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Decreto polo que se regula a utilización, con fins de fertilización mediante a súa

aplicación  en  solos  agrarios,  das  dexeccións  gandeiras  e  outras  materias

fertilizantes de orixe orgánica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Nos últimos tempos vense a producir un forte incremento no número de explotacións gan-
deiras en determinadas comarcas de Galicia, en tanto que noutras houbo un abandono
case que xeneralizado desta actividade. E esta focalización da actividade gandeira, está a
levar a un proceso de acumulación de esterco e xurros en determinadas zonas, o que
podería dexenerar en procesos de contaminación de varios tipos que convén atallar a
tempo.

O desenvolvemento integral do medio rural, supón a mellora da calidade de vida dos seus
habitantes, así como a procura de fontes de ingresos alleas á propia explotación. Todo iso
é incompatible cun uso desordenado, tanto na cantidade como no tempo, das dexeccións
gandeiras, independentemente da incidencia social que as súas aplicacións poidan ter.

Así  mesmo,  unha  xestión  inadecuada  das  dexeccións  gandeiras  implica  unha  perda
económica para os agricultores e gandeiros en xeral, e para os de vacún en particular,
que se podería evitar cunhas prácticas axeitadas e debidamente reguladas. A consecu-
ción destas prácticas supón unha dobre vantaxe ambiental posto que, ademais de evitar a
posible contaminación producida por un mal uso dos xurros e estercos, contribúe á dimi-
nución da contaminación que xeran os procesos industriais de fabricación de adubos mi-
nerais.

Unha consecuencia concreta do uso inadecuado das dexeccións é o excedente de ni-
tróxeno que aparece en determinadas comarcas ao calcular o balance entre as necesida-
des dos cultivos e os aportes por xurros e estercos; isto leva consigo unha alteración da
calidade das augas debida á eutrofización como consecuencia dos excesos dos aportes
de fosfatos e un incremento da contaminación de orixe bacteriana que restrinxe a potabili-
dade da auga, e que, polo tanto, é preciso controlar e contrarrestar no posible.

O Estatuto de Autonomía de Galicia establece no artigo 30 que, de acordo coas bases e a
ordenación da actuación económica xeral e a política monetaria do Estado, corresponde á
Comunidade Autónoma galega, nos termos do disposto nos artigos 38, 131 e 149, 1, 11 e
13 da Constitución, a competencia exclusiva nas materias de fomento e planificación da
actividade económica de Galicia e de agricultura e gandería.
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Pola súa parte, o artigo 27.30 atribúe á Comunidade Autónoma a competencia exclusiva
para ditar as normas adicionais sobre protección do medio ambiente nos termos do artigo
149.1.23 da Constitución.

Ao abeiro destes títulos competenciais, a Administración xeral do Estado regula con ca-
rácter básico, en desenvolvemento da Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, a
ordenación de determinadas explotacións gandeiras e das dexeccións nelas producidas,
tanto dende o punto de vista agrícola como dende o punto de vista medioambiental e
sanitario.

Así, o Real decreto 324/2000, do 3 de marzo, polo que se establecen normas básicas de
ordenación das explotacións porcinas, modificado polo Real decreto 3483/2000, do 29 de
decembro, establece no seu artigo 5 as condicións mínimas de funcionamento das explo-
tacións, regulando no apartado B.b) a utilización de estercos en sentido xenérico, e esta-
blecendo á súa vez unha serie de procedementos que convén concretar no ámbito da Co-
munidade Autónoma de Galicia.

O Real Decreto 1221/2009, do 17 de xullo, polo que se establecen normas básicas de or-
denación das explotacións de gando porcino extensivo e polo que se modifica o Real De-
creto 1547/2004, do 25 de xuño, polo que se establecen as normas de ordenación das ex-
plotacións cunícolas, establece no seu artigo 4 a densidade gandeira máxima e a exten-
sión mínima deste tipo de explotacións, o programa de manexo e rotación que deben apli-
car, así como os requisitos medioambientais que deben cumprir, sinalándose que a xes-
tión de estercos procedentes das instalacións permanentes das explotacións porcinas ex-
tensivas, se realizará mediante a utilización dalgún dos procedementos previstos e nas
condicións establecidas no mencionado artigo 5.Uno.B.b., do Real Decreto 324/2000, de
3 de marzo.

Ademais, o Decreto 223/2011, do 17 de novembro, polo que se desenvolven as normas
básicas de ordenación das explotacións porcinas extensivas e se crea o Rexistro Galego
de Explotacións Porcinas Extensivas na Comunidade Autónoma de Galicia, clarifica no
seu artigo 6 a densidade gandeira das explotacións porcinas extensivas galegas, especifi-
cándose no artigo 8 o contido do programa de manexo e rotación, que deberá ter o conti -
do do seu anexo I.

O Real Decreto 804/2011, do 10 de xuño, polo que se regula a ordenación zootécnica,
sanitaria e de benestar animal das explotacións equinas e se establece o plan sanitario
equino, exclúe da obriga de dispor de esterqueiras impermeabilizadas para a xestión dos
estercos xerados nas instalacións de estabulación ás explotacións equinas extensivas e
ás explotacións equinas de pequena capacidade.
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Por  outra  banda,  a  normativa  europea,  e  en  concreto  o  Regulamento  (CE)  núm.
1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, polo que se
establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos deri-
vados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE)
núm. 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais), e o Regulamento (UE) núm.
142/2011 da Comisión do 25 de febreiro de 2011, polo que se establecen as disposicións
de aplicación del Regulamento (CE) núm. 1069/2009, trasladados á normativa nacional
mediante o Real Decreto 1528/2012, do 8 de novembro, polo que se establecen as nor-
mas aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao con-
sumo humano,  e  as súas posteriores modificacións,  definen as  dexeccións gandeiras
como subproduto de categoría 2, regulando o seu uso cando se destinan a plantas de bio-
gás ou de compostaxe, pero non o seu emprego como fertilizante.

O obxectivo fundamental deste decreto é establecer as pautas e normas mínimas de xes-
tión e control para o emprego con fins de fertilización, dentro e fora da base territorial das
explotacións, das dexeccións gandeiras e outros subprodutos animais susceptibles de va-
lorización mediante aplicación en solos agrarios e dos efluentes agrogandeiros.

Así mesmo, este texto tamén ten como finalidade a de reforzar o cumprimento e segui-
mento do Real Decreto 261/1996, do 16 de febreiro, polo que se establecen medidas para
a protección contra a contaminación producida polos nitratos procedentes de fontes agra-
rias, que, no seu artigo 5, recolle a obriga de redactar os Códigos de Boas Prácticas Agra-
rias. O Código Galego de Boas Prácticas Agrarias, que foi aprobado mediante Orde da
Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria do 7 de setembro de 1999
(DOG núm. 181, do 17 de setembro de 1999), recolle a voluntariedade da adopción das
medidas que nel se atopan, recomendando porén a súa posta en práctica para evitar che-
gar á declaración de zona vulnerable, o que suporía un uso moito máis restritivo das de-
xeccións gandeiras con fins de fertilización.

Así mesmo hai que ter en conta, que no ámbito das boas condicións agrarias e medioam-
bientais, a existencia de reducións e exclusións por Condicionalide, que son uns requisi-
tos legais de xestión e boas prácticas agrarias que deben cumprir os agricultores e gan-
deiros que reciban pagamentos no marco da Política Agraria Común (PAC). Os elementos
de control en materia de estercos indican que “non se aplican produtos fitosanitarios, ferti -
lizantes, lodos de depuradora, compost, xurros ou estercos ni se limpa a maquinaria em-
pregada para estas aplicacións, sobre terreos encharcados ou con neve nin sobre augas
correntes ou estancadas”, e que “as explotacións gandeiras en estabulación permanente
ou semipermanente dispoñen e utilizan tanques de almacenamento ou fosas, esterqueiras
e balsas impermeabilizadas natural ou artificialmente, estancas e con capacidade adecua-
da ou, no seu caso, que dispoñen da xustificación do sistema de retirada dos estercos e
xurros da explotación”. O incumprimento destes requisitos, diminúe ou impide as posibili-

3



Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
http://mediorural.xunta.es

dades das explotacións de recibir axudas, podendo nalgúns casos dar lugar á apertura de
procedementos sancionadores.

