

No previst AA

Observacions tractament de les dejeccions en origen

--

Observacions generals relatives a la gestió de les dejeccions ramaderes
--
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Dades específiques: Aigües subterrànies i el sòl
La superfície on s’ubiquen les instal·lacions està pavimentada
NO → Descripció zones no pavimentades:

SI

---

Existeixen dipòsits soterrats

Dipòsits de purins de formigó existents i coberts

SI → Descripció dipòsits soterrats:

NO

L’AA estableix condicions en matèria d’aigües subterrànies i contaminació de sòl
SI → Formalitzar la resta del qüestionari del bloc “Dades específiques: Aigües subterrànies i el sòl”

NO

L’AA estableix un programa de seguiment i control (PSC) de les aigües subterrànies
SI → Formalitzar les dades en la taula corresponent

NO


Número de punts de control:

-

Es compleixen les prescripcions previstes en l’AA:

SI

NO → Observacions

Els resultats es trameten a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA):

SI

NO → Observacions

Es compleixen les prescripcions previstes en l’AA:

SI

NO → Observacions

Els resultats es trameten a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC):

SI

NO → Observacions

Informe Preliminar de Situació i Qualitat del Sòl (IPS)
No previst AA

NO

SI → Data presentació:

-

NO

SI → Data presentació:

-

Informe de Situació periòdic (ISp)
No previst AA

L’AA estableix un programa de seguiment i control (PSC) del sòl
SI → Formalitzar les dades en la taula corresponent

NO


Número de punts de control:

-

Observacions dades generals

--

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Programa de seguiment i control de les aigües subterrànies
Només s’ha de formalitzar aquestes dades en el supòsit que l’AA estableixi un Programa de seguiment i control. En aquest cas, s’ha de formalitzar una taula per cada punt de
control. En el supòsit de disposar-ne més d’un mostreig cal incorporar-ne les dades de la darrera caracterització.

Punt de control de les aigües subterrànies (número i identificació)

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

Número

UTMx

Identificació

Operativitat del punt de control
NO → Observacions

Operatiu

UTMy

Senyalitzat
SI

NO → Observacions

L’AA estableix valors límit (VL)
NO

SI → Paràmetres amb VL:

Parametres

Es disposa de mostreig de caracterització de tots els paràmetres amb VL
SI

NO → motius:

Motiu que justifica la no realització de mostreig

Data darrer mostreig

Entitat responsable mostreig

Referència informe

dd-mm-aaaa

Nom entitat

Ref. informe

Mostreig vigent s/periodicitat aplicable
SI

NO → Observacions

Paràmetres caracteritzats
Tots els paràmetres amb VL

Altres supòsits, especificar:

Parametres caracteritzats

Els valors de la caracterització (VC) del darrer mostreig s’ajusten als VL previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa amb el detall dels paràmetres que no compleixen el VL
Paràmetre que no compleix VL(*)

VL en AA

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

(*) Inserir una fila per cada paràmetre que es constata que no compleix el VL

Els VC determinats en els mostrejos anteriors, realitzats des de la darrera inspecció ambiental integrada, compleixen VL
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Codi

Punt de control de les aigües subterrànies (número i identificació)

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

Número

UTMx

Identificació
NO → Observacions: paràmetres que no compleixen VC i identificació i data del mostreig.

SI

06724A

UTMy
No hi ha mostrejos anteriors

Observacions

---

Programa de seguiment i control del sòl
Només s’ha de formalitzar aquestes dades en el supòsit que l’AA estableixi un Programa de seguiment i control. En aquest cas, s’ha de formalitzar una taula per cada punt de
control. En el supòsit de disposar-ne més d’un mostreig cal incorporar-ne les dades de la darrera caracterització.

Punt de control del sòl (número i identificació)

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

Número

UTMx

Identificació

Operativitat del punt de control

Senyalitzat
NO → Observacions

Operatiu

UTMy

NO → Observacions

SI

L’AA estableix valors límit (VL)
NO

SI → Paràmetres amb VL:

Parametres

Es disposa de mostreig de caracterització de tots els paràmetres amb VL
SI

NO → motius:

Motiu que justifica la no realització de mostreig

Data darrer mostreig

Entitat responsable mostreig

Referència informe

dd-mm-aaaa

Nom entitat

Ref. informe

Mostreig vigent s/periodicitat aplicable
NO → Observacions

SI

Paràmetres caracteritzats
Tots els paràmetres amb VL

Altres supòsits, especificar:

Parametres caracteritzats

Els valors de la caracterització (VC) del darrer mostreig s’ajusten als VL previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa amb el detall dels paràmetres que no compleixen el VL
Paràmetre que no compleix VL(*)

VL en AA

VC

Unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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(*) Inserir una fila per cada paràmetre que es constata que no compleix el VL

Els VC determinats en els mostrejos anteriors, realitzats des de la darrera inspecció ambiental integrada, compleixen VL
SI

NO → Observacions: paràmetres que no compleixen VC i identificació i data del mostreig.

No hi ha mostrejos anteriors

Observacions

-

Observacions generals relatives a les aigües subterrànies i el sòl
---
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Registre seguiment i vigilància ambiental: RAM

Codi

06724A

Dades específiques: Emissions a l’atmosfera
S’identifiquen punts d’emissió a l’atmosfera
SI → Formalitzar la resta del qüestionari del bloc “Dades específiques: Emissions a l’atmosfera”

NO

S’han identificat focus canalitzats a l’atmosfera (*)
SI → Els focus canalitzats s’ajusten al previst en l’AA

NO

SI (1)

NO → Observacions

SI (2)

NO → Observacions

SI

NO → Observacions

S’han identificat focus d’emissions difoses (*)
SI → Els focus d’emissions difoses s’ajusten al previst en l’AA

NO

L’AA estableix un pla de vigilància de les emissions
SI → El pla de vigilància s’ajusta al previst en l’AA

NO

(*) S’ha de formalitzar una taula de caracterització per a cada item identificat

Observacions generals gestió de les emissions a l’atmosfera

(1)A l’autorització ambiental es descriu que com a font d’energia elèctrica la d’un grup electrogen. Es comprova la
disposició d’un grup generador de 20 kVA de potència. No s’especifica la potència i característiques d’aquest grup a
la resolució d’AA.
(2)Les emissions difuses són les que es generen per la producció i l’emmagatzematge de dejeccions ramaderes,
ventilació de les naus.

Control atmosfèric d’establiment (CAE)
Classificació CAPCA de l’establiment
A

B

C

-

S’acredita l’execució del CAE
NO → Observacions

SI

Data execució

Entitat responsable

Referència informe

-

-

-

Control vigent s/periodicitat aplicable
SI

NO → Observacions

Declaració del CAE

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Favorable
No Favorable → Detall:

-

S’acredita la correcció dels incompliments declarats en l’informe de CAE
NO

-

SI → Detall
Observacions CAE

A l’autorització ambiental no hi ha prescripcions especifiques de les emissions a l’atmosfera i no descriu les
característiques del focus emissor (grup generador). D’acord al nou règim que queda classificada l’activitat (annex
II), el titular ha de sol·licitar el canvi d’annex I a annex II a través del control periòdic, i de la llicència ambiental que
se’n desprengui haurà de contemplar i incorporar el focus canalitzat a l’atmosfera disponible a l’explotació i les
mesures a comprovar.

Identificació dels focus identificats canalitzats i caracterització de les seves emissions
Formalitzar una taula per a cada focus emissor canalitzat identificat. En el supòsit de disposar-ne més d’un mostreig en un mateix focus emissor cal incorporar les dades de la
darrera caracterització de les emissions
Per als focus no coberts per l’autorització ambiental només s’han de formalitzar les dades del ìtems marcats amb [*]

Focus emissor canalitzat (número i identificació) [*]

Llibre de registre

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY) [*]

Número

Llibre de registre

UTMx

Identificació

UTMy

Classificació CAPCA del focus [*]
A

B

C

-

Caràcter del focus [*]
Sistemàtic

No sistemàtic → Hores anuals de funcionament

Hores/any

Tipus de focus [*]
F03_ITDGQACC/1/2018_registre RAM_v07_20210412
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Focus emissor canalitzat (número i identificació) [*]

Llibre de registre

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY) [*]

Número

Llibre de registre

UTMx

Identificació
Procés → Descripció:

Combustió

UTMy

Descripció procés

Combustible/s utilitzat/s (només per a focus de combustió) [*]

combustible/s
S’ajusten a les prescripcions de l’AA

Mesures correctores
SI → Descripció:

NO

Descripció mesura correctora

NO → Observacions

SI

L’AA estableix valor límit (VL) de l’emissió
SI → Paràmetres amb VL:

NO

Parametres

Es disposa de mostreig de caracterització de tots els paràmetres d’emissió amb VL
NO → motius:

SI

Motiu que justifica la no realització de mostreig

Data darrer mostreig

Entitat responsable mostreig

Referència informe

dd-mm-aaaa

Nom entitat

Ref. informe

Mostreig vigent s/periodicitat aplicable
NO → Observacions

SI

Paràmetres caracteritzats
Tots els paràmetres amb VL

Altres supòsits, especificar:

Punt de mostreig adequat
SI

Parametres caracteritzats
Accessibilitat i plataformes adequades

NO o No disposa→ Observacions

NO → Observacions

SI

Els valors d’emissió (VE) del darrer control d’emissions s’ajusten als VL previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa amb el detall dels paràmetres que no compleixen el VL
Paràmetre que no compleix VL(*)

VL en AA

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

(*) Inserir una fila per cada paràmetre que es constata que no compleix el VL

Els VE determinats en els controls d’emissions anteriors, realitzats des de la darrera inspecció ambiental integrada, compleixen VL
NO → Observacions: paràmetres que no compleixen VC i identificació i data del control.

