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9. AVALUACIÓ DE L’EXCEDENT COMARCAL 

 
9.1. Antecedents. 

 

Osona és una comarca amb una important activitat ramadera, especialment en el sector 

porcí. Aquesta situació, determinada per una elevada concentració de bestiar en una base 

territorial definida, comporta la producció d’elevades quantitats de dejeccions ramaderes 

que generen un risc potencial d’afectació negativa del territori i del medi ambient, com la 

contaminació per nitrats de les aigües subterrànies, la contaminació del sòl i de 

l’atmosfera. 

 

 

9.2. Objectius del pla de gestió. 

 

El Pla d’actuació del Pla integral per a la gestió dels purins porcins de la comarca 

d’Osona, presentat el juny de 1999 i aprovat per tots els ajuntaments de la comarca, 

defineix els següents objectius: 

 

- Recuperar l’equilibri i la compatibilitat entre l’activitat ramadera i la base 

territorial que la sustenta, causant el mínim impacte possible al Medi Ambient de 

la comarca. 

- Recuperar la qualitat de les aigües subterrànies, especialment per que fa al 

paràmetre nitrats, de manera que la comarca d’Osona deixi de ser considerada 

zona vulnerable. 

- Reduir la contaminació atmosfèrica de la comarca. 

- Fomentar la continuïtat de les petites explotacions ramaderes amb base territorial 

pròpia, ja que actuen com a vertebradores del territori. 

 

 

9.3. Cens i capacitat ramadera actual. 

 

D’acord amb la informació que figura al Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) del 

Consell Comarcal d’Osona, amb els estudis previs dels municipis, les dades actuals de 

cens de bestiar són les que es poden consultar a continuació a la taula 9.1. 
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Pel que fa a la capacitat de les explotacions, s’ha augmentat respecte l’any 1999, d’acord 

amb la taula 9.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9.1. Cens de bestiar a la comarca d’Osona. 

(Font: SIG del Consell Comarcal d’Osona – set 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9.2. Capacitat de bestiar a la comarca d’Osona. 

(Font: SIG del Consell Comarcal d’Osona – set 2003) 
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La diferència entre el cens i la capacitat és real i és deguda en primer lloc a les 

explotacions ramaderes que estan inactives (cens = 0) però no estan donades de baixa al 

DARP i en segon lloc perquè moltes de les explotacions, sobretot les bovines, el cens real 

és inferior a la capacitat. 

 

 

9.4. Producció de dejeccions. 

 

S’ha calculat la producció de dejeccions ramaderes tenint en compte el cens que és la 

dada que es considera més real. D’aquesta manera es pot determinar què produeix cada 

any la ramaderia d’Osona: 

 

 

 

9.5. SAU comarcal. 

 

Amb les dades que hi ha al SIG del Consell Comarcal d’Osona, basades en el cadastre de 

rústica, es determina la Superfície Agrícola Útil (SAU) comarcal consistent en 33.738 ha 

de cultiu. A més, a la comarca hi ha 67.890 ha forestals que es consideren només en el cas 

de les explotacions extensives. 

 

La superfície de cultiu pot absorbir un total de 7.085 tones de nitrogen/any, considerant 

dosis de 210 kg N/ha · any, a més a més cal sumar-hi el nitrogen que és aplicat a la 

superfície forestal. 

 

 

9.6. Destinació de les dejeccions ramaderes. 

 

Els titulars de les explotacions ramaderes de la comarca d’Osona justifiquen el destí de 

les dejeccions per diverses aplicacions com les que es descriuen a continuació: 

Nitrogen = 10.720 tones N/any, procedent de: 
 

1.932.753 m3 de purí/any 
+ 

890.613 tones de fems/any 
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9.6.1. Base agrícola (pròpia i/o aliena). 

 

En principi, per calcular l’absorció de nitrogen de cada hectàrea de cultiu, es té en compte 

el criteri que fixa la Directiva 91/676/CEE del Consell Europeu, de 12 de desembre, 

relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats 

en agricultura, consistent en 210 kg N/ha ·any. 

 

 

 

D’altra banda, des del Consell Comarcal d’Osona també es calcula quina és l’absorció de 

nitrogen de cada subparcel.la agrícola de la comarca, tenint en compte el criteri 

agronòmic, és a dir, en funció del tipus de cultiu que s’hi desenvolupa i la zona comarcal 

a la qual pertany, ja que és un criteri més ajustat a la realitat. 

 

9.6.2. Plantes centralitzades de tractament de fems. 

 

Les explotacions que produeixen fems (bovines intensives, cunicultura) disposen sovint 

de contractes per a la recollida i la gestió de fems amb alguna de les 4 plantes de 

compostage de la comarca d’Osona. 

 

9.6.3. Plantes centralitzades de tractament de purins. 

 

Algunes explotacions ramaderes estan inscrites a les plantes de tractament de purins 

col.lectives, situades als termes de les Masies de Voltregà i Santa Maria de Corcó que els 

hi permeten justificar el purí que no s’aplica agrícolament. Globalment les plantes 

haurien de tractar 321.314 m3 de purí a l’any. 

 

Per temes tècnics i econòmics es va acordar que les plantes tractaran un total de 200.000 

m3 de purí cada any. Per tal de donar sortida al volum de purí contractat, que no serà 

tractat, es preveu la construcció de noves plantes de tractament. 