Finalmente, outro dos obxectivos deste decreto é a regulación, inexistente ata o de agora,
da utilización en solo agrario dun produto tan abundante na nosa comunidade autónoma
como é a cuncha do mexillón e doutros molusco, xa que, cunha regulación axeitada, pode
converterse nun recurso importante ao utilizarse como emenda calcaria en solos agrícolas
que, no caso dos solos galegos, son ácidos por natureza.

Cómpre salientar a este respecto que España é o primeiro produtor de mexillón (Mytilus
galloprovincialis) de Europa, supoñendo a produción en Galicia un 95% do total, equiva-
lente a 250.000 t. Se temos en conta que a cuncha do mexillón representa o 25% do peso
total do bivalvo, e que das 250.000 t o 70% se destina ao consumo en fresco e o resto a
industria transformadora, en Galicia xéranse anualmente a través da industria transforma-
dora preto das 20.000 t de cuncha.

Esta regulación debe levarse a cabo sen poñer en perigo a saúde humana e/ou animal,
sen utilizar procedementos nin métodos que poidan prexudicar ao medio ambiente, sen
crear riscos para a auga, o aire, o solo, nin para a fauna e a flora, e sen atentar contra pai-
saxes e lugares de especial interese natural e de xeito que contribúa a mellorar algúns pa-
rámetros de fertilidade no solo, como son o incremento de calcio no complexo de cambio,
a capacidade de intercambio catiónica efectiva ou a diminución da saturación por acidez e
incremento do PH ata acadar niveis máis apropiados para o desenvolvemento dos culti -
vos; todo elo deberá xestionarse, ademais, de forma que non supoña un custe excesivo
para a industria transformadora.

Na súa virtude, por proposta conxunta da conselleira do Medio Rural e do Mar e da con-
selleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e en uso das atribucións conferidas
pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, de acordo
co ditame do Consello Consultivo, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia
na súa reunión do día xx de xx de dous mil quince,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
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Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

O presente decreto ten por obxecto establecer as pautas e normas de xestión e control

para o emprego con fins de fertilización, dentro e fora da base territorial das explotacións,

das dexeccións gandeiras e outras materias fertilizantes de orixe animal susceptibles de

valorización mediante aplicación en solos agrarios e dos efluentes agrogandeiros. 

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1.  Este  decreto  será  de  aplicación  ás  actividades  desenvolvidas por  calquera  persoa

física, xurídica ou agrupación de persoas que produzan, posúan ou xestionen dexeccións

gandeiras, sempre que a produción, a xestión ou o uso desas dexeccións se faga no

territorio da Comunidade Autónoma, así como ao emprego doutros subprodutos animais,

dos efluentes agrogandeiros e das cunchas de moluscos, coa finalidade de mellorar a

fertilidade do solo agrario.

2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación do presente decreto no que á xestión das

súas dexeccións gandeiras se refire, calquera explotación na que o censo do conxunto

dos seus animais sexa inferior a 5 unidades de gando maior (UGM).

A equivalencia en UGM de cada animal, atópase definida no Anexo I.

Nas  explotacións  en  réxime  de  extensivo,  respectaranse  as  densidades  gandeiras

establecidas na normativa sectorial e, en todo caso, as cargas gandeiras xa existentes,

teranse en conta para computar as dexeccións gandeiras e efluentes a aplicar ao solo. A
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xestión  das  dexeccións  gandeiras  sólidas  ou  líquidas  procedentes  das  instalacións

permanentes destas explotacións, axustarase ao establecido neste decreto. 

3. Exclúense así mesmo do ámbito de aplicación deste decreto, o emprego de lodos de

depuradora no ámbito do sector agrario,  ao atoparse regulados no Decreto 125/2012,

excluíndose tamén os dixestatos e compost, de acordo á definición dada para estes no

artigo 4 do dito decreto.

4. Quedan finalmente excluídos do ámbito de aplicación deste decreto, calquera outros

métodos  de  xestión  das  dexeccións  gandeiras  e  outras  materias  de  orixe  orgánica,

distinto do uso directo como fertilizante mediante aplicación agrícola directa, tales como

as  actividades  de  compostaxe,  valorización  enerxética,  fabricación  de  abonos  ou

emendas do solo de orixe orgánica,  e de eliminación,  que se realizarán conforme ao

establecido no Regulamento (CE) nº 1069/2009 e polo Regulamento (UE) nº 142/2011, ao

ter as dexeccións animais a consideración de subprodutos de categoría 2.

Artigo 3. Definicións

No ámbito do presente decreto enténdense por: 

a) Dexeccións gandeiras: O conxunto das excrecións dos animais domésticos criados

en explotacións.

b) Dexeccións gandeiras sólidas: Dexeccións gandeiras con mais do 25% de materia

seca, entre as que se atopa o esterco.

c) Dexeccións gandeiras líquidas: Dexeccións gandeiras con 25% de materia seca ou

menos, entre as que se atopa o xurro.
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d) Valorización  como  fertilizante:  Emprego  das  dexeccións  gandeiras  en

aproveitamento dos seus elementos nutrientes das plantas.

e) Efluentes agrogandeiros:

- Efluentes de ensilado: Líquido que escorre de colleitas almacenadas nun recinto

pechado ou silo.

- Auga sucia: Refugallo, xeralmente con menos do 3% de materia seca, formado

polos restos de alimentos, esterco, urina, leite ou outros produtos lácteos ou de

limpeza. Xeralmente englóbase nas dexeccións gandeiras líquidas, a excepción

das augas de lavado de naves de avicultura, etc.

f) Outros  subprodutos  animais  susceptibles  de  valorización  agrícola:  Aqueles

subprodutos animais de categoría 2 e de categoría 3 que, segundo o Regulamento

(CE) nº 1069/2009, poderán aplicarse á terra sen procesamento previo, se a autoridade

competente considera que non presentan ningún risco de propagación de ningunha

enfermidade  transmisible  a  través  destes  produtos  para  os  seres  humanos  ou  os

animais.

g) Compostaxe:  Sometemento  da  materia  orgánica  a  degradación  biolóxica  en

condicións aerobias, conforme ao establecido no Regulamento (UE) nº 142/2011.

h) Período de aplicación: Época do ano na que se considera mais axeitado o uso

como fertilizante das dexeccións gandeiras.

i) Balsa  ou  depósito  de  xurros:  Estrutura  na  superficie  ou  escavada  no  terreo

destinada a conter dexeccións gandeiras líquidas, construída de tal xeito que garanta

completamente a impermeabilidade.

j) Esterqueira:  Estrutura  destinada  ao  almacenamento  de  dexeccións  gandeiras

sólidas, construída de tal xeito que garanta completamente a impermeabilidade.
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k) Cuncha:  Coiraza  ou  armazón  calcario  que  protexe  ou  dá  rixidez  ao  corpo  da

maioría dos moluscos, procedentes dos cocedoiros e fábricas de conservas.

CAPÍTULO II

Procedementos de xestión

Artigo 4. Normas xerais sobre a produción e xestión

1.  A produción  e  xestión das dexeccións gandeiras, efluentes agrogandeiros e outros

subprodutos e materias fertilizantes de orixe animal susceptibles de valorización mediante

aplicación en solos agrarios no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, realizarase

sen  poñer  en  perigo  a  saúde  humana  e/ou  animal,  sen  utilizar  procedementos  nin

métodos que poidan prexudicar ao medio ambiente, sen crear riscos para a auga, o aire e

o solo, nin para a fauna e a flora, e sen atentar contra as paisaxes e lugares de especial

interese natural, de acordo cos artigos 8 e 9.1 da Lei 9/2001, de conservación da natureza

de Galicia.