SI

No hi ha control em. anteriors

Observacions

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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--

Identificació dels focus amb emissions difuses i caracterització de les seves emissions
Formalitzar una taula per a cada focus emissor difós identificat. En el supòsit de disposar-ne més d’un mostreig en un mateix focus emissor cal incorporar les dades de la
darrera caracterització de les emissions

Focus emissor (número i descripció)

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

Número

UTMx

Identificació

UTMy

Descripció del procés i l’activitat que genera l’emissió

Descripció procés
S’ajusten a les prescripcions de l’AA

Mesures correctores
NO

SI → Descripció:

Descripció mesura correctora

SI

NO → Observacions

L’AA estableix valor límit (VL)
NO

SI → Paràmetres amb VL:

Parametres

Es disposa de mostreig de caracterització de tots els paràmetres d’emissió amb VL
SI

NO → motius:

Motiu que justifica la no realització de mostreig

Data darrer mostreig

Entitat responsable mostreig

Referència informe

dd-mm-aaaa

Nom entitat

Ref. informe

Mostreig vigent s/periodicitat aplicable
SI

NO → Observacions

Paràmetres caracteritzats
Tots els paràmetres amb VL

Altres supòsits, especificar:

Parametres caracteritzats

Els valors de caracterització (VC) del darrer mostreig s’ajusten als VL previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa amb el detall dels paràmetres que no compleixen el VL

F03_ITDGQACC/1/2018_registre RAM_v07_20210412

Pàg. 21 de 48

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

ACTA

AJUNTAMENT

E2021001709

Codi Segur de Verificació: bc58da49-8532-44d4-9120-905ba1c401a7
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2021_13779033
Data d'impressió: 13/05/2022 14:05:08
Pàgina 32 de 58

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ìbc58da49-8532-44d4-9120-905ba1c401a7rÎ

DOCUMENT

1.- INMACULADA SOLER CRIBILLERS, 02/09/2021 15:37

Registre seguiment i vigilància ambiental: RAM

Codi

Focus emissor (número i descripció)

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

Número

Identificació

06724A

UTMx

UTMy

Paràmetre que no compleix VL(*)

VL en AA

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

Paràmetre

VL

VC

unitat

(*) Inserir una fila per cada paràmetre que es constata que no compleix el VL

Els VC determinats en els mostrejos anteriors, realitzats des de la darrera inspecció ambiental integrada, compleixen VL
SI

NO → Observacions: paràmetres que no compleixen VC i identificació i data del mostreig.

No hi ha mostrejos anteriors

Observacions

--

Observacions generals relatives a les emissions a l’atmosfera
--
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Codi
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Dades específiques: Contaminació acústica
L’AA estableix prescripcions en matèria de contaminació acústica
SI → S’ajusten a les previstes en l’AA

NO

NO → Observacions

SI

Es constata la generació de sorolls i vibracions que poden tenir incidència sobre l’entorn
SI → Formalitzar la resta del qüestionari del bloc “Dades específiques: Contaminació acústica”

NO

S’identifiquen receptors sensibles del soroll/vibració generat per l’activitat
SI → Detall receptors identificats

NO

--

Es disposa de mesures correctores
SI → Detall mesures correctores.

NO

--

Es disposa d’estudi de caracterització de les immissions sonores o de justificació tècnica que no existeix cap receptor sensible
NO → motiu:

SI(*)

-

Data darrer estudi

Entitat responsable estudi

Referència estudi

-

-

-

Estudi vigent s/periodicitat aplicable
SI

NO

(*) Formalitzar les taules de caracterització de les immissions per a cada punt de mostreig

Caracterització de les immissions sonores
Formalitzar una taula per a cada punt de mesura, si escau, inserir taules.

Punt de mesura (número i descripció)

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

Número

UTMx

Descripció

UTMy

Els valors d’immissió sonora s’ajusten als VL previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa per als períodes que no compleixen el VL

Caracterització
Període

Límit fixat

Valor mesurat

Dia

VL

VM

unitat

Vespre

VL

VM

unitat

Nit

VL

VM

unitat

Unitat de mesura

Observacions

AJUNTAMENT DE NAVATA
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-

Els valors d’immissió sonora determinats en estudis acústics anteriors, realitzats des de la darrera inspecció ambiental integrada, compleixen VL
SI

NO → Observacions: punts que no compleixen VL i identificació i data de l’estudi

No hi ha estudis anteriors

Observacions generals relatives a la contaminació acústica
----
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Dades específiques: Contaminació lumínica
Es constata la disponibilitat d’il·luminació exterior
NO

SI → Formalitzar la resta del qüestionari del bloc “Dades específiques: Contaminació lumínica”

L’establiment està ubicat en zona de protecció envers de la contaminació lumínica:
Zona E1 (protecció màxima)

Zona E2 (protecció alta)

Zona E3 (protecció moderada)

Zona E4 (protecció menor)

La il·luminació exterior funciona en horari de nit
NO

SI

L’AA estableix prescripcions en matèria de contaminació lumínica
NO → Cal formalitzar les dades del bloc “Disposició transitòria primera Llei 6/2001, de 31 de maig”
SI → Cal formalitzar les dades dels blocs que siguin aplicables, d’acord amb l’establert en l’AA


En cas afirmatiu → Les instal·lacions luminotècniques s’ajusten a les previstes en l’AA:

SI

NO → Observacions

Observacions descripció global

S’observa 4 projectors amb bombeta halògena situats a la porta entrada de les naus que coincideix amb el moll de
càrrega de cada nau, i 3 aplics anclats a la paret a la nau 2 amb bombeta de baix consum i situats sota voladís
coberta. Els projectors tenen carcassa protectora i estan enfocats al terra.
Segons manifesta la representant, únicament es posen en funcionament de forma puntual quan s’han de carregar
animals en horari nocturn. No funcionen durant la nit i s’encenen i apaguen manualment. Pel treball a l’activitat és
diürn, pel que no es requereix d’il·luminació.
A la resolució d’autorització no s’inclou prescripcions específiques.
Tenint en compte la taula del flux d’hemisferi superior de llums del document IT-CL-1, per les característiques
constructives dels focus i la instal·lació (inclinació dels focus respecte l’horitzontal) es preveu un FHS inferior al 50%.

Disposició transitòria primera Llei 16/2001, de 31 de maig
Establiment localitzat en zona E1 o amb instal·lacions lumíniques existents anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 6/2001, de 31 de maig (19setembre-2001)
NO

SI → Valorar el compliment

SI

NO → Observacions

SI

NO → [*]

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Es compleix amb la DT 1a de la Llei 16/2001
SI

NO → L’AA estableix condicions en matèria de compliment de la DT1a

Observacions particulars

--[*] La unitat d’inspecció (OGAU/OMA/SIICAA) ha d’informar d’aquest fet al SPCAL

Flux lluminós total de la instal·lació (Φ)
Baixa incidència (No és necessari el CSCL).
 Φ <100 klm en E1
 Φ <500 klm en E1 o propera en servei menys 50 h/any
 Φ <500 klm en E2, E3 i E4

Alta incidència → Formalitzar la taula relativa al CSCL.
 Φ ≥100 klm en E1 o propera
 Φ ≥500 klm en E2, E3 i E4

Control Sectorial de Contaminació Lumínica (CSCL)
S’acredita l’execució del CSCL
SI

NO → Observacions


Data execució

Entitat responsable

Referència informe

-

-

-

Control vigent s/periodicitat aplicable
SI

NO → Observacions

Declaració del CSCL
Favorable
No Favorable → Detall:

-
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S’acredita la correcció dels incompliments declarats en l’informe de CSCL
NO

-

SI → Detall
Observacions CSCL

No s’escau

Característiques de les instal·lacions i els aparells d’il·luminació exterior: Àrees a il·luminar
Formalitzar una taula per a cadascuna de les àrees identificades.
Àrea a il·luminar

Horari de funcionament

Zona pas i carrega

-

Les làmpades són adequades
SI

NO → Observacions

SI

-

S’ajusten les instal·lacions a l’AA

FHSinst dels llums és adequat
NO → Observacions

SI

NO → Observacions

Observacions

No hi ha prescripcions especifiques a la resolució d’AA.

Característiques de les instal·lacions d’enllumenat comercial, publicitari o ornamental
Es constata l’existència d’instal·lacions d’enllumenat comercial, publicitari o ornamental
NO

SI → Formalitzar la taula

Enllumenat comercial, publicitari o ornamental

Horari de funcionament

Enllumenat com.

hh:mm

hh:mm

Enllumenat com.

hh:mm

hh:mm

Disponibilitat de sistema d’accionament (automàtic)

Compliment

SI

NO

NO

SI

NO

NO

AJUNTAMENT DE NAVATA
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(*) Inserir una fila per cada enllumenat identificat

Observacions enllumenat comercial, publicitari o ornamental

--

Mesuraments luminotècnics
L’AA estableix VLE (llum intrusa, luminància de rètols o ornamental)
NO

SI → Formalitzar les dades corresponents

Paràmetre luminotècnic: Il·luminació intrusa

Els valors mesurats d’il·luminació intrusa s’ajusten als previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa per als punts (UTMs) que no compleixen
Coordenades ETRS89 (UTMx-UTMy)

Valor límit establert (VLE)

Valor mesurat

unitat

UTMx-UTMy

VLE

Valor mesurat

lux

UTMx-UTMy

VLE

Valor mesurat

lux

UTMx-UTMy

VLE

Valor mesurat

lux

(*) Inserir una fila per cada punt que es constata que no compleix el VLE
Paràmetre luminotècnic: Luminància d’enllumenat comercial i publicitari

Els valors mesurats de luminància d’enllumenat comercial/publicitari s’ajusten als previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa per als punts (UTMs) que no compleixen
Coordenades ETRS89 (UTMx-UTMy)

Superfície (m2)

Valor límit establert (VLE)

Valor mesurat

unitat

UTMx-UTMy

Sup. retol

VLE

Valor mesurat

cd/m²

UTMx-UTMy

Sup. retol

VLE

Valor mesurat

cd/m²

UTMx-UTMy

Sup. retol

VLE

Valor mesurat

cd/m²

(*) Inserir una fila per cada punt que es constata que no compleix el VLE
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Paràmetre luminotècnic: Luminància d’enllumenat ornamental

Els valors mesurats de luminància d’enllumenat ornamental s’ajusten als previstos en l’AA
SI

NO→ Formalitzar la taula annexa per als punts (UTMs) que no compleixen

Coordenades ETRS89 (UTMx-UTMy)

Valor límit
establert
mitjana (VLE)

Valor mitjana
mesurat

Valor límit establert
màxim (VLE)

Valor màxim
mesurat

unitat

UTMx-UTMy

VLE mitj

Valor mitjana

VLE max.