 

9.6.4. Sistemes de tractament individualitzats. 

 

Algunes explotacions ramaderes tenen implantat o estant implantant sistemes de 

tractament de dejeccions ramaderes al si de l’explotació. Aquests sistemes permeten 
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tractar els purins i els fems obtenint generalment una fracció sòlida que pot destinar-se a 

una planta de compostatge i una fracció líquida amb menys concentració de nitrogen que 

es pot aplicar a la base agrícola disponible, amb dosificacions majors i amb menys risc 

d’afectació al medi. 

 

9.6.5. Exportació de nitrogen fora de la comarca. 

Una altra possibilitat és exportar els purins de les zones excedentàries a les zones 

deficitàries. S’estableixen contractes entre els titulars d’explotacions ramaderes de la 

comarca d’Osona amb propietaris de finques agrícoles de fora de la comarca. En aquest 

cas, s’haurà de tenir en compte el transport i la correcta aplicació de les dejeccions. 

 

9.7. Balanç de nitrogen a la comarca d’Osona. 

Tenint en compte la producció de dejeccions ramaderes i la justificació mitjançant 

l’aplicació agrícola i la gestió fora del marc de l’explotació agrària, es formula el següent 

balanç de nitrogen que s’ajusta a la realitat: 

 
Figura 9.1. Balanç de nitrogen a la comarca d’Osona. 

(Font: Consell Comarcal d’Osona – nov 2003) 
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9.8. Sectorització dels excedents a la comarca d’Osona. 

 

9.8.1. Introducció. 

 

En un principi, el Consell Comarcal d’Osona va crear un sistema comarcal de 

redistribució de purins oferint un servei de recollida, emmagatzematge, regulació i 

distribució dels excedents de les explotacions de la comarca a les zones deficitàries. 

Aquest sistema, conegut com a sistema de basses, va deixar de funcionar per diversos 

motius, principalment per la poca disponibilitat de base territorial i perquè era necessari 

que el Consell es fes gestor de residus. 

 

D’altra banda cal tenir en compte que les dues plantes de tractament de purins 

col.lectives que hi ha als termes de les Masies de Voltregà i de Santa Maria de Corcó, en 

comptes de tractar els 323.314 m3 de purí anuals que tenen contractats amb alguns 

titulars d’explotacions ramaderes, tractaran cada any 200.000 m3 de purí, per problemes 

tècnics i econòmics. 

 

Dos dels criteris que s’han de tenir en compte a l’hora de gestionar les dejeccions són el 

de separació zonal i el de proximitat i mobilitat, de manera que s’evitin al màxim els 

desplaçaments de purins i procurant que les solucions als excedents estiguin ubicades a 

la mateixa zona, prenent com a referència de zona els municipis que pertanyen a una 

mateixa ADS (Agrupació de Defensa Sanitària). 
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És per això que, davant la necessitat de buscar alternatives que compensin la disminució 

de la capacitat de tractament de les plantes de les Masies de Voltregà i de Santa Maria de 

Corcó, l’excedent que encara manca resoldre a la comarca, i l’anul.lació del sistema de 

basses, es considera necessària l’adopció de noves estratègies d’actuació que permetin 

resoldre l’excedent de la comarca reduint al màxim els transports de purins i acostant les 

diferents solucions al punt d’origen del problema. 

 

9.8.2. Línies d’actuació pel tractament dels excedents. 

 

L’adopció de les noves línies estratègiques comporta la definició de diversos sectors a la 

comarca d’Osona, respectant el principi de mobilitat i proximitat: 

 

1. Conversió de les actuals basses de redistribució en punts de tractament col.lectiu 

a petita escala que puguin donar solució als excedents del municipi on està 

ubicada. 

2. Revisió dels contractes amb les plantes de tractament de purins de les Masies de 

Voltregà i Santa Maria de Corcó, perquè se’n puguin beneficiar les explotacions 

situades a les seves proximitats. 

3. Instal.lació de noves plantes de tractament de dejeccions col.lectives. 

 

9.8.3. Definició de sectors. 

S’han definit a la comarca 9 sectors diferents: 
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Figura 9.2. Mapa de sectorització de la comarca d’Osona. 

(Font: C. Comarcal d’Osona – nov 2003) 

 

 

Amb aquesta sectorització dins de la comarca es pretén reduir la despesa que suposa 

realitzar el transport a llargues distàncies i permet evitar problemes de tipus sanitari, ja 

que respecta el criteri de separació zonal. 

 

En les següents pàgines es presenta una taula-resum on es detalla la producció de 

dejeccions, fangs, l’aplicació agrícola, el balanç inicial d’excedent, la justificació de destí 

de les dejeccions ramaders i el balanç final d’excedents, de cada sector/municipi de la 

comarca d’Osona.
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Taula 9.3. Producció de dejeccions ramaderes (nitrogen, purí i fems) i aplicació de fangs de depuració. Superfície de cultiu i superfície de bosc utilitzada a cada 

sector de la comarca d’Osona. Resultat del balanç inicial que obtenim de restar a la producció de nitrogen l’absorció dels cultius i el bosc que ha estat declarat. 

Justificació del destí de les dejeccions ramaderes a nivell municipal tenint en compte el 30% de la superfície fora d’Osona contractada, el 80% del volum de fems 

tractat a les plantes de compostatge i el tractament de 200.000 m3 de purí que tractaran aquest any les dues plantes de purins. Finalment a l’última columna s’indica 

el balanç final per cada municipi i per cada sector que s’obté de la diferència entre el balanç inicial i la justificació del destí de les dejeccions ramaderes. 

(Font: Consell Comarcal d’Osona – nov 2003) 