2.  O  transporte  farase  cumprindo  a  normativa  sanitaria  e  de  transporte  vixente,  e

especificamente o recollido no Real Decreto 1528/2012, de xeito que se eviten os riscos

de transmisión de enfermidades e a contaminación do medio.

3. A maquinaria utilizada na aplicación das dexeccións gandeiras será estanca, e contará

coas inscricións e inspeccións que legalmente correspondan en cada momento.

4.  O  abandono  e  a  eliminación  incontrolada  das  dexeccións  gandeiras  ou  das  súas

dilucións, e doutros subprodutos e materias fertilizantes de orixe animal susceptibles de
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valorización  mediante  aplicación  en  solos  agrarios,  considérase  como  vertedura,  e

quedará suxeita ao contido do Regulamento (CE) 1069/2009 e do Regulamento (UE) nº

142/2011, na Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, e da Lei

9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia.

Artigo 5. Procedementos permitidos para a xestión das dexeccións gandeiras

1. A valorización como fertilizante conforme ao recollido neste decreto, poderá levarase a

cabo:

a) Na base territorial vinculada á explotación gandeira, entendendo como tal a aquelas

parcelas  propias,  arrendadas  ou  cedidas  para  o  seu  aproveitamento,  ou  ben  en

parcelas cedidas por explotacións gandeiras deficitarias no balance final de nutrientes.

b) Por titulares non gandeiros posuidores de predios con vocación agraria, a outras

excedentarias ou con pouca base territorial.

No caso de que a valorización se leve a cabo por persoas terceiras sen que exista

relación  contractual  ou  acordo entre  o  titular  da  explotación  cedente  e  o titular  da

explotación receptora, e sen que teña lugar o paso das dexeccións por unha planta

intermedia, esta persoa terceira, sexa persoa física ou xurídica, deberá presentar, ao

inicio da actividade, unha declaración responsable conforme ao establecido no Anexo

VIII, xunto cun Plan de xestión de dexeccións gandeiras conforme ao establecido no

artigo 6 deste decreto, para a súa avaliación. 

No caso  de  que  a  valorización  sexa previo  paso das  dexeccións  por  unha Planta

intermedia,  esta  última  haberá  de  cumprir  coas  especificacións  establecidas  no

Regulamento (UE) nº  142/2011 e contar  coas autorizacións correspondentes,  e  así

mesmo haberá de presentar,  ao inicio  da actividade,  unha declaración responsable
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conforme ao  establecido  no  Anexo  VIII,  xunto  cun  Plan  de  xestión  de  dexeccións

gandeiras, como no caso anterior.

A documentación referida nos parágrafos anteriores deberá presentarse ante o órgano

superior ou directivo competente en materia agropecuaria en calquera dos lugares e

rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime

xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2.  As  actividades  de  compostaxe,  valorización  enerxética,  fabricación  de  abonos  ou

emendas  do  solo  de  orixe  orgánica,  e  de  eliminación,  realizaranse  conforme  ao

establecido no artigo 13 do Regulamento (CE) nº 1069/2009, nas condicións establecidas

no Regulamento (UE) nº 142/2011.

3.  A  eliminación  das  dexeccións  gandeiras  líquidas  de  porcino  mediante  vertido

realizarase de acordo ao establecido no artigo 5. uno B). b).3 do Real Decreto 324/2000.

Artigo 6. Plan de xestión de dexeccións gandeiras

1. Para todas aquelas explotacións gandeiras que estean na obriga de contar cun Plan de

xestión de dexeccións gandeiras segundo a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación

ambiental  (Avaliación  de  Incidencia  Ambiental,  Avaliación  de  Impacto  Ambiental

Simplificada,  Avaliación  de  Impacto  Ambiental  Ordinaria,  e  Autorización  Ambiental

Integrada, etc), e nas situacións citadas no artigo 5.1 deste decreto cando a valorización

se leva a cabo por persoas terceiras, o citado plan, no que se definiran as explotacións

cedentes  e  as  parcelas  receptoras  para  cada  unha  delas, terá  o  formato  e  irá

acompañado da documentación especificados no Anexo V. 

2. Cando se decida substituír superficies destinatarias, ou se incremente a cantidade de

dexeccións a xestionar, ou se modifiquen as explotacións produtoras ou os titulares das
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superficies, ou se propoña un novo modelo de xestión para as dexeccións gandeiras, a

persoa física ou xurídica responsable do Plan de xestión de dexeccións gandeiras deberá

presentar a modificación deste, segundo o modelo do anexo V, ante o órgano superior ou

directivo  competente  en  materia  agropecuaria,  en  calquera  dos  lugares  e  rexistros

establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das

Administracións públicas e do procedemento administrativo común.

CAPÍTULO III

Almacenamento nas explotacións de produción

Artigo 7. Disposicións xerais sobre o almacenamento das dexeccións gandeiras e outros

efluentes nas explotacións de produción

1.  As instalacións de almacenamento de dexeccións gandeiras sólidas ou líquidas ou

outros  efluentes  procedentes  de  produtos  vexetais  almacenados,  como  as  forraxes

ensiladas, serán estancas de maneira que se evite o vertido ao medio natural.

2. O almacenamento das dexeccións animais xeradas na explotación ata o momento da

súa xestión final, deberá realizarse de forma que se minimicen as afeccións ao exterior da

explotación en función do tipo de explotación de que se trate, o manexo da mesma, a

localización, as características das parcelas receptoras, ou as alternativas de xestión para

os ditos produtos.

Neste senso, a solución técnica proposta deberá xustificar adecuadamente todos estes

factores e estar detallada no Plan de xestión de dexeccións gandeiras.
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Artigo 8. Condicións de almacenamento de dexeccións gandeiras líquidas

1. As explotacións gandeiras deberán dispoñer:

a) Dunha capacidade de almacenamento correspondente, como mínimo, a 6 meses de

produción,  ou  maior  se  fora  necesario,  para  conter  todas  as  dexeccións  animais

producidas  entre  baleirados  da  fosa,  de  xeito  que  as  condicións  climatolóxicas

desfavorables (precipitacións abundantes ou asolagamento do terreo) ou o momento

vexetativo  dos  cultivos  instaurados  nas  fincas  receptoras,  non  afecten  á  correcta

xestión das ditas dexeccións.

As producións por especie, praza e ano, atópanse definidas no Anexo I.

b)  De  balsas  e/ou  fosas  exteriores  estancas  e  impermeabilizadas,  cubertas  ou

descubertas, incrementando, neste ultimo caso, nun 20% a súa capacidade de deseño

inicial.

En ningún caso se contabilizará como volume de almacenamento o correspondente aos

canais de transporte das dexeccións.

2.  As  fosas  ou  balsas  de  xurro  tanto  si  se  sitúan  nun  costado  da  explotación  ou

distanciadas  da  mesma,  deberán  contar  cun  peche  perimetral  ou  outro  sistema  de

protección, que impida o acceso das persoas e dos animais.

3.  As  capacidades  mencionadas  poderán  ser  menores,  previa  presentación  dunha

declaración responsable conforme ao establecido no Anexo VIII,  ante o órgano superior

ou directivo competente en materia agropecuaria,  en calquera dos lugares e rexistros

establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das

Administracións públicas e do procedemento administrativo común, no caso de que se

xustifique a  redución  do volume do xurro  (separación  sólido/líquido),  o  tratamento  na

explotación conforme o Regulamento (UE) nº 142/2011, ou a entrega periódica a xestores
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autorizados. En todo caso, a capacidade de almacenamento mínima coa que deberán

contar estas explotacións será para a produción de 4 meses.

4. No caso de que se xeren augas residuais por escorrentía de pluviais en patios de

exercicio non cubertos en explotacións de estabulación libre, estas deberán dispoñer dun

sistema de canalización e recollida das mesmas, que se conducirán ás fosas de xurro.