Valor max

cd/m²

UTMx-UTMy

VLE mitj

Valor mitjana

VLE max.

Valor max

cd/m²

UTMx-UTMy

VLE mitj

Valor mitjana

VLE max.

Valor max

cd/m²

(*) Inserir una fila per cada punt que es constata que no compleix el VL

Observacions

---

Observacions generals relatives a la contaminació lumínica
---
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Dades específiques: Prevenció d’incendis forestals
L’AA estableix prescripcions en matèria de prevenció d’incendis forestals
NO

SI → Formalitzar la resta del qüestionari del bloc “Dades específiques: Prevenció d’incendis forestals”

Es disposa d’un Pla d’Autoprotecció (PA)
NO → Observacions

No previst AA

SI
 Incorporat en Pla Actuació Municipal:

SI

NO → Observacions

Es disposa d’hidrants adequats i d’una instal·lació que garanteixi el seu us
NO → Observacions

No previst AA

SI → Número d’hidrants:

Núm. hidrants

 S’ajusten hidrants/instal·lació a l’AA:

SI

NO → Observacions

Es disposa d’extintors adequats en les màquines que utilitzen materials inflamables o que puguin ser generadores de risc d’incendi o explosió
NO → Observacions

No previst AA

SI
 S’ajusten al previst en l’AA:

SI

Es disposa de cartells informatius per alertar el risc d’incendi en les zones més properes a la massa forestal
NO → Observacions

No previst AA

SI

Perímetre de la instal·lació/explotació
Accessos exteriors nets (vegetació estassada retirada- arbres podats fins 2,5 m)

No previst AA

SI

NO → Observacions

Disponibilitat de zona de seguretat (10 m) lliure de vegetació:

No previst AA

SI

NO → Observacions

Disponibilitat de franja mínima de seguretat (25 m):

No previst AA

SI

NO → Observacions

Es compleix amb les prescripcions previstes en l’AA
SI

NO → Observacions

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Observacions descripció global

-L’explotació disposa de varis punts de sortida aigua a cadascuna de les naus de ¾” i 1” (de 2 a 3 punts) i es
disposa de mànega suficient per cobrir el perímetre de les naus. També es disposa d’un dipòsit de reserva aigua de
10 m3 de capacitat i en la caseta del control de l’aigua hi ha tomes sortida aigua de ¾”.
-Pel que a la franja de protecció de 25 m, es comprova que per la façana sud de les naus, hi ha la nau 2 i adjacent hi
ha un camp de conreu i la nau 1 l’envolta una franja lineal d’arbres i el continua un camp de conreu mantenint la
franja de 25 m lliure de vegetació baixa i arbustiva. La zona boscosa que hi ha entre la nau 1 i 2 (camí que les
uneix), el bancal d’arbres que hi ha per la façana est de les naus 2,3 i 4 i que continua amb un camp agrícola, i la
massa forestal pel nord de les naus, és del nou titular i es compromet a mantenir lliure de vegetació baixa i arbustiva
els 25 m de protecció, afirma que com a mínim una vegada a l’any es realitza una neteja de la vegetació baixa.

Observacions generals relatives a la prevenció d’incendis forestals
---
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Dades específiques: Millors tècniques disponibles (MTD)
L’AA estableix prescripcions en matèria de MTD
NO

SI → Per a AA adaptades a la Decisió d’execució (UE) 2017/302 , cal formalitzar les taules per a cadascuna de les MTD previstes en l’AA.

Les MTD aplicables s’ajusten a les previstes en l’AA
SI

NO → Observacions

Observacions

-Es disposa d’un programa de manteniment i control de les instal·lacions i s’aporta el registre de manteniment de les
instal·lacions i el registre de control i manteniment de la bassa de purins exterior.
-Per la reducció de nitrogen en l’alimentació veure apartat “Dades especifiques: Reducció de nitrogen en
l’alimentació” del present registre seguiment i vigilància ambiental.
-Els abeuradors de les naus són del tipus xumet amb cassoleta, i en el programa de manteniment es descriu el
manteniment que es realitza.
-La neteja de les naus és amb aigua a pressió per part d’empresa externa.
-S’informa al representant de l’establiment de l’aplicació progressiva de la resta de les millors tècniques contingudes
en el document de referència BREF i guia.
Per a les explotacions amb autorització ambiental ja adaptada a la Decisió d’execució (UE) 2017/302 de la Comissió, de 15 de febrer de 2017, per la que s’estableixen les
conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el marc de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell respecte a la cria intensiva d’aus de
corral o de porcs, cal formalitzar la taula corresponent a cada MTD.

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Taula orientativa MTD aplicables

Tècniques de supervisió de l’excreció de N i P (MTD24):
Càlcul aplicant un balanç de masses de nitrogen i fòsfor basat en la ració, el contingut de proteïna bruta de la dieta, el fòsfor total i el rendiment dels animals:
El balanç de masses es calcula per a cada categoria d'animals criats en l'explotació, coincidint amb el final d'un cicle de cria, a partir de les equacions següents:
N excretat = N dieta – N retenció
P excretat = P dieta – P retenció
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N dieta depèn de la quantitat de pinso ingerit i del contingut de proteïna bruta de la dieta.
P dieta depèn de la quantitat de pinso ingerit i del contingut de fòsfor total de la dieta.
El contingut de proteïna bruta i de fòsfor total pot obtenir-se d'un dels mètodes següents:



Si el pinso procedeix d'una font externa: consultant la documentació que l'acompanya,
Si el pinso es processa in situ: mitjançant la presa de mostres de els ingredients del pinso en les sitges o el sistema d'alimentació per analitzar el contingut total de
fòsfor i proteïna bruta o, si no, consultant la documentació que l'acompanya o utilitzant valors estàndard del contingut total de fòsfor i proteïna bruta dels ingredients del
pinso.

N retenció i P retenció es poden calcular aplicant un dels mètodes següents:




Mitjançant models o equacions estadístics,
Mitjançant factors estàndard de retenció del nitrogen i el fòsfor de l'animal (o dels ous, en el cas de les gallines ponedores),
Analitzant el contingut de nitrogen i fòsfor d'una mostra representativa de l'animal (o dels ous en el cas de les gallines ponedores).

El balanç de masses té especialment en compte qualsevol canvi significatiu en la dieta habitual (pàg. Ex. Canvi d'un pinso compost).
Estimació aplicant una anàlisi dels les dejeccions, determinant el contingut de nitrogen i de fòsfor total
Es mesura el contingut total de nitrogen i de fòsfor d'una mostra composta representativa de fem -i es calcula l'excreció total de nitrogen i fòsfor- sobre la base de registres del
volum (en el cas dels purins) o del pes (en el cas dels fems sòlids) del fem. En els sistemes de fems sòlid, també es té en compte el contingut de nitrogen del jaç.
Perquè la mostra composta sigui representativa, les mostres s'han de prendre en almenys deu punts / profunditats diferents. En el cas de la gallinassa, a la mostra s'inclou la
part de sota del jaç.

Tècniques de supervisió d’amoníac i pols (MTD25)
Estimació utilitzant un balanç de masses basat en l'excreció i del nitrogen total (o del nitrogen amoniacal total) present en cada etapa de la gestió de les dejeccions
Les emissions d'amoníac es calculen a partir de la quantitat de nitrogen excretat per cada categoria d'animals i utilitzant el flux de nitrogen total (o de nitrogen amoniacal total) i
els coeficients de volatilització (CV) durant cada etapa de la gestió dels fems ( allotjament, emmagatzematge, aplicació al camp).
Les equacions que s'apliquen en cadascuna de les etapes són:
E allotjament = N excretat · CV allotjament
E emmagatzematge = N emmagatzematge · CV emmagatzematge
E aplicació = N aplicació · CV aplicació
on:
E és l'emissió anual de NH3 allotjaments per a animals, l'emmagatzematge o aplicació al camp del fem ( per exemple, en kg de NH3 / plaça / any).
N és el nitrogen total anual o el nitrogen amoniacal total anual excretat, emmagatzemat o aplicació (p. Ex. En kg de N / plaça / any). Si és el cas, es poden tenir en compte les
addicions de nitrogen (p. Ex. Vinculades a la jaç o al reciclatge de líquids de rentat) i / o les pèrdues de nitrogen (p. Ex. Vinculades al processat del fem).
CV és el coeficient de volatilització (adimensional, relacionat amb el sistema d'allotjament, l'emmagatzematge de fems o les tècniques d'aplicació), que representa la proporció
de nitrogen amoniacal total o nitrogen total emès a l'atmosfera. CV es determina amb mesuraments predeterminades i realitzades d'acord amb un protocol nacional o
internacional (p. Ex. El protocol VERA) i validades per a una explotació que aplica el mateix tipus de tècniques en condicions climàtiques semblants. També pot determinar-CV
aplicant orientacions europees o altres directrius reconegudes a nivell internacional.
El balanç de masses té especialment en compte qualsevol canvi significatiu del tipus d'animals criats en l'explotació i / o de les tècniques aplicades per a l'allotjament,
l'emmagatzematge i l'aplicació.
Càlcul mitjançant el mesurament de la concentració d'amoníac (o pols) i l'índex de ventilació aplicant mètodes normalitzats ISO, nacionals o internacionals o altres mètodes
que garanteixin l'obtenció de dades amb una qualitat científica equivalent.
Les mostres d'amoníac (o pols) es prenen durant sis dies, com a mínim, repartits al llarg d'un any. Els dies de mostreig es distribueixen com segueix:
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En el cas de les categories d'animals amb un patró estable d'emissions (p. Ex. Gallines ponedores), els dies de mostreig se seleccionen a l'atzar en cada període de
dos mesos; la mitjana diària es calcula com la mitjana de tots els dies de mostreig,
En el cas de les categories d'animals que presenten un augment lineal de les emissions durant el cicle de cria (p. ex. porcs d'engreix), els dies de mostreig es
distribueixen uniformement durant tot el període de creixement; amb aquesta finalitat, la meitat dels mesuraments es duen a terme en la primera meitat del cicle de cria,
i la resta, en la segona meitat; els dies de mostreig de la segona meitat del cicle de cria es distribueixen uniformement al llarg de l'any (mateix nombre de mesuraments
per estació); la mitjana diària es calcula com la mitjana de tots els dies de mostreig,
En el cas de les categories d'animals que presenten un increment exponencial de les emissions (pàg. ex. pollastres d'engreix), el cicle de cria es divideix en tres
períodes de la mateixa durada (mateix nombre de dies); un dia de mesurament en el primer període, dos al segon i tres en el tercer; a més, els dies de mostreig del
tercer període del cicle de cria es distribueixen uniformement al llarg de l'any (mateix nombre de mesuraments per estació); la mitjana diària es calcula com la mitjana
de les tres mitges periòdiques.

