Protocol VI, de producció i gestió de fems
Annex de l’acta ____________

GESTIO DE FEMS

Sí

No NP*

Observacions

1 És una explotació reduïda segon la Llei agrària?
2 En el cas que sigui una explotació extensiva té una capacitat inferior a 20 UBM?
3 Explotació està d’alta des d’abans del 13 de gener de 2015?**
4 Femer permanent:
4.1 Instal·lacions ramaderes estan cobertes, amb el sòl impermeable o amb el llit
a la part inferior que impedeix els vessaments i lixiviats.
4.2 Femer de sòlid sobre terreny està compactat i impermeabilitzat
4.2.1 El sistema de recollida de lixiviats és adequat
4.2.2 El cordó perimetral és adequat
4.3 Femers de líquids
3.3.1 Hi ha basses o depòsits tancats i estancs que evitin filtracions?
3.3.2 Disposen de sistemes de seguretat per evitar caigudes?
4.4 La capacitat d’emmagatzematge és superior a:
4.4.1 Tres mesos dels animals en estabulació en zona no vulnerable?
4.4.2 Quatre mesos dels animals en estabulació en zona vulnerable?
5 Pla de producció i gestió de fems
5.1 Inclou la quantitat de fems que anualment es preveu produir?
5.2 La destinació del fems com fertilitzant o esmena
5.3 La destinació del fems per entregar a un gestor autoritzat
6 El factor agroambiental és inferior a 170 Kg/Ha/any?
7 Llibre de producció i gestió de fems
6.1 Inclou la data d’aplicació o del lliurament
6.2 Inclou a qui s’entrega i a on s’aplica
8 El titular manifesta que respecta les distancies mínimes que s’indiquen a
continuació 100 metres, respecte a altres explotacions del grup I, i 200 metres,
respecte a les explotacions incloses a la resta de grups definits a la normativa i a
nuclis urbans. En relació amb els cursos d’aigua, s’ha de respectar el que estableix
el Reglament de domini públic hidràulic. Només porcí
9 Les edificacions de l'explotació que alberguen als animals respecten una
distància mínima de 200 metres respecte a altres explotacions equines llevat les
pastures, o respecte a qualsevol altre establiment o instal·lació que pugui
presentar un risc higiènico-sanitari. Només equí
10 El titular manifesta que respecta una distància mínima 100 metres de les
següents vies públiques: ferrocarrils, autopistes i autovies, i a més de 25 metres de
qualsevol altra via pública, excepte aquella per la qual s'accedeixi directament a
l'entrada de l'explotació, vies pecuàries, calçades romanes o altres vies sense
asfaltar. Només equí
*NP: No pertoca
- El termini no és aplicable a explotacions de porquí que no siguin reduïdes o d’autoconsum.(R:D.
/
324/2000 d’Ordenació porcina)
** En cas positiu
- 3 anys de termini per fer el femer si no és una excepció a la Llei Agrària
- El termini no és aplicable a explotacions equines que no siguin de petita capacitat o
extensives.(R:D.842/2011 d’Ordenació equina)

L’inspector / La inspectora

La persona titular de l’explotació o qui la representa
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