Artigo 9. Condicións de almacenamento de dexeccións gandeiras sólidas

1. As explotacións gandeiras deberán dispoñer de esterqueiras exteriores e cubertas, que

impidan  a  entrada  de  choiva,  con  base  formigonada  e/ou  impermeabilizada,  cunha

pendente mínima do 1% que permita a súa recollida na parte inferior dos lixiviados, e con

capacidade  mínima  para  almacenar  as  dexeccións  gandeiras  sólidas  producidas

(calculado a partir da produción esterco por praza e ano, de acordo ao Anexo I) durante 6

meses.

Para explotacións xa existentes cando se publique esta norma, admitiranse esterqueiras

descubertas pero con fosa de recollida de lixiviados.

2.  A capacidade poderá ser menor á sinalada no punto 1, previa  presentación dunha

declaración responsable conforme ao establecido no Anexo VIII,  ante o órgano superior

ou directivo competente en materia agropecuaria,  en calquera dos lugares e rexistros

establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das

Administracións públicas e do procedemento administrativo común, no caso de que se

xustifique un tratamento na explotación conforme o Regulamento (UE) nº 142/2011, ou a

entrega periódica a xestores autorizados. En todo caso, a capacidade de almacenamento

mínima coa que deberán contar as explotacións neste caso será de 3 meses.
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3.  A fosa de lixiviados da esterqueira  estará  impermeabilizada,  e  deberá dispoñer  da

seguinte capacidade:

a) De estar cuberta a esterqueira, a fosa dos lixiviados terá unha capacidade mínima

correspondente a 0,1 m³ por m² da superficie daquela.

b) De non estar cuberta a esterqueira, o volume da fosa aumentarase a razón de 0,5

m³ por m² da súa superficie.

c) De non estar cuberta a propia fosa de lixiviados, o seu volume aumentarase nun

20% do calculado.

No caso de estaren conectados os lixiviados da esterqueira mediante unha canle cunha

fosa  de  xurro,  non  fará  falta  unha  fosa  de  lixiviados,  pero  deberanse  contabilizar  os

volumes dos lixiviados na capacidade da fosa de xurros.

Artigo 10. Condicións de almacenamento doutros efluentes agrogandeiros

1. Efluentes de ensilado. Se os efluentes do ensilado non se conducen ás fosas de xurro,

e sempre e cando se trate de silos trincheira, gabia ou plataforma, a base destes será

impermeable, e contarán cunha fosa de recollida de efluentes cunha capacidade de 0,08

m³ por m³ de volume útil do silo.

2. Augas sucias. Poderanse diferenciar:

a) Augas de limpeza do sistema de muxido e de almacenamento do leite:

As augas de limpeza do equipo de muxido irán canalizadas, de ser posible, cara á rede

de recollida de augas residuais, ou no seu defecto, cara a unha fosa específica ou fosa

de xurro. As augas de limpeza da sala poderán canalizarse á fosa do xurro.
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A leitería  terá  un  desaugadoiro  canalizado  cara  a  unha  fosa  específica,  rede  de

sumidoiros, fosa xeral, ou fosa de xurro, non admitíndose que se realice o vertido nos

arredores da leitería, camiños, cunetas, regatos, etc. Neste desaugadoiro recolleranse

as augas dos sumidoiros do solo e das distintas pías instaladas.

No caso de non conducir as anteriores augas de limpeza á fosa de xurro, poderase

diminuír un 10% da capacidade total de almacenamento da fosa.

No caso de conducilas a unha fosa específica, haberá de ter esta unha capacidade

mínima de 2 m³ en dous compartimentos para a súa decantación.

b) Augas de limpeza de instalacións gandeiras.

Para ser vertidas ao medio deberán contar coa correspondente autorización de vertido

polo organismo responsable, ou ben contar cunha fosa estanca e impermeable para a

recollida das mesmas e posterior valorización como fertilizante, no caso de non ser

conducidas á unha fosa de xurros. A fosa terá un volume equivalente á 0,025 m³ por m²

de solo.

Artigo 11.  Acumulación de dexeccións gandeiras sólidas e outros subprodutos sólidos e

materias fertilizantes de orixe animal en solos agrarios

1. Permitirase a acumulación en parcelas agrarias previa ao seu emprego de dexeccións

gandeiras sólidas, outros subprodutos e materias fertilizantes de orixe animal destinados

a  mellorar  a  fertilidade  do  solo,  unicamente  no  período  de  maio  a  setembro,  ambos

inclusive, (agás no caso das cunchas de moluscos procedentes dos cocedoiros e fábricas

de conservas,  que se poderán realizar  todos os meses do ano),  sempre e cando se

dupliquen as distancias establecidas no Anexo VI, e a distancia a vivendas sexa como

mínimo de 100 m. 
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2.  Os  ditos  depósitos  serán  obxecto  de  aplicación  tan  pronto  como  as  condicións

climáticas ou de cultivo o permitan, agás no caso das cunchas de moluscos procedentes

dos cocedoiros e fábricas de conservas, que non poderá manterse por un tempo superior

ás 48 horas.

3. Os ditos depósitos situaranse de maneira que non se produzan afeccións por lixiviados

ás augas subterráneas ou a canles de augas superficiais

4. Esta acumulación non computará na capacidade de almacenamento da explotación.

CAPÍTULO IV

Transporte

Artigo 12. Transporte de dexeccións e outros subprodutos e materias fertilizantes de orixe

animal susceptibles de valorización mediante aplicación en solos agrarios

1.  Conforme ao  establecido  no  Real  Decreto  1528/2012,  o  transporte  de  dexeccións

gandeiras entre puntos da mesma explotación gandeira ou entre estas e os agricultores

usuarios das mesmas sen saír da comunidade autónoma, poderá realizarse en vehículos

ou contedores que non se axusten ás condicións contempladas no Anexo VIII, Capítulo I,

sección 1 do Regulamento (UE) nº 142/2011, sempre que eviten a aparición de riscos

inaceptables para a saúde pública e animal, e salvo disposición en contra da autoridade

competente,  se  considera  que  existe  risco  de  propagación  dalgunha  enfermidade

transmisible para os seres humanos ou os animais.

Neste  transporte  tamén  se  poderán  utilizar  medios  de  identificación  diferentes  aos

establecidos no Anexo VIII,  Capítulo II,  puntos 1 y 2 do dito Regulamento (UE), e os
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vehículos non precisarán da autorización nin do rexistro establecidos no artigo 20 do Real

Decreto 1528/2012.

Esta  mesma excepción poderase acordar  coas comunidades autónomas limítrofes  de

maneira  bilateral,  estendendo  esta  excepción  ao  transporte  de  dexeccións  gandeiras

entre  explotacións  gandeiras  e  agricultores  usuarios  das  mesmas  situados  nos  seus

respectivos territorios,  establecendo as condicións que se consideren adecuadas para

evitar a aparición de riscos para a saúde pública e animal ou para o medio ambiente.

2. Estas excepcións ao establecido para as dexeccións gandeiras contempladas no Real

Decreto  1528/2012,  non  son  extensivas  ao  resto  de  subprodutos  utilizados  como

fertilizantes de solos agrarios, que deberán transportarse conforme o establecido neste

Real Decreto.

CAPÍTULO V

Aplicación

Artigo  13.  Dexeccións  gandeiras, efluentes  agrarios  e  outros  subprodutos e  materias

fertilizantes de orixe animal, aplicables en solos agrarios

1.  Conforme  o  establecido  no  Real  Decreto  1528/2012,  poderanse  aplicar  ós  solos

agrarios,  sen  procesamento  previo,  salvo  disposición  en  contra  das  autoridades

competentes  se  consideran  que  existe  risco  de  propagación de algunha enfermidade

transmisible  a  través  dos  ditos  produtos  para  os  seres  humanos  ou  os  animais,  os

seguintes subprodutos de categorías 2 e 3:
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a) De categoría 2: dexeccións gandeiras, contido do tubo dixestivo separado do tubo

dixestivo, leite, produtos a base de leite e costro.

b) De categoría 3: o leite cru, o costro e os seus produtos derivados.