El mostreig s'efectua per períodes de 24 hores i en els punts d'entrada i sortida de l'aire. Es mesura la concentració d'amoníac (o pols) a la sortida de l'aire, a continuació es
corregeix en funció de la concentració de l'aire entrant, i es calculen les emissions diàries d'amoníac (o pols) mesurant l'índex de ventilació i multiplicant-lo per la concentració
d'amoníac (o pols). A partir de la mitjana diària de les emissions d'amoníac (o pols), es poden calcular les emissions mitjanes anuals d'amoníac (o pols) d'un allotjament animal
multiplicant la mitjana diària per 365 i corregint el resultat per tenir en compte els possibles períodes de no ocupació.
L'índex de ventilació, necessari per determinar el cabal màssic de les emissions, es determina bé mitjançant càlcul (pàg. Ex. Comptador de velocitat, registres del sistema de
control de la ventilació) en allotjaments amb ventilació forçada, bé per mitjà de gasos traçadors (excloent-ne el SF6 i dels gasos que continguin CFC) en allotjaments ventilats
de forma natural en els que l'aire es barreja adequadament.
En el cas de les naus amb moltes entrades i sortides d'aire, únicament se sotmetran a supervisió dels punts de mostreig consi derats representatius (en termes d'emissions
màssiques previstes).
Estimació utilitzant factors d'emissió
Les emissions d'amoníac (o pols) es calculen a partir de factors d'emissió determinats amb mesuraments concebudes i realitzades de conformitat amb un protocol nacional o
internacional (p. Ex. El protocol VERA) en una explotació en la qual s'aplica el mateix tipus de tècniques (vinculades al sistema d'allotjament, l'emmagatzematge i / o aplicació
al camp del fem) en condicions climàtiques semblants. Els factors d'emissió també poden determinar aplicant orientacions europees o altres directrius reconegudes a nivell
internacional.
L'ús de factors d'emissió té especialment en compte qualsevol canvi significatiu del tipus d'animals criats en l'explotació i / o de les tècniques aplicades per a l'allotjament,
l'emmagatzematge i l'aplicació al camp.

Tècniques de supervisió dels sistemes de depuració d’aire (MTD28)
Verificació del funcionament del sistema de depuració de l'aire mitjançant el mesurament de les emissions d'amoníac, olors i / o pols en les condicions que es donen en
l'explotació en la pràctica d'acord amb un protocol de mesurament prescrit i utilitzant mètodes normalitzats A o altres mètodes (ISO, nacionals o internacionals) que garanteixin
l'obtenció de dades amb una qualitat científica equivalent
La verificació s'efectua mitjançant el mesurament de les emissions d'amoníac, olors i / o pols en l'aire d'entrada i de sortida, així com de tots els paràmetres pertinents per al
funcionament (p. Ex. El cabal d'aire, la caiguda de pressió, la temperatura, el pH, la conductivitat). Els mesuraments es realitzen en condicions climàtiques estivals (un període
d'almenys vuit setmanes en què l'índex de ventilació és> 80% de l'índex màxim de ventilació) i en condicions climàtiques hivernals (un període de, almenys, vuit setmanes en
el que l'índex màxim de ventilació és <30% de l'índex màxim de ventilació), amb una gestió representativa de la nau ocupada al 100% i únicament si ha transcorregut un
període adequat (pàg. ex. quatre setmanes) des de l'última renovació de l'aigua de rentat. Es poden aplicar diferents estratègies de mostreig.
Control del funcionament efectiu del sistema de depuració d'aire (p. Ex. Registrant de forma contínua paràmetres operatius o utilitzant sistemes d'alarma).
Manteniment d'un diari electrònic per registrar totes les dades operatius i de mesurament al llarg d'un període d'1 a 5 anys. Els paràmetres regi strats depenen del tipus de
sistema de depuració d'aire i poden incloure:





El pH i la conductivitat de líquid de rentat;
El flux d'aire i la caiguda de pressió del sistema de reducció de les emissions;
El temps de funcionament de la bomba;
El consum d'aigua i d'àcid. Altres paràmetres poden registrar manualment.
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06724A

Resultat comprovació tècniques MTD
GENERAL
MTD 01 - SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL. Implementar i complir amb un sistema de gestió ambiental (SGA) adequat a les dimensions i nivell
de complexitat de l'explotació i als impactes que pugui tenir sobre el medi ambient.
S’han de complir totes les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Te el compromís dels òrgans de direcció
Defineix d’una política ambiental de promoció de la millora continua de l’eficàcia ambiental de la instal·lació
Planifica i estableix els procediments i objectius. Inclou la planificació financera i d’inversions necessàries
Aplica els procediments prestant especial atenció a:
L'organització i l'assignació de responsabilitats
La formació, la conscienciació i les competències professionals
La comunicació
La implicació dels treballadors
La documentació
El control eficaç dels processos
Els programes de manteniment
La preparació i la capacitat de reacció davant les emergències
La garantia del compliment de la legislació ambiental
Comprova el comportament ambiental de la instal·lació i adopta mesures correctores, sobretot de:
La supervisió i el mesurament de paràmetres
Les mesures correctores i preventives
El manteniment de registres
L'auditoria interna o externa independent per determinar si el SGA s’aplica i manté correctamen
La direcció estableix un sistema de revisió del SGA per comprovar si el sistema continua sent convenient, adequat i eficaç
Segueix el desenvolupament de tecnologies més netes
Considera, en la fase de disseny de les noves plantes, els impactes ambientals de tota la seva vida útil i de l’eventual tancament final de la nau
Realitza de forma periòdica avaluacions comparatives amb la resta del sector, per exemple, document de referència sectorial del Sistema Comunitari de
Gestió i Auditoria Mediambiental (EMAS)
Aplica un pla de gestió del soroll, si s’ha considerat necessari
Aplica un pla de gestió d'olors, si s’ha considerat necessari

S’acredita el compliment de la MTD 01
SI

NO

Detall

MTD 02 - BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS: Aplicar unes bones pràctiques ambientals.

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

S’han de complir totes les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Una ubicació adequada de l’explotació per a minimitzar transports, molèsties, efectes meteorològics adversos, potencial desenvolupament futur de
l’explotació i possible contaminació de l’aigua)
Defineix d’una política ambiental de promoció de la millora continua de l’eficàcia ambiental de la instal·lació
Un pla d’emergència per fer front a emissions i incidents imprevistos
Una comprovació periòdica, reparació i manteniment d’equips i d’estructures
Un correcte emmagatzematge dels animals morts de manera que s'evitin o redueixin les emissions

S’acredita el compliment de la MTD 02
SI

NO

Detall

MTD 03 - GESTIÓ NUTRICIONAL: Aplicar tècniques per reduir el nitrogen total excretat i les emissions d'amoníac associades.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Reduint el contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen
Aplicant una alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
Amb l’addició de quantitats controlades d'aminoàcids essencials en una dieta baixa en proteïnes brutes
Utilitzant additius autoritzats per a pinsos que redueixin el nitrogen total excretat

S’acredita el compliment de la MTD 03
SI

NO

Detall

MTD 04 - GESTIÓ NUTRICIONAL: Aplicar tècniques per reduir el fòsfor total excretat.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Aplicant una alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
Utilització d'additius autoritzats per a pinsos (p.e fitasses)
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Utilitzant fosfats inorgànics altament digestibles

S’acredita el compliment de la MTD 04
SI

NO

Detall

MTD 05 - ÚS EFICIENT DE L’AIGUA: Realitzar un ús eficient de l’aigua.
S’ha de complir amb una combinació (més d’1) de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Mantenint un registre de l'ús de l'aigua
Detectant i reparant les fuites d'aigua
Utilitzant sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments d'animals i els equips
Utilitzant abeuradors específics garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
Comprovant i, en cas necessari, ajustant periòdicament el calibratge de l'equip d'aigua per beure
Reutilitza les aigües de pluja no contaminades com a aigües de neteja

S’acredita el compliment de la MTD 05
SI

NO

Detall

MTD 06 - EMISSIONS D’AIGÜES RESIDUALS: Aplicar sistemes de reducció de la generació d’aigües residuals.
S’ha de complir amb una combinació (més d’1) de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Minimitzant les superfícies brutes del pati
Minimitzant l'ús d'aigua
Segrega les aigües pluvials de les residuals

S’acredita el compliment de la MTD 06
SI

NO

Detall

MTD 07 - EMISSIONS D’AIGÜES RESIDUALS: Aplicar sistemes de reducció de l’abocament d’aigües residuals.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Drenant les aigües residuals cap a un contenidor especial o dipòsit de purins
Tractant les aigües residuals

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Aplicant les aigües residuals, si estan poc contaminades, com a aigües de reg mitjançant un aspersor, un irrigador mòbil, una cisterna o un injector

