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Característiques desitjades

• Aplicable a tot el porcí

• Que reculli les produccions reals de N i P

• En condicions de bones pràctiques

• En línia amb les obligacions legals d’emissions

• Homologable

• Senzill d’aplicar i verificar

• Robust

• Per totes les reduccions.

• Especialment pels valors de reducció de més del 12% 

• Que tingui en compte N, P i tbé. altres elements

• Que permeti integrar canvis tecnològics i avenços en 
gestió
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Sistema proposat (I)

a) El subministrador de pinso presentarà al DARP una 
sol·licitud per cada dieta que consideri que pot donar 
una reducció de N superior al 12% respecte al valor de 
referència

b) El % reducció s'establirà mitjançant un full de càlcul

• Tindrà un llindar  superior: quan el full de càlcul doni un % 
reducció superior al llindar, s'adoptarà el llindar

c) Comissió Cinetífica que revisarà anualment:

• Full de càlcul

• Llindar màxim de reducció

• Valors d'emissió estàndard

• Tenint en compte resultats globals del sistema i avenços 
assolits
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Sistema proposat (II)

d) Balanç de N i P si l’explotació fa reducció > 12%

• Entrades

• Quantitats de pinso i continguts de N i P

• Animals entrats: edat i pes viu

• Sortides

• Baixes per trams d’edat.

• N i P al purí

• Descomptant volatilització (% estàndard segons sistema 
allotjament)

e) Granja

• Comunicarà al DARP si vol aplicar alguna de les dietes 
proposades al DARP pel fabricant

• En la declaració anual facilitarà totes les dades del balanç
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Sistema proposat (III)

f) Fabricant de pinso

• Proposarà dietes que vol que siguin objecte de reducció

• Facilitarà anualment les dades de pinso subministrat a cada 
granja

g) DARP

• Desenvolupar instruments necessaris per implementar el 
sistema i verificar-lo

• Suport a la Comissió Científica

• Reportar anualment sobre l'aplicació del sistema

• Coordinar actuacions amb altres administracions

h) Nivells 3a i 3b ja vigents: període transitori limitat

i) Granja: produir N per sobre de l’establert al permís 
ambiental seria incompliment
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