2. Tamén se poderán aplicar aos solos agrarios, con fins de fertilización, as cunchas de

moluscos procedentes dos cocedoiros e fábricas de conservas, completamente limpas ou

con pequenos restos de tecidos brandos, excluídas da aplicación do Regulamento (CE)

n.º 1069/2009, do Parlamento Europeo e do Consello,  de 21 de outubro, polo que se

establecen  as  normas  sanitarias  aplicables  aos  subprodutos  animais,  conforme  se

establece no seu artigo 2, apartado 2, letra f). Estas cunchas poderán ter a condición de

subproduto do artigo 4 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados

sempre e cando se cumpran todos os requisitos establecidos neste decreto para o seu

uso como fertilizante, e que son os seguintes:

- proceder de moluscos aptos para o consumo humano.

- Ser lavadas con auga doce tralo tratamento térmico correspondente ao procesado para

a extracción da vianda.

- Ser trituradas ata una granulometría non superior aos 10 mm. 

- Ser aplicadas en parcelas inscritas no REAGA nas condicións establecidas no artigo

14.4 e no anexo VI, de tal xeito que non se produzan impactos xerais adversos para a

saúde humana nin o medio ambiente. 

Artigo 14. Condicións de aplicación das dexeccións gandeiras, efluentes agrarios e outros

subprodutos e materias fertilizantes de orixe animal
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1. As aplicacións sobre solos agrarios faranse respectando as seguintes condicións:

a) Para utilizar as dexeccións gandeiras sólidas ou líquidas e outros subprodutos e

materias fertilizantes de orixe  animal  como abono en fincas de cultivo,  o  titular  da

explotación gandeira deberá dispoñer de solo agrícola e/ou forestal suficiente, cunha

superficie  dispoñible  que  dependerá  dos  cultivos  instaurados  e  do  seu  momento

vexetativo, de xeito que non se supere co aporte de abono as cantidades de minerais

extraídas polos cultivos que figuran no anexo III.

b)  Utilizaranse  procedementos  que  non  poñan  en  risco  a  saúde  humana  nin

prexudiquen  ao  medio  ambiente  e  en  particular,  que  non  supoñan  un  risco  de

contaminación de auga e solo.

c) O emprego de dexeccións gandeiras e outros subprodutos e materias fertilizantes de

orixe animal destinados a mellorar a fertilidade mediante aplicación en solos agrarios,

deberá realizarse mediante enterramento das mesmas tan pronto como as condicións

climáticas ou de cultivo o permitan, agás no caso de prados e pasteiros.

d)  Para  a  aplicación  de  dexeccións  gandeiras  e  outros  subprodutos  animais

susceptibles  de  valorización  mediante  aplicación  en  solos  agrarios,  e  de  efluentes

agrogandeiros, teranse en conta as características propias do solo e as condicións

climatolóxicas. As distancias mínimas  a respectar serán as establecidas no Anexo VI.

e) As dexeccións gandeiras da explotación deberanse empregar na propia explotación,

antes que calquera outro tipo de produto. Para cada cultivo deberanse descontar as

ditas achegas derivadas das dexeccións gandeiras, das necesidades totais, antes de

calcular as achegas de calquera outro produto (incluíndo outros subprodutos animais

susceptibles de valorización mediante aplicación en solos agrarios, efluentes agrarios e

outros fertilizantes, así como lodos de depuradora, ou o compost e dixestato definidos

no Decreto 125/2012), de maneira que as cantidades máximas de nutrientes a aplicar

no terreo non supere as necesidades dos cultivos recollidas no Anexo III.  Para elo
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considerarase a riqueza en nutrientes dos aportes non gandeiros e os das propias

dexeccións gandeiras que figuran no Anexo II.

As cantidades máximas de nutrientes e polo tanto de dexeccións a aplicar, deberán

limitarse cando as parcelas ou recintos se atopen incluídas en algunha medida que

estableza valores máximos dalgún dos nutrientes inferiores aos recollidos no Anexo III,

como as contempladas nas liñas agroambientais da PAC.

2.  No tocante ao xurro de porcino haberá de cumprirse o establecido no Real Decreto

324/2000, do 3 de marzo.

3. O aplicador, sempre e cando teña coñecemento de que a parcela ou recinto limítrofe á

superficie  a  abonar  se  atope  incluída  en  agricultura  ecolóxica,  evitará  a  deriva  nas

aplicacións, salvo que se trate de produtos admisibles en agricultura ecolóxica.

4. A cantidade máxima por ha/ano de cuncha que se poderá aplicar en solos agrarios será

de 9 t/ha e ano durante tres anos consecutivos, ao cabo dos cales haberá de realizarse

unha  análise  de  pH,  P.  Olsen  e  metais  pesados  do  solo.  Se  algún  dos  parámetros

referidos supera os valores máximos establecidos no anexo VII, deberanse suspender as

aplicacións no terreo.

Artigo 15. Prohibicións e limites na aplicación da dexeccións gandeiras, efluentes agrarios

e outros subprodutos e materias fertilizantes de orixe animal, aplicables en solos agrarios

1.  Non se poderá realizar  distribución e/ou incorporación das dexeccións gandeiras e

outros subprodutos animais susceptibles  de valorización  mediante  aplicación en solos

agrarios, de efluentes agrarios e doutros fertilizantes de orixe orgánica, fora das terras

arables,  prados e pasteiros.  En praderías só se  admitirá  o  emprego de galiñazas no

momento da súa renovación. En ningún caso se admitirá a aplicación de dexeccións a
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superficies con dedicación a mato, se non se xustifica a limpeza previa do mesmo e se

asina un compromiso (de calquera das partes intervintes, tanto da explotación produtora

como do titular da parcela destinataria) de posterior limpeza anual.

En  terreos  forestais,  unicamente  se  admitirá  a  aplicación  de  dexeccións  gandeiras  e

outros subprodutos e materias fertilizantes de orixe animal susceptibles de valorización

como fertilizantes, cando dispoñan de autorización previa dalgún dos instrumentos de

ordenación e xestión forestal (proxectos de ordenación, documentos simples de xestión,

ou documentos compartidos de xestión), establecidos no Decreto 52/2014, de 16 de abril,

polo  que se  regulan as  instrucións xerais  de  ordenación  e  de  xestión  de montes  de

Galicia,  nas  condicións  establecidas  nos  modelos  silvícolas  previamente  autorizados

polas autoridades competentes en materia de montes.

2. Non se poderán facer aplicacións en superficie de dexeccións líquidas nin de calquera

dos restantes produtos sinalados neste artigo que teñan estado líquido no momento da

súa aplicación, en parcelas nas que a superficie do terreo teña pendentes superiores ao

20%. Non obstante, en aquelas explotacións nas que a orografía da zona non lles permita

dispoñer  de parcelas nas que a  superficie  do terreo teña pendentes inferiores nunha

extensión suficiente, poderá admitirse para a valorización das dexeccións gandeiras da

súa propia explotación, a aplicación de dexeccións líquidas en parcelas con pendentes

entre  o  20  e  o  25%,  se  adoptan  medidas  adecuadas  (inxección  no  terreo,  laboreo

inmediato,  etc)  para  reducir  o  risco  de  contaminación  das  augas  por  escorrentía

superficial. En parcelas con pendentes superiores ao 20% so se permite o emprego de

estercos sólidos, tendo en conta o indicado para a galiñaza no seu emprego en praderías.

3. Non se poderán aplicar dexeccións gandeiras líquidas nin calquera outro produto aos

que fai referencia este decreto que teña estado líquido no momento da súa aplicación,

sobre litosolos (solo pedregoso que se atopa sobre rocha nai dura e pouco evolucionada).