S’acredita el compliment de la MTD 07
SI

NO

Detall

MTD 08 - ÚS EFICIENT DE L’ENERGIA: Realitzar un ús eficient de l’energia.
S’ha de complir amb una combinació (més d’1) de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Tractant les aigües residuals
Disposa d’un sistema de calefacció/refrigeració i ventilació d’alta eficiència
Optimitzant els sistemes de ventilació i de calefacció/refrigeració i la seva gestió, sobretot, quan s’utilitzen sistemes de neteja d’aire
Aplicant sistemes d’aïllament dels murs, terres i/o sostres dels allotjament per a animals
Aplicant sistemes d'enllumenat de baix consum
Usant intercanviadors de calor:
-

aire-aire
aire-aigua;
aire-terra

Usant bombes de calor per a la recuperació de calor
Amb una recuperació de calor amb sòl recobert amb jaç escalfat i refrigerat (sistema Combideck). No previst AAble a naus per a porcs
Aplicant un sistema de ventilació natural

S’acredita el compliment de la MTD 08
SI

NO

Detall

MTD 09 - EMISSIONS ACÚSTIQUES: Aplicar un pla de gestió del soroll, com a part del sistema de gestió ambiental.
S’han de complir totes les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302. NOMÉS SI S’ESTABLEIX AQUESTA MTD EN L’AA
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Establint un protocol que contingui actuacions i terminis adequats
Establint un protocol per a la supervisió del soroll
Establint un protocol de resposta als problemes detectats
Establint un programa per determinar la seva font o fonts, supervisar les ☐ emissions de soroll, caracteritzar les contribucions de les fonts i aplicar mesures
d'eliminació i / o reducció
Revisant els incidents passats en relació amb el soroll i les solucions trobades, i la difusió de coneixements sobre aquest tipus d'incidents

S’acredita el compliment de la MTD 09
SI

Detall

NO

No prevista AA

MTD 10 - EMISSIONS ACÚSTIQUES: Aplicar sistemes per evitar o reduir les emissions de soroll.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Vetllant perquè hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
Ubicant adequadament els equips i instal·lacions per reduir els sorolls que generen
Prenent mesures durant les operacions habituals per reduir els sorolls
-

Tancant portes i obertures sobretot durant l’alimentació
Manipulació dels equips per personal especialitzat
Evitar activitats sorolloses durant la nit i caps de setmana
Aplicar mesures de control durant les fases de manteniment
Utilitzar les cintes transportadores i els cargols sense fi quan estiguin plens de pinso
Mantenir el mínim nombre possible de zones de dejecció a l'aire lliure per reduir el soroll dels tractors rascadors de dejeccions

Utilitzant equips i maquinària de baix nivell sonor
Utilitzant equips de reducció del soroll (sistemes d’aïllament i insonorització d’equips i edificis)
Sistemes d’atenuació del soroll (instal·lant obstacles sonors)

S’acredita el compliment de la MTD 10
SI

Detall

NO

MTD 11 - EMISSIONS DE POLS: Reducció de l’emissió de pols als allotjaments del bestiar.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Reduint la generació de pols, mitjançant:
-

Jaç més gruixut
Llit fresc
Alimentació ad libitum (a demanda)
Pinsos humits, pinso granulat o afegint aglutinants al pinso sec
Separadors de pols en els dipòsits de pinso sec
Sistema de ventilació a baixa velocitat

Reduint les concentracions de pols a l’interior dels allotjaments, mitjançant:
-

Nebulitzadors d'aigua
Polvorització d'oli
Ionització

Utilitzant un sistema de depuració d’aire, mitjançant:
-

Col·lector d'aigua
Filtre sec
Depurador d'aigua
Depurador humit amb àcid
Biorentat
Sistema de depuració d'aire de dues o tres fases
Biofiltre

S’acredita el compliment de la MTD 11
SI

NO

Detall

MTD 12 - EMISSIONS D’OLORS: Aplicar i revisar periòdicament un pla de gestió d’olors.
S’han de complir totes les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302. NOMÉS SI S’ESTABLEIX AQUESTA MTD EN L’AA
Utilitzant un protocol que contingui actuacions i terminis adequats
Utilitzant un protocol per a la supervisió d’olors
Utilitzant un protocol de resposta als problemes concrets d’olors
Utilitzant un programa de prevenció d’olors, identificant la font o fonts, aplicant mesures adients
Realitzant una revisió dels incidents passats, les solucions i fent la difusió de coneixements sobre aquest tipus d'incidents

S’acredita el compliment de la MTD 12
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No prevista AA

MTD 13 - EMISSIONS D’OLORS: Evitar o reduir les emissions d’olors de l’explotació.
S’ha de complir amb una combinació (més d’1) de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Vetllant per una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
Combinant tècniques sobre l’allotjament:
-

Mantenint els animals i les superfícies seques i netes
Reduint la superfície d'emissió de les dejeccions
Evacuar freqüentment les dejeccions a un dipòsit exterior (cobert)
Reduint la temperatura de les dejeccions
Disminuint el flux i velocitat de l'aire en la superfície de les dejeccions
Mantenir el jaç sec i en condicions aeròbiques en els sistemes amb llit

Combinant tècniques sobre l’evacuació de l’aire:
-

Augmentant l'altura de la sortida de l'aire
Augmentant la velocitat de l'extractor d'aire vertical
Col·locant barreres exteriors per a crear turbulències en el flux d'aire de sortida (p.e. vegetació)
Incorporant cobertes deflectores en les obertures de ventilació situades a les parts baixes dels murs per dirigir l'aire residual cap a terra
Dispersar l'aire de sortida pel costat de l'allotjament que no estigui orientat al receptor sensible
Orientar el cavallet de la coberta d'un edifici amb ventilació natural en direcció transversal a la direcció predominant del vent

Utilitzant un sistema de depuració d'aire:
-

Biorentador
Biofiltre
Sistema de depuració d'aire de dues o tres fases

Combinant tècniques d'emmagatzematge de dejeccions:
-

Cobrint les dejeccions durant l'emmagatzematge
Situar el dipòsit atenent la direcció general del vent i aplicar mesures per a reduir la seva velocitat (p.e. arbrat)
Reduint al mínim l'agitació del purí

Processant les dejeccions amb una de les tècniques següents:
-

Digestió aeròbica
Compostant els fems sòlids
Digestió anaeròbica

Combinant tècniques sobre l'aplicació al camp de les dejeccions:
-

Sistema de bandes, discos o injectors per a l'aplicació de purins al camp
Incorporant les dejeccions el més aviat possible

S’acredita el compliment de la MTD 13

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SI

NO

Detall

MTD 14 - EMISSIONS PER EMMAGATZEMATGE DE FEMS: Evitar o reduir les emissions d’amoníac a l'atmosfera, procedents de
l'emmagatzematge de fems sòlids.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Reduint el coeficient entre la superfície d'emissió i el volum del munt de fems sòlids
Cobrint els munts de fems sòlids
Emmagatzemant els fems sòlids en un cobert

S’acredita el compliment de la MTD 14
SI

NO

Detall

MTD 15 - EMISSIONS PER EMMAGATZEMATGE DE FEMS: Evitar o reduir les emissions al sòl i a l'aigua procedents de l'emmagatzematge de
fems sòlids. .
S’ha de complir amb una combinació (més d’1) de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Emmagatzemant els fems sòlids en un cobert
Utilitzant una sitja de formigó per a l'emmagatzematge de fems sòlids
Emmagatzemant els fems sòlids en sòls sòlids impermeables equipats amb un sistema de drenatge i una cisterna per recollir l'escorrentia
Seleccionant una nau d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els fems sòlids durant els períodes en què no és possible procedir a la seva
aplicació al camp
Emmagatzemant els fems sòlids en munts al camp, lluny de cursos d'aigua superficial i / o subterrània en els quals pogués produir vessament líquida.

S’acredita el compliment de la MTD 15
SI

NO

Detall

MTD 19 - PROCESSAT IN SITU DE LES DEJECCIONS: Tractament de les dejeccions en la pròpia explotació.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302. NOMÉS SI HI HA TRACTAMENT EN L’EXPLOTACIÓ
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Mitjançant separació mecànica dels purins
Mitjançant una digestió anaeròbica les dejeccions en una instal·lació de biogàs
Utilitzant un túnel d'assecatge exterior de les dejeccions
Aplicant una digestió aeròbica (ventilació) de purins
Realitzant un procés de Nitrificació-desnitrificació de purins
Aplicant un compostatge dels fems sòlids

S’acredita el compliment de la MTD 19
SI

NO

Detall

No tractament

MTD 20 - APLICACIÓ AL CAMP DE LES DEJECCIONS: Aplicació al camp les dejeccions generades.
S’han de complir totes les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302. NOMÉS SI S’ESTABLEIX AQUESTA MTD EN L’AA
En cas que les dejeccions s’apliquin en terrenys propietat del titular de l’explotació, cal comprovar que el ramader disposa de la declaració responsable corresponent, d’acord
amb el model elaborat pel DARP, o en cas que s’apliquin en terrenys que no són propietat del titular de l’explotació, cal comprovar l’existència d’un full d’acompanyament entre
el ramader i l’agricultor que especifiqui d’on i com s’han aplicat les dejeccions, d’acord amb el model elaborat pel DARP.
Aplicant un compostatge dels fems sòlids
Analitzant el terreny on va a escampar les dejeccions
Mantenint la distància suficient entre els terrenys on s'escampen les dejeccions
No previst AAnt-les quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia
Aplicant-les d’acord amb les característiques del sol i el contingut de nitrogen i de fòsfor de les dejeccions
Sincronitzant l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius
Revisant les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i respondre de forma adequada quan sigui
necessari
Assegurant un accés adequat al femer i càrrega de les dejeccions sense vessament
Comprovant el bon estat de la maquinària

