INFORMACIÓ LEGISLACIÓ 1/2015
Habilitació del personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes i
obligatorietat d’utilitzar l’aplicació informàtica GDN per a l’elaboració dels plans
Ordre AAM/389/2014, de 19 de desembre, per la qual es regula el procediment d’habilitació del
personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes i s’estableix la utilització
de l’aplicació informàtica dels plans de dejeccions ramaderes i nitrogen (GDN) (DOGC 6782, de
5 de gener de 2015).
Habilitació del personal tècnic
Els plans de gestió de dejeccions ramaderes s’han d’elaborar i signar per una persona tècnica
habilitada. Per a obtenir aquesta habilitació cal tenir un dels títols universitaris o de grau
indicats a l’annex 1 i haver fet el curs de formació específic. Aquest curs serà de 10 hores i serà
realitzat pel servei de formació agrària del DAAM.
Aquest curs podrà ser substituït per una sessió d’actualització de 4 hores si el tècnic en els dos
anys anteriors ha elaborat plans de gestió o modificacions que han englobat un mínim de 20
explotacions ramaderes.
El DAAM té previst començar a fer els cursos d’habilitació a partir de febrer, si bé el gruix serà
al març.
Elaboració dels plans de gestió
Els plans de gestió de dejeccions ramaders s’han de redactar i/o modificar mitjançant l’aplicació
informàtica
GDN
(Gestió
de
Dejeccions
ramaderes
i
Nitrògen).
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrog
enats/dar_aplicacions_informatiques/dar_aplicacio_informatica_gdn/
L’Ordre entra en vigor el dia 26 de gener de 2015. A partir del 27 de febrer de 2015 serà
obligatori redactar o modificar els plans amb l’aplicació GDN. Fins el 27 de maig de 2015 els
plans de gestió de les explotacions de l’Annex III de la Llei 20/2009 de prevenció i control de les
activitats que no incrementin més de 7000 Kg de N no caldrà que estiguin redactats i signats
per un tècnic habilitat.
Els plans ja presentats i en vigor no cal tornar-los a presentar.
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