4. En ningún caso se admitirá a aplicación de dexeccións gandeiras líquidas nin calquera

outro produto aos que fai referencia este decreto que teña estado líquido no momento da
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súa aplicación, mediante baleirado directo que de lugar a escorreduras ou asolagamentos

sobre o terreo, sen que se empregue un sistema de dispersión ou aplicación directa no

solo, que asegure a aplicación homoxénea na totalidade da superficie. A aplicación en

estado sólido deberá ser o mais uniforme posible en toda a superficie do terreo.

5. Non se permitirá a aplicación de dexeccións gandeiras e outros subprodutos animais

susceptibles  de  valorización  mediante  aplicación  en  solos  agrarios,  ou  de  efluentes

agrarios, nin a limpeza da maquinaria empregada para estas aplicacións, sobre terreos

encharcados ou con neve, nin sobre augas correntes ou encharcadas.

CAPÍTULO VI

Réxime sancionador

Artigo 16. Réxime sancionador

1.  As infracións das disposicións contidas neste decreto sancionaranse de acordo cos

réximes de infraccións e sancións que se recollen a continuación: 

a) Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal 

b) Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición 

c) Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados 

d) Lei 33/2011, de 4 de outubro, Xeral de Saúde Pública 
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e) Lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de Galicia. 

f) Real decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido

da Lei de Aguas.

g) Real Decreto 670/2013, de 6 de setembro, polo que se modifica o Regulamento do

Dominio Público Hidráulico aprobado polo Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en

materia de rexistro de augas e criterios de valoración de danos ao dominio público

hidráulico.

Todo elo sen prexuízo das posibles responsabilidades civís, penais, medioambientais ou

de outra orde a que puideran dar lugar. 

2.  Ante  a  constatación  por  parte  da  dirección  xeral  correspondente  da  consellería

competente en materia de produción agraria de feitos que poidan supoñer inobservancia

ou vulneración das obrigas do titular cedente recollidas neste decreto, a mesma dirección

xeral avaliará se aqueles poden constituír, pola súa vez, incumprimentos das obrigas de

condicionalidade, definidas no artigo 3 do Real decreto 486/2009, do 3 de abril, polo que

se establecen os requisitos legais de xestión e as boas condicións agrarias e ambientais

que deben cumprir os agricultores que reciban pagamentos directos no marco da PAC, os

beneficiarios de determinadas axudas ao desenvolvemento rural  e os agricultores que

reciban axudas dos programas de apoio á reestruturación e á prima de arrinque da viña.

Disposición adicional  primeira.  Almacenamento das dexeccións gandeiras liquidas nas

explotacións gandeiras existentes

As explotacións gandeiras existentes á entrada en vigor do presente decreto, que deban

adaptar  a  súa  capacidade  de  almacenamento  ao  disposto  no  artigo  8.1  a),  deberán

realizar a ampliación en fosas exteriores, podendo no seu caso, manter as fosas interiores
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xa existentes. A efectos do computo da capacidade de almacenamento mínima esixible

nese artigo, o sistema de manexo dos animais de acordo a súa orientación produtiva,

deberá permitir que se contabilice o volume interior destas fosas interiores.

Disposición  adicional  segunda.  Imposibilidade  de  almacenamento  das  dexeccións

gandeiras liquidas nas explotacións existentes

Nas  explotacións  gandeiras  existentes  á  entrada  en  vigor  do  presente  decreto,  que

produzan  dexeccións  gandeiras  líquidas  e  non  teñan  posibilidade  de  construción  de

instalacións con capacidade de almacenamento suficiente, no prazo de tres anos deberán

realizar  as  modificacións  ou adoptar  as  técnicas  necesarias,  de  modo  que  o  esterco

producido sexa fundamentalmente sólido.

Disposición adicional terceira. Condicións de  almacenamento de dexeccións gandeiras

sólidas nas explotacións gandeiras existentes

Nas  explotacións  gandeiras  existentes  á  entrada  en  vigor  do  presente  decreto,

admitiranse esterqueiras descubertas se dispoñen de fosa de recollida de lixiviados.

Disposición transitoria única. Explotacións gandeiras existentes á entrada en vigor deste

decreto

As explotacións gandeiras existentes á entrada en vigor do presente decreto, deberán

actualizar a súa situación no prazo máximo de tres anos a partir da súa entrada en vigor,

en relación co establecido no capítulo terceiro.
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Disposición derradeira primeira.  Modificación do Decreto 125/2012, do 10 de maio, polo

que  se  regula  a  utilización  de  lodos  de  depuradora  no  ámbito  do  sector  agrario  na

Comunidade Autónoma de Galicia

Modifícase o apartado 2 do artigo 3 do Decreto 125/2012, do 10 de maio, polo que se

regula a utilización de lodos de depuradora no ámbito do sector agrario na Comunidade

Autónoma de Galicia, que queda redactado do xeito seguinte:

“2.  Ningún  outro  residuo  dos  contidos  na  Lista  europea  de  residuos  poderá  ser

empregado  para  valorización  mediante  aplicación  en  solos  agrarios,  sen  a

correspondente autorización do órgano competente en materia de medio ambiente previo

informe  preceptivo  e  vinculante  da  consellería  competente  en  materia  de  produción

agraria”

Modifícase o apartado 3 do artigo 3 do Decreto 125/2012, do 10 de maio, polo que se

regula a utilización de lodos de depuradora no ámbito do sector agrario na Comunidade

Autónoma de Galicia, que queda redactado do xeito seguinte:

“3.  Quedan exceptuados desta regulación os subprodutos animais non destinados ao

consumo humano para os que se permita o seu emprego como fertilizante, directa ou

indirectamente, no Real Decreto 1528/2012, de 8 de novembro, polo que se establecen

as normas aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados

ao consumo humano”.

Disposición derradeira segunda. Habilitación para o desenvolvemento 
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Autorízase ás persoas titulares das consellerías competentes en materia de agricultura e

gandería, e en materia medioambiental, para ditar as disposicións precisas para o mellor

desenvolvemento e execución do presente decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de

Galicia. 

Santiago de Compostela, xx de xx de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Medio Rural e do Mar
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ANEXO I

Produción de dexeccións por especie / praza / ano / equivalencia UGM

ESPECIE TIPO SISTEMA
DEXECCIÓNS
kg/PRAZA/ANO

DENSIDADE UGM

AVICOLA

GALIÑAS
POÑEDORAS /

REPRODUTORAS

Cinta sen presecado 55 0,6

0,014

Cinta con presecado 20 0,5

Foso 70

0,8

Almacenamento
aberto

73

RECRÍA GALIÑAS 17

POLOS DE CEBO 13,5 0,007

PAVOS 38 0,021

PATOS 19,8 0,026

PINTADAS 12,8 0,026

PERDICES 5,7

0,0035

CODORNICES 1,9

AVESTRUCES
ADULTAS

73

0,030

AVESTRUCES CEBO 40
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ESPECIE TIPO SISTEMA
DEXECCIÓNS
PRAZA/ANO

DENSIDADE UGM

BOVINO

CEBO ata 12
meses

3,65 Tm

0,9

0,6

12 a 24 meses 10,95 Tm

Vacas leite 23,4 m³

1

Vacas carne 20,08 m³

ESPECIE TIPO SISTEMA
DEXECCIÓNS

Tm/PRAZA/ANO
DENSIDADE UGM

OVINO /

CAPRINO

Años e cabritos 0,55

0,8 0,15

Reprodutores 2,19

ESPECIE TIPO SISTEMA
DEXECCIÓNS

Tm/PRAZA/ANO
DENSIDADE UGM

EQUINO 18,25 0,8 1

ESPECIE TIPO SISTEMA
DEXECCIÓNS

Tm/PRAZA/ANO
DENSIDADE UGM

CUNÍCOLA

Femias con
camada

0,1

0,75

0,01Femias en
descanso /

reposición

0,06

Gazapos 0,03

28



Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
http://mediorural.xunta.es

ESPECIE TIPO SISTEMA
DEXECCIÓNS

m³/PRAZA/ANO
DENSIDADE UGM

PORCINO

PORCAS

En ciclo pechado 17,75

0,8

0,960

Porca con leitóns ata
o destete 6 a 20kg

5,1 0,250

Porca con leitóns ata
20kg

6,12 0,300

Reposición 2,5 0,140

Porcos de 20 a
50kg

1,8 0,100

Porcos de 50 a
100kg

2,5 0,140

Porcos de 20 a
100kg

2,15 0,120

Verróns 6,12 0,300

Leitóns de 6 a
20kg

0,41 0,020
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ANEXO II

Contido en nutrientes das dexeccións e aproveitamento

Especie % N
% N aproveitamento

1º ano (Np)
% P2O5

Dispoñibilidade

P2O5  (Tp)