S’acredita el compliment de la MTD 20
SI

NO

Detall

No prevista AA

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

MTD 21 - APLICACIÓ AL CAMP DE LES DEJECCIONS: Reducció de les emissions d'amoníac a l'atmosfera generades per l'aplicació al camp de
purins. .
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302. NOMÉS SI S’ESTABLEIX AQUESTA MTD EN L’AA
En cas que les dejeccions s’apliquin en terrenys propietat del titular de l’explotació, cal comprovar que el ramader disposa de la declaració responsable corresponent, d’acord
amb el model elaborat pel DARP, o en cas que s’apliquin en terrenys que no són propietat del titular de l’explotació, cal comprovar l’existència d’un full d’acompanyament entre
el ramader i l’agricultor que especifiqui d’on i com s’han aplicat les dejeccions, d’acord amb el model elaborat pel DARP.
Diluint els purins, seguit de tècniques, com ara, un sistema de reg de baixa pressió (No previst AAble a terres de cultiu de productes de consum fresc)
Aplicant escampador en bandes
Aplicant injecció superficial (solc obert)
Aplicant Injecció profunda (solc tancat)
Aplicant una acidificació dels purins

S’acredita el compliment de la MTD 21
SI

NO

Detall

MTD 22 - APLICACIÓ AL CAMP DE LES DEJECCIONS: Temps per a l’aplicació de les dejeccions al sòl. Si s’apliquen les dejeccions al sòl, el
període de temps que transcórrer entre l'aplicació al camp de les dejeccions i la seva incorporació al sòl és d’entre 0 i 4 hores, i en cas advers i
justificat fins a un màxim 12 hores.
S’ha de complir amb 1 de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302. NOMÉS SI S’ESTABLEIX AQUESTA MTD EN L’AA.
Quan estigui contemplat a l’autorització ambiental, i en cas que les dejeccions s’apliquin en terrenys propietat del titular de l’explotació, caldrà comprovar que el ramader
disposi de la declaració responsable corresponent, d’acord amb el model elaborat pel DARP, o en cas que s’apliquin en terrenys que no són propietat del titular de l’explotació,
caldrà comprovar l’existència d’un full d’acompanyament entre el ramader i l’agricultor que digui d’on i com s’han aplicat les dejeccions, d’acord amb el model elaborat pel
DARP.

S’acredita el compliment de la MTD 22
SI

NO

Detall

MTD 23 - EMISSIONS GENERADES DURANT EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ COMPLET: Estimar o calcular la reducció de les emissions d'amoníac
generades en tot el procés de producció utilitzant les MTD aplicades en l'explotació.
S’ha de complir amb 1 de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302.
Cal comprovar que s’ha fet la comunicació anual de dades, d’acord amb les metodologies establertes, quan així ho contempli l’AA.
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S’acredita el compliment de la MTD 23
SI

NO

Detall

MTD 24 - SUPERVISIÓ DE LES EMISSIONS I ELS PARÀMETRES DEL PROCÉS: Supervisar el nitrogen total i el fòsfor total excretats presents en
les dejeccions generades.
S’ha de complir amb 1 de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/30
Cal comprovar que s’ha fet la comunicació anual de dades, d’acord amb les metodologies establertes, quan així ho contempli l’AA.
Calculant-les mitjançant un balanç de masses de nitrogen i fòsfor (un cop l’any / categoria animal) .
Realitzant una estimació a partir d’una anàlisi dels les dejeccions, determinant el contingut de nitrogen i de fòsfor total

S’acredita el compliment de la MTD 24
SI

NO

Detall

MTD 25 - SUPERVISIÓ DE LES EMISSIONS I ELS PARÀMETRES DEL PROCÉS: Supervisar les emissions d'amoníac a l'atmosfera.
S’ha de complir amb 1 de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/30
Cal comprovar que s’ha fet la comunicació anual de dades, d’acord amb les metodologies establertes, quan així ho contempli l’AA.
Calculant una estimació en base a un balanç de masses basat en l'excreció i del nitrogen total (o del nitrogen amoniacal total) present en cada etapa de la
gestió de les dejeccions. (un cop l’any / categoria animal)
Mitjançant el mesurament de la concentració d'amoníac i l'índex de ventilació aplicant mètodes normalitzats ISO, nacionals o internacionals o altres mètodes
que garanteixin l'obtenció de dades amb una qualitat científica equivalent. Es realitza cada vegada que es produeixin canvis significatius en, almenys, un
dels paràmetres següents: a) el tipus de bestiar criat en l'explotació ; b) el sistema d'allotjament
Calculant una estimació en base a factors d'emissió. (un cop l’any / categoria animal)

S’acredita el compliment de la MTD 25
SI

NO

Detall

MTD 26 - SUPERVISIÓ DE LES EMISSIONS I ELS PARÀMETRES DEL PROCÉS: Supervisar periòdicament les emissions d'olors a l'aire.
S’ha de complir amb 1 de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302. NOMÉS SI APLICA
Mitjançant normes ES (per exemple mitjançant olfactometria dinàmica d'acord amb la norma EN 13725 per determinar la concentració d'olor)
Aplicant mètodes alternatius per als quals no es disposi de normes EN (per exemple estimació / mesurament de l'exposició a les olors, estimació del seu
impacte), podent aplicar normes ISO, normes nacionals o altres normes internacionals estandarditzades que garanteixin l'obtenció de dades de qualitat
científica equivalent.

S’acredita el compliment de la MTD 26

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SI

NO

Detall

No aplica

MTD 27 - SUPERVISIÓ DE LES EMISSIONS I ELS PARÀMETRES DEL PROCÉS: Supervisar les emissions de pols de cada allotjament per a
animals.
S’ha de complir amb 1 de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302.
Calculant mitjançant la determinació de la concentració de pols i la taxa de ventilació aplicant mètodes normalitzats (un cop l’any)
Estimant-la utilitzant factors d'emissió (un cop l’any)

S’acredita el compliment de la MTD 27
SI

NO

Detall

MTD 28 - SUPERVISIÓ DE LES EMISSIONS I ELS PARÀMETRES DEL PROCÉS: Supervisar el sistema de depuració d'aire.
S’han de complir totes les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302. NOMÉS SI APLICA.
Verificació del funcionament del sistema de depuració d'acord amb un protocol de mesurament prescrit i utilitzant mètodes normalitzats o altres amb una
qualitat científica equivalent (una sola vegada)
Control diari del funcionament efectiu del sistema de depuració d'aire (registres, alarmes)

S’acredita el compliment de la MTD 28
SI

NO

Detall

No aplica

MTD 29 - SUPERVISIÓ DE LES EMISSIONS I ELS PARÀMETRES DEL PROCÉS: Supervisar els següents paràmetres del procés mínim un cop a
l'any.
S’han de complir totes les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302.
Cal especificar com s’ha fet.
Consum d’aigua (registres)
Consum d'energia elèctrica (registres)
Consum de combustible (registres)
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Nombre d'entrades i sortides d'animals (registres)
Consum de pinso (registres)
Generació de dejeccions (registres)

S’acredita el compliment de la MTD 29
SI

NO

Detall

PORCÍ
MTD 16 - EMISSIONS PER EMMAGATZEMATGE DE PURINS: Evitar o reduir les emissions a l'atmosfera procedents de l'emmagatzematge de
purins.
S’ha de complir amb una combinació (més d’1) de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Combinant tècniques sobre el disseny i gestió dels dipòsits de purins
-

Reduint el coeficient entre la superfície d'emissió i el volum del dipòsit de purins
Reduint la velocitat del vent i l'intercanvi d'aire sobre la superfície del purí, i/o disminuint el nivell d'ompliment del dipòsit.
Reduir al mínim l'agitació del purí

Cobrint el dipòsit de purins:
-

Coberta rígida
Cobertes flexibles
Cobertes flotants (p.e. pellets de plàstic, materials lleugers a granel, cobertes flotants flexibles, plaques de plàstic geomètriques, cobertes
pneumàtiques, crosta natural, palla)

Acidificant els purins

S’acredita el compliment de la MTD 16
SI

NO

Detall

No porcí

MTD 17 - EMISSIONS PER EMMAGATZEMATGE DE PURINS: Reduir les emissions d'amoníac a l'atmosfera generades per les basses de purins.
S’ha de complir amb una combinació (més d’1) de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Reduint al mínim l'agitació del purí
Cobrint la bassa de purins amb una coberta flexible i / o flotant (p.e. làmines de plàstic flexibles, materials lleugers a granel, crosta natural, palla)

S’acredita el compliment de la MTD 17

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

SI

NO

Detall

No aplica

MTD 18 - EMISSIONS PER EMMAGATZEMATGE DE PURINS: Evitar les emissions al sòl i a l'aigua generades per la recollida i conducció de purins
i per un dipòsit o una bassa de purins.
S’ha de complir amb una combinació (més d’1) de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Utilitzant dipòsits que suportin tensions mecàniques, químiques i tèrmiques
Utilitzant dipòsit o bassa amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
Utilitzant Instal·lacions i equips a prova de fuites per a la recollida i transferència dels purins
Utilitzant basses amb una base i parets impermeables
Utilitzant Sistema de detecció de fuites
Comprovant la integritat estructural dels dipòsits a mínim un cop a l'any

S’acredita el compliment de la MTD 18
SI

NO

Detall

No porcí

MTD 30 - EMISSIONS D’AMONÍAC: Reducció de les emissions d'amoníac a l’atmosfera de cada nau.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302.
Cal comprovar que s’ha fet la comunicació anual de dades, d’acord amb les metodologies establertes, quan així ho contempli l’AA.
Aplicant els principis següents:
-

Reduint la superfície emissora d'amoníac
Augmentant la freqüència amb què es retiren les dejeccions al magatzem exterior
Separant l'orina dels excrements
Mantenint el llit net i sec

Per a tot tipus de porc
Una fossa profunda (quan el sòl està totalment o parcialment engraellat), únicament si s'utilitza en combinació amb altres mesures com tècniques de gestió
nutricional, un sistema de depuració de l'aire, una reducció del pH dels purins i/o refrigeració de purins
Un sistema de buit per a l'eliminació freqüent dels purins (quan el sòl està totalment o parcialment engraellat)
Fosa de purins amb parets inclinades (quan el sòl està totalment o parcialment engraellat)
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Rascador per a l'eliminació freqüent dels purins (quan el sòl està totalment o parcialment engraellat)
Eliminació freqüent dels purins mitjançant rentat a pressió (quan el sòl està totalment o parcialment engraellat)
Aplica una refrigeració dels purins
Utilitza un sistema de depuració de l’aire, per exemple:
-