BOVINO 0,47 90 0,19 0,37

OVINO/CABRÚN 1,04 90 0,36 0,37

PORCINO 0,47 90 0,31 0,34

EQUINO 0,64 90 0,28 0,37

AVIAR 1,4 95 1 0,27

CUNÍCOLA 1,2 90 1,4 0,27
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ANEXO III

Necesidades dos cultivos

As  extraccións  dos  diferentes  cultivos  e  aproveitamentos  permiten  establecer  unhas

achegas máximas de N anuais (computando conxuntamente a achega de dexeccións,

fertilizantes,  produtos  de  tratamento  de  lodos  de  depuradora  ou  calquera  outro

subprodutos orgánico empregado):

Cultivo ou aproveitamento presentes (Uso Sixpac)
Limite achega anual N

(kg / ha / ano)

Millo gran e millo forraxeiro

250

Pradería anual ou plurianual

Outros cultivos forraxeiros

Rotación millo / pradaría

Rotación millo / cereal inverno

Cultivos hortícolas e industriais

Cereais gran distintos do millo

210

Cereais forraxeiros distintos do millo

Rotación anual cereal distinto millo / outro cultivo

Rotación cereal / barbeito

Froiteiras
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Prado natural ou de rega

180

Pasteiro

Pasto arborizado / pasto arbustivo 45

Plantacións forestais ordenadas 45

No tocante  ao  P2O5,  para  o  cálculo  da  cantidade  máxima de  dexeccións  a  achegar,

haberá de considerarse o contido en fósforo no solo. En ausencia de análise de solo,

considerarase un solo con contido medio en P2O5 e Fp = 1

Tipo de solo Contido en fósforo Fp

Solo pobre < 6 ppm 1,8

Solo de baixo contido en P 6 – 12 ppm 1,2

Solos contido medio en P 13 – 18 ppm 1

Solos de alto contido en P 19 – 30 ppm 0,8

Solos de moi alto contido en P 31 – 48 ppm 0,5

Solos con exceso P.

Risco de eutrofización das augas.
> 48 ppm 0
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As  extraccións  dos  diferentes  cultivos  e  aproveitamentos  permiten  establecer  unhas

achegas  máximas  de  P2O5 anuais  de  (computando  conxuntamente  a  achega  de

dexeccións,  fertilizantes,  produtos  de tratamento  de lodos de depuradora  ou calquera

outro subprodutos orgánico empregado):

Cultivo ou aproveitamento presentes (Uso Sixpac)
Limite achega anual

(P2O5 / ha / ano)

Cereais gran

100

Cereais forraxeiros

Pradería artificial anual ou plurianual

Outros cultivos forraxeiros

Rotación cereal primavera - pradería

Rotación cereal primavera - cereal de inverno

Rotación cereal - barbeito

Cultivos hortícolas e industriais

Froiteiras

Prado natural ou de rega 70

Pasteiro 55

Pasto arborizado / pasto arbustivo 50

Plantacións forestais ordenadas 90
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ANEXO IV

Cálculo da cantidade máxima de dexeccións en base ás necesidades dos cultivos e

por ha de superficie agraria útil

A: CRITERIO NITRÓXENO:

   Extracción de N (kg/Tm)

CMN (m³/ha) = Contido en N do xurro/esterco (kg/m³) x Np

B: CRITERIO FÓSFORO

Extracción de P2O5 (kg/Tm) x Fp

CMP (m³/ha) =            Contido en P2O5 do xurro/ esterco (kg/m³) x Tp

Empregarase a menor das cantidades calculadas en función dos requirimentos en nitróxeno e

fósforo: CMN (m³/ha) ou CMP (m³/ha) 

Np: % de aproveitamento do nitróxeno das dexeccións no 1º ano (Anexo II)

Fp: Contido en fósforo do solo (Anexo III)

Tp: Dispoñibilidade de P2O5 das dexeccións (Anexo II)
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ANEXO V

Plan de xestión de dexeccións gandeiras

□ Novo plan 

□ Modificación plan existente

1. CONTIDO:

1. DATOS DO PLAN

TITULAR:

CEA e NIF/ CIF:

ENDEREZO: Rúa ............................................................................................... , nº ............

Parroquia ...............................................................................................................................

Concello: ................................................................................................................................

DATA: ........ de ..................................... de .............. Teléfono: ................................

2. SUPERFICIES:

Superficie total da explotación
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Superficie agraria útil (SAU)

Superficie de MVMC ou forestais (plantación ordenada)

SAU alugada ou cedida

Superficie de MVMC ou forestais (plantación ordenada) cedida

SAU total do programa

Superficie total do programa

3.  CÁLCULO DE DEXECCIÓNS (Ver Anexo I)

Tipo de explotación e orientación produtiva:

Número de prazas gandeiras ou censo:

m³ e/ou Tm dexeccións/ano:

Líquidas:

Sólidas:

XESTIÓN DAS DEXECCIÓNS:

Valorización agrícola/ano

Outros destinos: (especificar cal)/ano:

Outros produtos a valorizar (Tm ou m³/ano):
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4.  CÁLCULO DE NUTRIENTES NAS DEXECCIÓNS (Ver Anexo II)

N2/ano dexeccións calculado conforme Anexo II

N2/ano outros produtos calculado conforme análise:

N2 total/ano

P2O5/ano dexeccións calculado conforme Anexo II

P2O5/ano outros produtos calculado conforme análise:

P2O5/ total/ano

5. BALANCE DEXECCIÓNS/SUPERFICIE E EPOCAS DE APLICACIÓN (Anexo III e IV)

SAU (ha)
m³ ou Tm

dexeccións/ano
Época aplicación:

Uso e superficie :

Pradería

Millo

Pastos permanentes

Pataca

Cereal distinto do millo

etc...
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Total SAU Total:

Superficie forestal ordenada (ha) Total:

Superficie total: Total:

6. TRATAMENTO DAS DEXECCIÓNS GANDEIRAS

a) Valorización agrícola

- Capacidade das fosas de xurros externas/ interiores m3

e/ou das esterqueiras m2

b) Tratamentos das dexeccións:

- Separación sólido – líquido                                                      □ Si            □ Non

 Destino da parte sólida e cantidade:

 Destino da parte líquida e cantidade:

- Compostaxe: Método e destino:

c) Outros:
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7.- CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE ALMACENAMENTO:

A.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

1. ¿Ten balsa de xurros ou esterqueira?                                         □ Si           □ Non  

2. Tipo de material impermeabilizante ..........................................................................

3. No caso de ter balsa:

 Ten cercado de protección?                                                □ Si           □ Non

No caso afirmativo describilo ..........................................................................

..................................................................................................................................   

 ¿Ten resgardo para evitar o rebosamento?                        □ Si           □ Non

No caso afirmativo poñer a altura: ....................................................................

 ¿Está cuberta?                                                                    □ Si           □ Non  

 ¿Existe algún tipo de control de fugas?                              □ Si           □ Non

No caso afirmativo describilo ............................................................................

...........................................................................................................................