Un depurador humit amb àcid
Un sistema de depuració d'aire de dues o tres fases
Un biorentador (o filtre biopercolador)

Aplica l’acidificació dels purins
Utilitza boles flotants en la fosa de purins
Truges reproductores
Fossa reduïda de purins (quan el sòl està parcialment engraellat)
Sistema de llit de palla (quan el sòl és de formigó sòlid)
Allotjament en casetes / barraques (quan el sòl està parcialment engraellat)
Casetes de descans i alimentació sobre sòl sòlid (en el cas de corrals amb llit)
Truges gestants
Fossa reduïda de purins (quan el sòl està parcialment engraellat)
Sistema de llit de palla (quan el sòl és de formigó sòlid)
Allotjament en casetes / barraques (quan el sòl està parcialment engraellat)
Casetes de descans i alimentació sobre sòl sòlid (en el cas de corrals amb llit)
Truges lactants
Corrals amb llit amb generació combinada de les dejeccions (purins i fems sòlids)
Col·lector de les dejeccions (quan el sòl està totalment o parcialment engraellat)
Combinació de canals d'aigua i de purins (quan el sòl està totalment engraellat)
Garrins deslletats
Sistema de llit de palla (quan el sòl és de formigó sòlid)
Allotjament en casetes / barraques (quan el sòl està parcialment engraellat)

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Sistema de substitució de palla (si el sòl és de formigó sòlid)
Sòl convex i canals d'aigua i purins separats (en el cas de corrals parcialment engraellats)
Recollida de dejeccions en aigua
Porcs d’engreix
Fossa reduïda de purins (quan el sòl està parcialment engraellat)
Sistema de llit de palla (quan el sòl és de formigó sòlid)
Allotjament en casetes / barraques (quan el sòl està parcialment engraellat)
Sistema de substitució de palla (si el sòl és de formigó sòlid)
Sòl convex i canals d'aigua i purins separats (en el cas de corrals parcialment engraellats)
Recollida de dejeccions en aigua
Cintes de dejeccions en forma de V (quan el sòl està parcialment engraellat)
Passadís exterior amb llit (quan el terra és de formigó sòlid)

S’acredita el compliment de la MTD 30
SI

NO

Detall

No porcí

AUS DE CORRAL
MTD 31 - GALLINES PONEDORES - EMISSIONS D’AMONÍAC: Reduir les emissions d'amoníac utilitzant una o una combinació de tècniques.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302.
Cal comprovar que s’ha fet la comunicació anual de dades, d’acord amb les metodologies establertes, quan així ho contempli l’AA.
Realitza una evacuació dels fems mitjançant cintes (en cas de sistemes de gàbies condicionades o no condicionades), com a mínim: Un cop per setmana
amb assecat per aire, o dos cops per setmana sense assecat per aire
En el cas dels sistemes sense gàbies:
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Sistema de ventilació forçada i evacuació poc freqüent dels fems (en cas de corrals amb jaç profunda amb fossa de fems), únicament si s'utilitza en
combinació amb una altra mesura d'atenuació, per exemple: Fem amb alt contingut de matèria seca o un sistema de depuració de l'aire
Cinta de fems o rascador (en cas de corrals amb jaç profunda amb fossa de fems)
Dessecació dels fems per aire forçat a través de tubs (en cas de corrals amb jaç profunda amb fossa de fems)
Dessecació dels fems per aire forçat a través de sòl perforat (en cas de corrals amb jaç profunda amb fossa de fems)
Cintes de fem (en el cas de sistemes de aviari)
Dessecació forçada del jaç utilitzant aire interior (en el cas de sòls amb jaç profunda)

Utilització d'un sistema de depuració d'aire, per exemple:
-

Depurador humit amb àcid
Sistema de depuració d'aire de dues o tres fases
Biorentador (o filtre biopercolador)

S’acredita el compliment de la MTD 31
SI

NO

Detall

No aus corral

MTD 32 - POLLASTRES D’ENGREIX - EMISSIONS D’AMONÍAC: Reduir les emissions d'amoníac utilitzant una o una combinació de tècniques.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302.
Cal comprovar que s’ha fet la comunicació anual de dades, d’acord amb les metodologies establertes, quan així ho contempli l’AA.
Ventilació forçada i un sistema d’abeuradors sense pèrdua d’aigua (en cas de sòls sòlids amb jaç profund)
Dessecació forçat del jaç utilitzant aire interior (en cas de sòls amb jaç profund)
Ventilació natural i sistema d'abeuradors sense pèrdues d'aigua (en el cas de sòls sòlids amb jaç profund)
Jaç sobre cinta de fems i dessecació per aire forçat(en sistemes de sòl de pisos)
Sòls amb jaç, escalfats i refrigerats (sistema Combideck)
Utilització d'un sistema de depuració d'aire, per exemple:
-

Depurador humit amb àcid
Sistema de depuració d'aire de dues o tres fases
Biorentador (o filtre biopercolador)

S’acredita el compliment de la MTD 32
SI

NO

Detall

No aus corral

MTD 33 – ÀNECS - EMISSIONS D’AMONÍAC: Reduir les emissions d'amoníac utilitzant una o una combinació de tècniques.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/302
Cal comprovar que s’ha fet la comunicació anual de dades, d’acord amb les metodologies establertes, quan així ho contempli l’AA.
Una de les tècniques següents amb ventilació natural o forçada:

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-

Incorporació freqüent de llit (en el cas de sòls sòlids amb jaç profund o aquest amb sòl enreixat)
Evacuació freqüent de les dejeccions (amb sòl totalment enreixat)

Utilitzant un sistema de depuració d’aire, per exemple:
-

Depurador humit d’àcid
Sistema de depuració d’aire de dos o tres fases
Biorentador (o filtre percolador)

S’acredita el compliment de la MTD 33
SI

NO

Detall

No aus corral

MTD 34 - GALLS DINDI - EMISSIONS D’AMONÍAC: Redir les emissions d'amoníac utilitzant una o una combinació de tècniques.
S’ha de complir amb 1 o més de les tècniques detallades en la Decisió d’execució (UE) 2017/30
Cal comprovar que s’ha fet la comunicació anual de dades, d’acord amb les metodologies establertes, quan així ho contempli l’AA.
Una ventilació natural o forçada amb un sistema d’abeuradors sense pèrdues d’aigua (en el cas de sòls sòlids amb jaç profund)
Utilitzant un sistema de depuració d’aire, per exemple:
-

Depurador humit d’àcid
Sistema de depuració d’aire de dos o tres fases
Biiorentador (o filtre percolador)

S’acredita el compliment de la MTD 34
SI

NO

Detall

No aus corral

Observacions generals relatives a les MTD
---
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Registre seguiment i vigilància ambiental: RAM
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06724A

Comprovació d’altres condicions previstes en l’AA
Formalitzar la taula següent amb la resta de les condicions tècniques fixades en l’AA que són objecte de comprovació, les comprovacions realitzades i la valoració del grau de
compliment/adequació al previst en l’AA. Inserir una taula per a cada àrea//vector.

Àrea/vector objecte de comprovació

Residus
Condició (*)

Comprovacions realitzades

Residus agroquímics

Per l’emmagatzematge dels residus es disposa de contenidor de plàstic
amb tapa.
Veure apartat d’aquest registre seguiment i vigilància ambiental “Dades
específiques: Producció de residus. Residus zoosanitaris”
L’estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de
residus és correcte.

Animals morts

Veure apartat d’aquest registre seguiment i vigilància ambiental “Dades
específiques: Producció de residus. Animals morts”.

Mesures especifiques per
aquest vector

Es comprova que les condicions i mesures de prevenció de les zones
d’emmagatzematge de residus agroquímics i d'animals morts, són les
previstes i descrites en aquesta acta i es troben en bon estat d'ús.
L’estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de
residus és correcte.

Adequació AA

NO(1)

NO

NO

(*) Inserir una fila per cada condició objecte de comprovació.

Observacions

(1) La periodicitat entre recollides acreditades per la gestió dels residus zoosanitaris, agroquímics és superior a més
de 6 mesos. No obstant, la darrera recollida acreditada de data 26/01/2021 fins a l’actualitat és inferior als 6 mesos.

Àrea/vector objecte de comprovació

Gestió de les dejeccions ramaderes
Condició (*)

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Sistemes
d’emmagatzematge

Comprovacions realitzades

Adequació AA

- Els dipòsits exteriors de purins estan construïts amb formigó (fosses
de purins, dipòsits de purins i bassa de purins exterior).
No s’observa possibilitat d’entrada d’aigües pluvials netes d’escolament
a l’interior dels sistemes d’emmagatzematge de dejeccions.
La bassa de purins està construïda amb formigó.
Es disposa d’un programa de manteniment de la bassa de purins i
s’aporta el registre de control i manteniment amb les anotacions de les
actuacions realitzades.
Posterior a la visita de control s’aporta el document d’acusament de
rebuda de la sol·licitud presentada via petició genèrica en data
7/07/2021 de l’Informe de verificació periòdica de la bassa exterior de
purins de l’explotació Granja Mas Riera amb marca oficial 480 BO,
d’acord estableix l’article 10.7 del Decret 153/2019.
Es comprova que l’estat de manteniment dels dispositius
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes és correcte, segons
s’observa en les parts visibles i punts comprovats. No s’observa purins
a l’exterior dels sistemes d’emmagatzematge.
La capacitat d’emmagatzematge de purins de l’explotació ramadera és
3
de 2.292 m pels purins, mentre que la capacitat considerada
3
necessària és de 1.881 m (5 mesos).

Aprofitament agrícola de
les dejeccions ramaderes

Es recorda al representant que caldrà complir amb les condicions
establertes en l’autorització ambiental i en el Decret 153/2019, de 25 de
juliol, en l’aplicació agrícola dels purins.
S’aporta llibre de gestió de fertilitzants corresponent al període
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Àrea/vector objecte de comprovació

Gestió de les dejeccions ramaderes
2019/2020 i 2020/021
Transport de les
dejeccions ramaderes

Al llibre de gestió de dejeccions ramaderes no consta transportista. El
representant manifesta que es realitza el transport pels cultivadors de
les parcel·les de destí.

NO

(*) Inserir una fila per cada condició objecte de comprovació.

Observacions

--

Àrea/vector objecte de comprovació

Gestió de l’activitat ramadera
Condició (*)

Comprovacions realitzades

Instal·lacions

-No es produeix entrada d’aigües pluvials netes d’escolament a l’interior
de les fosses o dipòsits d’emmagatzematge de purins.
Les naus disposen de canals de formigó a nivell del terra per la
segregació de les aigües pluvials a l’entorn.

Maneig

-La neteja de les naus porcines es realitza amb un equip d’alta pressió
al finalitzar cada engreixada.
-Les aigües residuals generades es recullen en el sistema
d’emmagatzematge de purins. Les aigües residuals generades en el
local de vestidor es recullen en un dipòsit de PVC enterrat i es
gestionen junt amb les dejeccions ramaderes.
-No s’observa sortida d’efluents líquids fora de les instal·lacions
d’emmagatzematge de dejeccions.
-S’informa al promotor que caldrà adoptar les mesures de seguretat
adients per tal d’evitar vessaments accidentals durant les operacions
d’extracció de purins.
-Els dipòsits de purins coberts disposen dels punts d’extracció com a
sortida de gasos i els dipòsits descoberts de protecció perimetral.
-No s’observa acumulacions de dejeccions fora dels dispositius
d’emmagatzematge de dejeccions.

Adequació AA

NO

NO

(*) Inserir una fila per cada condició objecte de comprovació.

Observacions

--

Àrea/vector objecte de comprovació

Millors tècniques disponibles
Condició (*)
Mesures

Comprovacions realitzades

-Es disposa d’un programa de manteniment i control de les
instal·lacions i s’aporta el registre de manteniment de les instal·lacions i
el registre de control i manteniment del a bassa de purins exterior.
-Per la reducció de nitrogen en l’alimentació veure apartat “Dades
especifiques: Reducció de nitrogen en l’alimentació” del present registre
seguiment i vigilància ambiental.
-Els abeuradors de les naus són del tipus xumet amb cassoleta, i en el
programa de manteniment es descriu el manteniment que es realitza.
-La neteja de les naus és amb aigua a pressió per part d’empresa
externa.
-S’informa al representant de l’establiment de l’aplicació progressiva de
la resta de les millors tècniques contingudes en el document de
referència BREF i guia.

Adequació AA

NO

(*) Inserir una fila per cada condició objecte de comprovació.

Observacions
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Àrea/vector objecte de comprovació

Millors tècniques disponibles
--

Àrea/vector objecte de comprovació

Gestió de les aigües residuals
Condició (*)
Mesures

Comprovacions realitzades

-Les aigües residuals generades es barregen amb els purins i es
gestionen conjuntament amb els purins mitjançant aplicació agrícola.
Les aigües residuals generades en el local de vestidor es recullen en
un dipòsit de PVC enterrat i es gestionen junt amb les dejeccions
ramaderes.
-No s’observa abocaments d’aigües residuals en el moment del control.
-No s’observa punts on les aigües pluvials puguin entrar en contacte
amb elements contaminants i puguin afectar l’entorn o medi hídric.

Adequació AA

NO

(*) Inserir una fila per cada condició objecte de comprovació.

Observacions

--

Àrea/vector objecte de comprovació

Integració paisatgística
Condició (*)
Mesures

Comprovacions realitzades

Les instal·lacions i els accessos es troben en correctes condicions. No
s’observa emmagatzematge d’estris o de residus per l’entorn de
l’explotació.

Adequació AA

NO

(*) Inserir una fila per cada condició objecte de comprovació.

Observacions

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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--

Àrea/vector objecte de comprovació

Prevenció d’incendis forestals
Condició (*)
Mesures

Comprovacions realitzades

-L’explotació disposa de varis punts de sortida aigua a cadascuna de
les naus de ¾” i 1” (de 2 a 3 punts) i es disposa de mànega suficient
per cobrir el perímetre de les naus. També es disposa d’un dipòsit de
reserva aigua de 10 m3 de capacitat i en la caseta del control de l’aigua
hi ha tomes sortida aigua de ¾”.
-Pel que a la franja de protecció de 25 m, es comprova que per la
façana sud de les naus, hi ha la nau 2 i adjacent hi ha un camp de
conreu i la nau 1 l’envolta una franja lineal d’arbres i el continua un
camp de conreu mantenint la franja de 25 m lliure de vegetació baixa i
arbustiva. La zona boscosa que hi ha entre la nau 1 i 2 (camí que les
uneix), el bancal d’arbres que hi ha per la façana est de les naus 2,3 i 4
i que continua amb un camp agrícola, i la massa forestal pel nord de les
naus, és del nou titular i es compromet a mantenir lliure de vegetació
baixa i arbustiva els 25 m de protecció, afirma que com a mínim una
vegada a l’any es realitza una neteja de la vegetació baixa.

Adequació AA

NO

(*) Inserir una fila per cada condició objecte de comprovació.

Observacions

--
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Àrea/vector objecte de comprovació

Altres aspectes
Condició (*)
LER

Comprovacions realitzades

Es disposa del Full de dades de l’explotació ramadera per una
capacitat de 2100 porcs engreix.

Adequació AA

NO

(*) Inserir una fila per cada condició objecte de comprovació.

Observacions

--

Observacions generals relatives a altres condicions previstes en l’AA

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Correcció d’aspectes no conformes constatats en la visita “in situ”
Amb anterioritat a l’emissió de l’acta d’inspecció: S’han corregit alguns dels aspectes no conformes constatats en la visita “in situ”
NO

SI → Formalitzar la taula amb el detalls dels aspectes “no conforme” corregits i les comprovacions realitzades per declarar la seva correcció

Aspecte no conforme constatat

Comprovacions realitzades per declarar correcció

Detall aspecte no conforme corregit

Observacions particulars

Detall aspecte no conforme corregit

Observacions particulars

(*) Inserir una fila per cada aspecte no conforme corregit.

Observacions generals relatives a la correcció d’aspectes no conformes constats en la visita “in situ”
---
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Comprovació de la correcció d’incompliments declarats en informe d’inspecció anterior
Referencia del codi d’informe d’inspecció ambiental integrada anterior
--

Modalitat d’inspecció ambiental integrada

Programada

No programada

L’informe de la inspecció ambiental integrada anterior declara incompliments
NO
SI →

S’han corregit TOTS els incompliments:

SI

NO → Formalitzar una taula per cada àrea/vector amb els incompliments no corregits.

Àrea/vector

Àrea/vector
Incompliment no corregit (*)

Observacions

Detall incompliment

Observacions particulars

Detall incompliment

Observacions particulars

(*) Inserir una fila per cada incompliment .

Àrea/vector

Àrea/vector
Incompliment no corregit (*)

Observacions

Detall incompliment

Observacions particulars

Detall incompliment

Observacions particulars

(*) Inserir una fila per cada incompliment .

Observacions generals relatives a la correcció d’incompliments d’inspecció anterior

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Observacions generals
Observacions generals de l’actuació
-
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Documentació i registres comprovats/verificats
Formalitzar la taula següent amb la informació relativa a TOTS els registres i els documents que han estat comprovats /verificats en el decurs de l’actuació (no cal incloure
aquells registres/documents ja consignats en apartats anteriors)

Descripció del pla de mostreig
Consums aigua, energia elèctrica i combustibles
-

Subministrament combustibles:
-

Registre el consum de gasoil any 2020 i 2021.

Residus:
-

Cadàvers:

-

Residus zoosanitaris:

-

-

S’han revisat les pòlisses d’assegurança agro-ramadera contractades dos anys anteriors i la vigent.

Factures 100% de recollides any 2020 i 2021

Consums i composició dels pinsos
-

S’ha revisat els albarans de subministrament i etiquetes amb la composició dels diferents pinsos de porcs engreix
any 2019,2020 i 2021 (la partida que comença a ser gestionada pel nou titular), i s’ha comprovat de 2 a 3 albarans
per lot finalitzat i tipus de pinsos. S’han anotat al registre primari els valors de proteïna i fòsfor que varien per cada
tipus de pinso. A la taula de “Pinsos” de l’annex específic, s’ha anotat el valor mínim i màxim comprovat.

Descripció dels registres/documents comprovats/verificats
Registre/document (*)
Resolució de 22 de febrer de 2008, per la qual s’atorga l’autorització ambiental a l’empresa Joan Camarasa Blavi per a l’exercici d’una activitat ramadera de bestiar porcí
engreix situada al terme municipal de Navata.
Informe de verificació del document d’avaluació ambiental verificat en data 29/09/2004.
Expedient de control inicial parcial de data 18/08/2009 (expedient CGL090141)
Altra documentació relacionada en les diferents apartats d’aquest annex específic.

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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(*) Inserir una fila per registre/document objecte comprovat/verificat.

Observacions generals relatives a la documentació i registres comprovats/verificats
--
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Recull gràfic
S’insereix documentació gràfica (fotografies, croquis, plànols, diagrames...) per acreditar alguna de les comprovacions realitzades
NO

SI.

Inserir a partir d’aquí
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DOCUMENT

1.- INMACULADA SOLER CRIBILLERS, 02/09/2021 15:37

Registre seguiment i vigilància ambiental: RAM

Codi

06724A

Identificació inspector/a responsable
Inspector/a ambiental o tècnic/a habilitat/da de l’EC responsable de la visita “in situ” a l’establiment
Nom

Imma Soler Crivillers

Ens al qual està adscrit
Unitat d’inspecció ambiental integrada del Departament de Territori i Sostenibilitat (OGAU/OMA/SIICAA-DGQACC)
Entitat col·laboradora (EC)  Nom

Dekra Industrial SAU

Núm. habilitació EC-PCAA

002

L’inspector/a responsable finalitza l’emissió d’aquest registre amb totes les dades de les comprovacions realitzades el dia:

10 de/d’ agost de 2021.
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