 ¿Está prevista a posibilidade de ampliación?                     □ Si           □ Non  

B.- VOLUMES:
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1. Dexeccións producidas ao longo do ano en m3 e/ou Tm: X = 

2. Dimensións: 

 Da balsa ou fosa externa: V = L    x    a    x    h        =             m3

 Da esterqueira:                                                S = L       x    a        =             m2

 Da balsa de lixiviados (esterqueira): V = L    x    a    x    h        =             m3

 Da balsa de lixiviados (silos): V = L    x    a    x    h        =             m3

(capacidade dos silos): V = L    x    a   x     h        =             m3

Observacións:

C.- AUGAS SUCIAS:

C.1  Limpeza do sistema de muxido e de almacenamento do leite.

Sistemas de depuración en orde de preferencia:

□ saída a filtro verde leite anual:                                                    x 0,05 m² =                 m²

□  saída a  fosa séptica  específica  cun mínimo de  2  m³  en  dous compartimentos  para  a  súa

decantación e posteriormente a filtro verde leite anual:      x 0,04 m² =                  m²

□ saída a fosa de xurro.

C.2  Augas de lavado das naves
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Descrición da xestión das mesmas:

2.  DOCUMENTACIÓN PARA ACHEGAR AO  PLAN DE XESTIÓN DE DEXECCIÓNS

GANDEIRAS

1.  Xustificación  da  capacidade  de  almacenamento  (fosas,  balsas  ou  esterqueiras),  mediante

planos e descrición dos sistemas de almacenamento así como o fluxo das dexeccións da zona de

produción ao sistema de almacenamento.

2.  Documentación  acreditativa  da  titularidade  das  parcelas  destinatarias  das  dexeccións  da

explotación, ven sexa mediante relación de parcelas da solicitude unificada da PAC e a carga

gandeira  asociada ás mesmas (no caso de ser  unha explotación gandeira)  ou ben mediante

relación catastral do titular. No caso de superficies arrendadas a outro titular ou o Banco de Terras,

deberá presentarse o contrato de arrendamento.

3. No caso de tratarse de parcelas cedidas por un titular distinto ao titular do Plan de xestión,

declaración responsable.

4.  Compromiso  de  limpeza  anual  de  mato  para  aquelas  parcelas  que  se  propoñan  para

valorización  do  xurro  e  sexan  unha  plantación  forestal  ordenada  ou  pasto  con  arborado  ou

arbustivo). De propoñer terreos a mato, haberá de acreditarse a súa limpeza previa (reportaxe

fotográfica, etc) ademais do mesmo compromiso citado.

5. No caso de que teña lugar a entrega de parte ou a totalidade da produción das dexeccións a un

xestor ou planta intermedia autorizados, haberá de achegarse o contrato asinado polas partes,

que haberá de especificar a periodicidade da recollida, capacidade de tratamento autorizada para

o xestor ou no canto cantidade máxima autorizada para ese residuo anualmente e a duración do

contrato.

6. Descrición dos sistemas de aplicación das dexeccións gandeiras e/ou subprodutos.

7. Plan de fertilización.
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ANEXO VI

Condicións para a aplicación de dexección gandeiras, efluentes agrarios e outros
produtos de orixe animal, en solos agrícolas

Para a súa utilización como abono, teranse en conta as características propias do solo e as condi-
cións climatolóxicas. Deberanse respectar para a súa aplicación (sen menoscabo da normativa
autonómica ou estatal de aplicación en cada caso), as seguintes distancias mínimas:

1. Aplicación de dexeccións líquidas, efluentes agrarios e outros subprodutos líquidos, por aspersión e sen
enterramento, e sólidas sen enterramento, en solos agrarios.

Distancia en metros

Camiños rurais 1

Estradas locais ou comarcais 3

Estradas nacionais ou autoestradas 5

Outros aloxamentos gandeiros 50

Vivendas e fincas de uso residencial 50

2. Aplicación de calquera dexección gandeira, efluentes agrarios e subprodutos e outros produtos de orixe
animal destinados a mellorar a fertilidade, en solos agrarios.

Distancia en metros

Pozos, sondaxes e mananciais utilizados para abastecemento de poboacións ou
abastecemento a edificios illados de proxección pública (residencias, cámpings,
restaurantes, etc.) 100

Captacións superficiais utilizadas para abastecemento de poboacións ou abaste-
cemento a edificios illados de proxección pública (residencias, cámpings, restau-
rantes, etc.)

100

Encoros utilizados para abastecemento de poboacións 100
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Distancia en metros

Canles de auga, lagos e outros encoros 5

Captacións de augas superficiais ou subterráneas de uso potable privado 100

Zonas de baño tradicionais 100
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ANEXO VII

Avaliación das cualidades dun solo agrario que fora obxecto de aplicación de cuncha

1)   Determinacións analíticas e valores máximos admisibles nun solo que fora obxecto de aplica-
ción de cuncha.

Determinacións Valores máximos

pH < 7

Níquel (Ni) 30 (expresados en mg/kg de materia seca) 

Chumbo (Pb) 50 (expresados en mg/kg de materia seca) 

Fósforo (P. Olsen) 48 (expresados en mg/kg de materia seca) 

2)  Protocolo de toma de mostras do solo.

- Se a parcela ou o conxunto desta e as súas lindantes forman unha superficie homoxénea, en ca-
racterísticas físicas e uso SIXPAC, de máis de 5 ha, tomarase unha mostra cada 5 ha, pero tal
mostra será a mestura de 25 catas distribuídas uniformemente por toda a superficie, realizadas en
cortes de 25 cm de profundidade, como norma, e cun mínimo de 10 cm cando a profundidade de
capa laborable sexa pequena.

- Se a parcela ou o conxunto desta e as súas lindantes forman unha superficie homoxénea que
non acada as 5 ha pero supera 1 ha, tomarase unha única mostra, recollida nas mesmas condi-
cións que no punto anterior.  

- Para parcelas inferiores a 1 ha, que teñan próximas, aínda que non lindantes, outras nas que ta-
mén se está a utilizar as cunchas de moluscos, e que presenten similares características físicas e
o mesmo uso SIXPAC, será suficiente 1 análise para o conxunto de parcelas que se atopen nun
radio de 100 metros. Tres para as que se atopen nun radio de 200 m. e dez para as que se atopen
nun radio de 500 m. As que estean illadas a unha distancia maior precisarán unha análise por par-
cela. 

De facer unha soa análise para un grupo de parcelas, as referencias identificativas de todas elas
deberán constar no boletín de análise.
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ANEXO VIII

Declaracións de responsabilidade

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME E APELIDOS // RAZON SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

CÓDIGO 
POSTAL

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido 
en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA OU REPRESENTANTE DECLARA, en relación co disposto no Decreto ..................... :

□  Que é responsable da xestión de dexeccións procedentes de distintas explotacións gandeiras
para ser utilizadas en solos agrarios de outras explotacións agrícolas, conforme a o Plan de xes-
tión que se achega coa presente declaración. (Artigo 5.1 b) paragrafo segundo).

□ Que é titular dunha planta intermedia autorizada co número de rexistro ..................... e que na
citada planta recibe dexeccións procedentes de distintas explotacións gandeiras e que parte das
mesmas son utilizadas en solos agrarios, conforme a o Plan de xestión que se achega coa pre-
sente declaración. (Artigo 5.1 b) paragrafo terceiro).

□ Que a capacidade de almacenamento de dexeccións liquidas da explotación gandeira da que
son titular co REGA nº ........................ é superior á produción de 4 meses e inferior ao establecido
no artigo 8.3 do Decreto por cumprir a ou as seguintes condicións: 

□  redución do volume do xurro (separación sólido/líquido) 
□ o tratamento na explotación conforme o Regulamento (UE) nº 142/2011 
□ ou a entrega periódica a xestores autorizados

□ Que a capacidade de almacenamento de dexeccións solidas da explotación gandeira da que
son titular co REGA nº ........................ é superior á produción de 3 meses e inferior ao establecido
no artigo 9.2 do Decreto por cumprir a ou as seguintes condicións:

□ o tratamento na explotación conforme o Regulamento (UE) nº 142/2011
□ ou a entrega periódica a xestores autorizados
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